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چکیده
پایههایزیستیزرتشتیانیزدازگذشتهبرکشاورزیاستواربودهاست.اینسبکزندگیبراعتقادات،
 
فرهنگ و سنن ایشان چنان تأثیرات عمیقی نهاده که به برتری رنگ سفید و سبز در میان بانوان
زرتشتیمنجرشدهاست.هدفاینپژوهش،پیگیریایندورنگدررویدادهایفرهنگینمادینبا
روتقویمزرتشتیانومناسبتهایآیینیآندرصدرقراردارد؛


عاملیتزنانزرتشتییزداست؛ازاین
سپس اساطیر (پیوند امشاسپندان شهریورِ مذکر و سپندامذِ مؤنث) در ادبیات دینی زرتشتیان
(ایزدبانوی ناهید و ایزد مهر) واکاوی شدند .اعتقادات به دو بخش «پیر سبز» و «چمرو» تقسیم
میشوند .سفرهها که پدیدههای فرهنگیاند ،مشتمل بر خوان نوروز و گواهگیران بوده و سوزن و نخ

سفید و سبز عنصر جداییناپذیر آن هستند« .سفره سبزی» هم در آیین شفاخواهی کاربرد دارد.
گستردن این سفرهها برای درویشان و ثروتمندان با توجه به توانایی و تمکن ایشان امکانپذیر بود.
روشنیوشیرینکامیهستندکهبااهدایقندسفیدسبزپوش


عالوه،سفیدوسبزنمادیازچشم

به
ایبانواندرنظرگرفتهمیشود،مانندزادنو


شوند.ریسندگیکهوظیفةاسطوره

براینوزادانهویدامی
فرزندپروریبرایبانواناهمیتداشتهاست.پوشیدنمَکنایسبزازسویبانوانزرتشتیزیارتگاه«پیر
ایازاحترامبهدوشاهدختساسانیاست.رنگسبزدرلباسسنتیعروسکهوارددوران


،نشانه
سبز»
مادرانگیمیشود،نشانیازتغییررنگسفیددوشیزگیبهباروریاست.سرانجاماستعمالواژةسبز

لمثلهایدَرَیبِهدینیبامفاهیمیچونشادیوخوشبختیقابلردیابی
ختامدرضربا 


عنوانحسن

به
است .این پژوهش توصیفی است و روش گردآوری اطالعات بهصورت میدانی و کتابخانهای است.
هانیزبامصاحبهازبانوانزرتشتیجمعآوریشدهاست .

ضرب 
المثل

واژههای کلیدی :امشاسپندان ،ایزدبانوان ،ایزدان ،بانوان زرتشتی یزد ،رنگ سفید و رنگ سبز،
کشاورزی .
اینمقالهدارایدوبخشِ)۰زبانوادبیاتشفاهیو)2انسانشناسیفرهنگیوهنریاست.بخشنخستینآن
برگرفتهازطرحپژوهشیباعنوان«:ضربالمثلهایدَریبهدینی(لهجه نَرسیآبادی)وقیاسباضربالمثلهای
فارسی»بهشماره۱۱۱۱۱299مصوبجلسهمورخ۰۹۱۱/1/22کمیتهتخصصیصندوقحمایتازپژوهشگرانو
فناورانکشورمیباشد .
۰استادیارپژوهشیپژوهشگاهمیراثفرهنگیوگردشگری،پژوهشکدههنرهایسنتی،نویسندهمسئول؛ 
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مقدمه
از گذشته تا کنون شیوة زیست و ارتزاق آدمیان بر نگرش ،فرهنگ ،آداب و رسوم و دیگر
هایحیاتمادیومعنویشانتأثیرگذاربودهاست.زرتشتیانایرانهمازاینامرمستثنا


جنبه
شاورزیراارجنهادهاند.حضورپررنگومعناداردورنگ

نبودهوهموارهایزدبانوانوایزدانک
سفیدوسبزدروجوهیازاُسطوره،فرهنگواعتقاداتبانوانزرتشتییزدمسئلةجالبتوجهی
است که با ورود به زیرساختهای اجتماعی ایشان بهسادگی آشکار میشود .تعابیر و تفاسیر
بهسویکمال(دوشیزگیبهازدواجونمادمادر،
ویژةایندورنگخوشیمنکهسیرتحول 
سترونی به شادی ورود فرزند ،بیماری به تندرستی و سرما و سفیدی برف زمستانی به
فرارسیدن نوروز و بهار سبز) را دربرمیگیرد ،تنها در میان بانوان زرتشتی مرسوم بوده و به
نماییکردهاست.پایههایمفاهیمباروریبهایزدبانویناهیدوایزدمهر،جفت


اشکالمختلفرخ
گرددکهدرمتوندینیزرتشتیانجایگاهویژهایدارند.جفتدیگریکهدر


ایبازمی
اُسطوره
باروری زمین مؤثرند ،دو امشاسپند مذکر و مؤنث (شهریور و سپندارمذ) هستند .جشن
شناختهمیشود.

سپندامذگان،زادروزایزدبانویزمیندرتقویمزرتشتیانبنام«روززن/مادر»
دراینروزبانوانزرتشتی،پوششسبزراانتخابمیکنند.رنگسفید،نمادایزدبانویناهیدو

کهرنگسبز،نمادایزدبانویزمین،زنانگیومادریمحسوبمیشود .


دوشیزگیاست؛درحالی
المثلهای دَری بهدینی در ارتباط با وظایف اساطیری
در این راستا ،بهرهگیری از ضرب 
بانوانیادربرگیرندةمضامیندعاگونهبهعنوانمکملاینپژوهشازعواملمهمیاستکهبه

رساند؛ازاینرو ،مصاحبه باچند

واکاوی زوایایکمترتوجهشدةفرهنگزرتشتیانیاریمی
المثلها بهعنوان ادبیات
بانوی زرتشتی ۰حصول به این مهم را ممکن کرد .از آنجا که ضرب 
دلیلاصالتوریشهداربودنشان،اینامکانرا


شفاهیبخشمهمیازفرهنگعامههستندوبه
هایالزمرابرایبازسازیهایفرهنگیدرابعاد


شناسانبتواننددستمایه

کنندتافرهنگ

مهیامی
جدیدبهدستآورند(فکوهی .)۹۱۱:۰۹11،


چارچوب نظری (روششناسی)
آغاز مردمشناسی در ایران بیشتر در قالب مفهوم فولکلور مطرح بوده است .این واژه که در
انگلستان قرن نوزدهم ابداع شدو معنای لغوی آن همان مردمشناسی ،اما از ریشة انگلیسی
قدیمیاست،ازابتدابهمفهومبررسیوشناختفرهنگعامهوعمدتاًهنرها،ادبیاتشفاهی،
 ۰خانم ها مروارید فلفلی و روانشاد مهناز فالحتی در این پژوهش بسیار مرا یاری کردند .از این دو بانوی
گرانمایهبسیارمتشکرمواینمقالهبهروانشادخانممهنازفالحتی،مادرعزیزمتقدیممیشودکهرنگسبزرا
بسیاردوستداشت .
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باورهاو عقایدوهمچنینفنونواشیای مردمیبود (همان ،)2۱1:اماچونهنرو فرهنگ
ایبرایانتقالاحساساتواعتقاداتایشانبود،انسانشناسیفرهنگیوهنری


زرتشتیانوسیله
شناسانفرهنگیموافقاند


درایننوشتارروشیبجاومفیدخواهدبود.ازاینبابتبیشترانسان
یشازتالشتوسطیکشخصبرایابرازیاانتقالاحساساتواندیشههاست.جوامعی

کههنرب
که پایگاه این هنرها و شکلدهندة این فرهنگها هستند ،الگوها و مفاهیم نهان در هنر و
فرهنگ خویش را هویدا میکنند؛ درنتیجه در جوامع مختلف ،شاهد فرهنگها و هنرهای
گوناگونهستیم(.امبر)۹۹۰:۰۹۱9،؛بنابراینشناساییجامعةزرتشتیان،برایورودبهمفاهیم
نمادشناسانةایشانامریضروریاست.چنانکهبندیکتشخصیتفردیاعضایوابستهبهیک

فرهنگ را نشانگر الگوی کوچکتری میداند که بیشتر ویژگیهای الگوی بزرگتر و کلیتر
رفرهنگیرابایدیککلیکپارچهومنحصربهفرد

فرهنگجامعهرانمایانکند.بهاعتقاداوه
درنظرگرفتوهمهنهادهایاساسییکاجتماعدرساختالگویخاصفرهنگیآناجتماع
سهیماند(کولمن .)۰۹1:۰۹92،

گیردوخصلتهای

حالآنکهجامعةزرتشتیانایران،دردستةجوامعتساویگرا قرار می

هایکوچکوخودمختارتشکیلشدهاندکهازنظر

ایدارد.آنهامعموالًازدسته


بسیارویژه
ساختاریمشابههستندوتفاوتکمیمیاناعضایآنوجوددارد.دراینجوامع،تمایلبه
دوریازبیگانگانوپیداکردنامنیتدرونگروهخودبسیارقویاست (امبر .)۹۹9:۰۹۱9،به
شود:اولآنکهجمعآوری اطالعات


موضوعمطرحمی
سبباینخصلتجوامعتساویگرا،دو

آنجامعهصورتپذیردودومآنکه،بهجهتتفاوتهایاندک،با

بایدتوسطشخصیازاعضای
مصاحبههای محدود میتوان به اطالعات کل جامعه دسترسی یافت که بهمثابة ضربالمثل

«مشت،نمونةخروار»است .
به سبب نوع تساویگرایی این جامعه توجه به وجوه دینی (زرتشتی) امری مهم است؛
چراکهاینوجهمسببتمایلوسپسشکلگیری،فرهنگوهنرزرتشتیاندرقالبیمنسجم

شدهاست.ارکاندینیومناسبتهایآیینیزرتشتیانبربُعدوسیعیازفرهنگونمادهای

هاسیطرهدارد؛بنابرایناولینومهمترینسندبرایواکاوینمادینمؤثربرفرهنگ


فرهنگیآن
و هنر بانوان زرتشتی یزد ،تقویم و مناسبتهای آیینی آن است؛ بنابراین با توجه به اهمیت
کشاورزی و ارتباط آن با تقویم زرتشتیان و مناسبتهای آیینی آن در ابتدا به مناسبتهای
تأثیرآموزههایدینیواعتقادیایشان

اسفندوشهریورماهپرداختیمتابهعنواننخستینگام،

برجایگاهنمادینرنگسفیدوسبزمشخصشود .
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ارتباط مناسبتهای ماه اسفند و شهریور در تقویم زرتشتیان
ماهاسفنددرتقویمزرتشتیان،دوپنجهدارد.اولینپنجهمربوطبهسپندارمذروزاستکهدرپنج
روزاولازاسفندماهایرانباستان قرارداردومربوطبهزایشایزدبانویزمینایرانیاست(جشن
سپندامذگان).دراندیشههایاسالمی،قابیلدرروزپنجمماه(سپندامذروز)متولدشد(یاحقی،
.)11۱:۰۹19دومینپنجه،بهپنجروزآخراسفندماهمربوطاستکهبدانآخرینچَهرهگهنبار۰
2
،همسپتمیدیمگاه(آفرینشانسانوبرابری

گویندوگاهِآفرینشانساناست.گهنبارششم
روزوشب)درسیصدوشصتوپنجمینروزازسال،کبیسهآخرسالوماهاسفنداست(فالح،
)19:۰۹12؛بنابرایندرپنجروزاولاسفندوپنجروزآخراسفند،شاهدزایشزمینوآفرینش
انسان هستیم .آفرینش انسان با توجه به اساطیر ایران و توصیفات بندهش بر پایه و ساختار
گیاهیاستواراست.بنابرروایاتاساطیریایران،مشیومشیانه۹نخستینجفتبشریاند.چون
کیومرثرااجلفرارسید،برپهلویچپبهزمینافتادونطفةاوبرزمینریختوخورشیدآنرا
ومطهرکرد.ازنطفةکیومرث،مشیومشیانهبهصورتگیاهریواسپدیدآمدند(یاحقی،

پاک 
)991:۰۹19؛ازاینروگرهزدنسبزهدرسیزدهمفروردینکههمراهباآرزویهمسریابیاست،
براساس رویش نخستین زن و مرد و آفرینش نخستین جفت بشری روی یک ساقه صورت
بنابراینسبزیوروستنگیاهاندراعتقاداتمزدیسناکیشان

پذیرد(کاظمزاده)9۰:۰۹۱2،؛


می
همنمادیازایزدبانویمادروهمنمادیازنخستینجفتبشریاستودرعینحالشاهد

گاهنباریاگهنبارها،جشنهایآفرینشهستند(آبادانی.)۰۹۰:۰۹19،اهورامزدادرسنتمزدیسنا،جهانرادر

۰
ششمرحلهبیافرید،درمدتیکسال.پسازهرمرحلةآفرینش،اهورامزداپنجروزمیآسودوآنگاهمرحلةبعد

آفرینشآغازمیشد(یاحقی 1۹:۰۹19،و.)11همچنیندرروایاتاسالمیخداوندجهانرادرششروزآفرید

(هود.)9:
2پنجگهنباردیگر :
 میدیوزرمگاه(آفرینشآسمان):درچهلوپنجمینروزسال،شروعازروزخورتادیبمهردرماهاردیبهشت.
 میدیوشهمگاه(آفرینشآب):درصدوپنجمینروزسال،شروعازروزخورتادیبمهردرماهتیر.
پیتهشهمگاه(آفرینشزمین):درصدوهشتادمینروزازسال،شروعازروزاشتادتاانارامدرماهشهریور .
 
 ایاسرمگاه(آفرینشگیاهان):دردویستودهمینروزازسال،شروعازروزاشتادتاانارامدرماهمهر .
 میدیاریمگاه(آفرینشجانوران):دردویستونودمینروزسال،شروعازروزمهرتاورهرامدرماهدی.
شناسیمزداییوقتیکیومرثبهزخماهریمنازپایدرمیآید،آبدرزمینفرورفتهوگیاهریباساز


درکیهان
۹
رویدونخستینزوجانسانییعنیمشیومشیانهازآنمتولدمیشوند(.مسکوب.)9۱:۰۹19،یاطبق


آنمی
گفته بندهش :در پایان چهل سال ریباس پیکر ،مهری و مهریانی /مشی و مشیانه از زمین رستند و هم قد و
همانندبودند.میانهردویایشانفرّهبرآمد،آنگونههمقدبودندکهپیدانبودکدامنروکداممادهوکدامفرّه
آفریده؟(میرفخرایی92:۰۹99،و .)9۹
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اهمیت زمین و خورشید ،حتی در آفرینش نوع بشر هستیم؛ به همین دلیل جهانبینی
مزدیسناکیشانبرپایةتقدسامرکشاورزیوسبزیوآبادانیزمیناست .
شهریورروزوشهریورامشاسپند،نامماهششمسال/میانةسالوروزچهارمهرماهنیز
).اگربهگاههایآفرینش

شهریوراستکههابیلدراینروززادهشد(.یاحقی121:۰۹19،
(گهنبارها)توجهکنیم،سومینگاه(پیتهشهمگاه)درصدوهشتادمینروزازسال،بهآفرینش

گیرد.عالوهبرآن،چنانکهپنجروز

زمیناختصاصداردودقیقاًپنجروزآخرشهریوررادربرمی
آخرسالبهآفرینشانساناختصاصدارد،پنجروزازمیانةسالنیزبهآفرینشزمینمربوط
میشود.اینتعادلتقویمیوارتباطزادروزهابیل(شهریورروز)وقابیل(سپندارمذروز)،اشارة

ظریفیبهداستانمشیومشیانهدارد.باوجودآنکهشهریور،آخرینماهازتابستانواسفند
آخرینماهاززمستاناستونمایندةوجوهیازافتراقهستند،شهریورامشاسپندکهجنسیت
مذکردارد،باسپندارمذامشاسپندکهجنسیتمؤنثدارد،همراهوهمپیماناستوایندودر

ارتباط با زندگی کشاورزی ایرانیان باستان جفت مناسبی را تشکیل میدهند؛ همانطور که
ایزدمهر و ایزدبانوی ناهید با یکدیگر .تجلیل از ایزدمهر در جشن مهرگان و ماه مهر صورت
میپذیرد و نوروز را برای ایزدبانوی ناهید برگزار میکنند .درواقع پس از گهنبار شهریورماه،

۰
جشنمهرگان ،مربوطبهایزدخورشیدوپسازگهنباراسفندماه،جشننوروزبرایستودن
ایزدبانویآب 2قراردارد.ازاینبابت،رسمبودهاستکهدرنوروز،دخترانجوانزرتشتیدر
هاآبمیآوردند.

هاوچشمهسارهاومخزنقنا 
ت


ها،دزدانهوپنهانیاززیرآسیاب

هاوکوزه

تنگ
هاگردنبندیازیاقوتسبزمیبستندکهبهنخزرینکشیدهشدهوبر


هاوکوزه

برگلوگاهتنگ
آن آویخته بود (اینوسترانتسف)۱9 :۰۹11 ،؛ بنابراین سه اصل ،آب ،زمین و خورشید برای
رویش و سبزی در نظام کشاورزی هم در جشنها و هم در گاهنبارها حضور دارند و جالب
اینجاست که آب و خورشید (ایزدبانوی ناهید و ایزد مهر) برای شادی ایزدبانوی سپندامذ
(ایزدبانویزمین)درتالشاند .
رنگ سفید نماد دوشیزگی با ایزدبانوی آب (آناهیتا) و سبز نماد مادر با ایزدبانوی
زمین (سپندارمذ)
سرشتایزدبانوانبزرگ(همچونآناهیتاوسپندارمذ)بنابهحیاتاستومندومادیزن،بهدو
مرحلةاساسیومشخصدرزندگیزن،یعنیدوراندوشیزگیومادریتقسیممیشودکهگاه


مهرگان،مهمترینجشنایرانباستانپسازنوروزاست(یاحقی .)9۱۹:۰۹19،

۰
2نوروز،بهفرشتهآبتعلقدارد(یاحقی .)1۹1:۰۹19،
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تجسممییابد(سرکاراتی 21:۰۹91،و.)21درمتوندورة

بهصورت«بُغدخت»یا«بُغبانو»

بغدخت»یا«بیدخت»است؛بهمعنای«دخترخدا»چراکه«بی»معادل
اسالمیلقبناهید« 
دختبهجایالههبرگزیدهشدهکه


).واژةبغ
«بغ»درپارسیقدیماست (ثمودی۰۰:۰۹19،
واژهایمرکباز«بغ»بهمعنیخدا،پروردگار،ایزدو«دخت»بهمعنیدختراستوباهمبه

معنیدخترخدایاخدادختر(ایزدمؤنث)است.ایننامازروزگارانقدیملقبآناهیتابوده
بهصورتبیدختبایاءمجهولدرآمده
است.نامبغدختبعدهادرزبانپارسیباتحول«غ» 
است(فرهوشی .)۰91:۰۹91،

هایطاقبستان،

داندومینویسد«:بُغآناهیتا،درحجاری


بویس،ناهیدرادخترخداوندمی
شود.ویبایکدست،کوزهایراوارونهکردهتاآبازآنجاری


درمقامدخترخداحاضرمی
دریشتپنجماوستااینرود(ایزدبانویناهید)بهعنوانافزایندة

است» (بویس.)929:۰۹1۰،
ایکهبههمةکشورهارونقوحرکتمیبخشد،


حیاتوحامیچهارپایانوگیاهانوچشمه
نیایش میشود (اوستا :یشت پنجم) .در تمام متون موجود وجه دوشیزگی ۰یا دختری برای
ایزدبانوی ناهید درنظر گرفته شدهاند؛ بنابراین ایزدبانوی دوشیزه را میتوان ناهید یا اناهیتا
نامید و در مرحلة دوم و در قالب مادر ،ایزدبانوی سپندارمذ را درنظر گرفت .از سوی دیگر
بوزمینبازندگیکشاورزیایرانیانسببپیوندایندوایزدبانوبهیکدیگرمیشود.

ارتباطآ
درجهاناُسطورهزنبازمینارتباطدارد«.جادویزنوزمینهردویکسانند.تجسمنیرویی
کند،بهدرستیمؤنثاست»(کمبل.)21۹ :۰۹99،


هاراتغذیهمی

هارامتولدوآن

کهصورت
بشرنیرویزایشدرزنرادرزمینمشاهدهکردوازهمینرویزمیننیزدارایجنبةمادینه
و مادری انگاشته میشد؛ به همین دلیل وطن نیز مادر تلقی میشود .از آن پس نخستین
(کاظمزاده)12 :۰۹۱2،؛بنابراین

جلوهگرشد.
تراوشاتذهندربابآفرینشدرقالب«زن» 
رنگ سفید ،2نمادی از دوشیزگی و ایزدبانوی ناهید است و رنگ سبز ،نمادی از مادری و
ایزدبانویسپندارمذ.جشننوروزبرایایزدبانویناهید(آب)وماهاولتقویم،جشنمهرگان
برای ایزد مهر (خورشید) و ماه ششم /میانة تقویم؛ و سپس جشن سپندامذگان (ایزدبانوی

اردویسورآناهیتاهموارهبهپیکردوشیزهایجوان،زیبا،برومند،کمربسته،باقامتیراست،آزادهوبزرگوارکه

۰
بهایپرچینیدربردارد،پدیدارمیشود(اوستا:آبانیشت،بند .)۰29


جامةزرینگران
 2زرتشت پاک در ایرانویچ و کنار رود «دائیتی» ،آناهیتای مقدس را با هوم آمیخته به شیر بستود (اوستا:
).سفیدیشیرهمدرآبانیشتبهایزدبانویناهیدنثارشدهاست.عالوهبرآن،درالتفهیم

آبانیشت،بند۰۱1

بیرونیدربابخواصوظواهرزهره/ناهید،آب،سپیدیوزیبایییادشدهاست(بیرونی.)۹11:۰۹۰1،سوسن
سفیدنیزازجهتآزادگییکیدیگرازنمادهایناهیداست(اقتداری .)119:۰۹1۹،

سفید،سبز،رنگهاینمادیندرفرهنگوهنربانوانزرتشتییزد 19


میتواننتیجهگرفتکهابتداناهید(دوشیزه)درپیوندباایزد
زمین)ماهآخرتقویم؛بنابراین 
مهر،مسببسبزیوباروریزمین(سپندامذ)شدهاست ۰.رنگسفیدوسبزدرمیانارکان
سفرةعقد/گواهگیرانحضورنمادیندارد.بهعقیدةزرتشتیان،دوشیزةپاکدامنبانمادرنگ

سفیدبهمقامهمسریوزنانگینائلشده(ایوزیان)1:۰۹11،ودراینسیرتحول،رنگسفید
باکرگیبهسبززنانهبدلمیشود.همچونایزدبانویدوشیزةآب/ناهیددرتبدیلبهایزدبانوی

مادرانةزمین/سپندامذامشاسپند.چنانکهدرعروسیسنتییزد،لباسعروسان2زرتشتی،سر

تاپاسبزبودهاست(نیکنام()91:۰۹1۰،شکل.)۰البتهعروس،یکروزقبلازمراسمجشن
کندوبرایدیداردامادحاضرمیشود .


برتنمی
عروسی،لباسسفید۹

شکل  .1پوشش لباس عروسی بانوان زرتشتی یزد




۰باتوجهبهاینکهدرمرسوماتکنونیایرانلباسعروسسفیداست،دوشیزگانزرتشتیبهنمادزنانگیومادری
لباسسبزرادرمراسمعروسیخودانتخابمیکند.البتهتاپیشازازدواج،پوششسفیدبرایدوشیزگانتوصیه

شود.خانوادةدامادنیزبهنمادشهریورامشاسپندکهزوجآیینیسپندارمذاست،اناریرابههمراهسکههای


می
وسکههای

کنند.درواقعبهصورتنمادینانارنمادایزدبانویناهیدومهراست


زرینوسیمینبهعروستقدیممی
نمادموکلفلزات(شهریورامشاسپند)است؛بنابراینانارسکهدار نمادیازتحولپیوندناهیدومهربه

فلزینیز 
شدهباسکه،یادآورتغییروتحوالتاسطورهای


شودوانارآذین

پیوندمیانسپندامذوشهریورامشاسپندتبدیلمی
یکدوشیزهبهمادراست.چراکهپردانگیاناراشارهبهفرزندآوریبسیاردارد(اشیدری .)۰21:۰۹9۰،
 2در اصفهان نیز نمونههای مشابهی وجود دارد .براساس اعتقادات اصفهانیها سبزبودن رنگ لباس عروس بر
سبزبختیویداللتدارد(ذوالفقاری .)9۰۱:۰۹۱1،
دربوشهر،شالسفیدیاسبزرویسرعروسمیاندازندبهنشانةسفیدبختیوسبزبختی(ذوالفقاری .)9۰۰:۰۹۱1،

۹
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بخش اول اعتقادات ،زیارتگاه پیر سبز چَکچَک
«پیر سبز» که مهمترین عبادتگاه زرتشتیان در استان یزد و شهرستان اردکان (کوههای میان
اردکانوانجیره)است(گشتاسب،)29:۰۹۱۹،داستانخاصیدارد.زمانحملةاعراب(بهدستور
عمر) به ایران که به سقوط پادشاه ساسانی وقت (یزدگرد) انجامید ،نیکبانو /حیاتبانو ،دختر
یزدگردسومازدستاعرابفرارکردوبهسمتاردکانآمدودرمیانکوهمخفیوناپدیدشدو
زرتشتیانمعتقدندکهنیکبانو

اینمحلزیارتگاهزرتشتیانقرارگرفت (شهمردان.)۰91:۰۹۹9،
کند.دهانهای


درحالگریزازدشمنانبودهاستودراینمحلازاهورامزد(خدا)طلبکمکمی
کشد،اماهنگامبستهشدندهانه،قسمتیازچوبدستی


ودختررابهدرونمی
درکوهبازمیشود

ماندوبهدرختیسرسبزبدلمیشود(شکل.)2پسازمدتیازباالیاینکوه


ویبیرونمی
دیدگانبهزمینمیچکد؛بنابراینزیارتگاهرا«پیر


آبوعلفقطرةآبماننداشکچشمستم

بی
۰
نیزمیخوانند(سروشیان.)2۱1:۰۹۹1،

سبزچَکچَکیاچَکچَکو» 
دردیوارةسنگییکسوینیایشگاه،محلیوجودداردکهروییدنیهاییچونپرسیاوشان،

مورد و انجیر کوهی رشد کرده است .آب هم بهصورت قطره قطره از شکاف سنگ بیرون
ریزدودرداخلحوضسنگیزیرآنذخیرهمیشود(تقویمزرتشتیان.)۰۹۱۱،براساس


می
نظر باستانی پاریزی این احتمال وجود دارد که پیر سبز تخفیفیافتة پیر سبزپوشان باشد و
اشاره به آن بانویی است که نقش فرشتة سبزپوش را ایفا میکند و این نقش در اسم او،
حیاتبانو»کهیادآورزندگیوحیاتاست،نموددارد(باستانیپاریزی .)121:۰۹91،
« 
روییدن درخت سبز ،مفهومی از ایزدبانوی سپندامذ دارد و با پوشیدن مکنای (سرپوش
سنتی) سبز توسط بانوان زرتشتی یزد و بهقولی سبزپوششدنشان ،یاد این واقعه زنده نگاه
مسببفراهمآمدنایننمونهاز

شودوهمانامعنایپوشیدهشدندردلکوه(ملجأ)2


داشتهمی
پوششبرایبانوانزرتشتییزداست.اهمیتپیرسبزدرادبیاتشفاهیودعایخیرزرتشتیان
درحقیکدیگربهزباندریبهدینینمونهایدارد .

یُوگهَدوپیرِساوزساوزان(  .روانشادمهنازفالحتی،تهران/منزلشخصی،هشتمدیماه
 )۰۹۱1
Pire sabze čak čakū.

1

قدیمترینمعنایحرزدرزبانعربیمربوطبهزمانینزدیکبهظهوراسالمتاحدودنیمهسدهسومقمریاست
 2
است.درقولیکهبهابنعباس( 91ق)منتسباست،ویضمنبحثازآیة 19سورةتوبه،

وآن«مکاناختفا»
میشناسد(.طبری)۰۱/۰۱۱:۰۹99،مضموناینآیه،سرزنشفراریانیاستکه
واژه«ملجأ»را«حرزدرکوه» 
خواهندبهغاریاحفرههایدرزمینپناهببرندتاازجنگبگریزند.دربارةکارکرددفاعیکوهنزداعرابدر


می
دوراننزدیکصدراسالمتوضیحکاملیرامیتواندرتفسیرطبرییافت(طبری .)2۱/229:۰۹99،


سفید،سبز،رنگهاینمادیندرفرهنگوهنربانوانزرتشتییزد 1۱


معنی:جایشمادرپیرسبز،سبزاست .
معادل:جایشماسبزاست .
Yoga do pire sāvz, sāvzān.

در ضربالمثل دیگری که به فرار آخرین دختر یزدگرد سوم از سپاهیان عرب و فاتحان
دارد،اینطور


اسالمیاشارهداردوکنایهازکسیاستکهباسیلیصورتخودراسرخنگهمی
بانو/حیاتبانوگرچهدخترپادشاهاست،ازتعقیبوگریزاعرابدراماننبودهو


آمدهکهنیک
رنجمیبرد.ازاینبابتاینمَثلباداستان«پیرسبزچَکچَک»نیزمرتبطاست .

تودلِمَکنوساوزُگخُوذواِزُونا(روانشاد مهنازفالحتی ،تهران /منزلشخصی،بیستو
پنجممهرماه .)۰۹۱9
معنی:خداازدلآنکهمکنایسبزپوشیدهباخبراست.مکناسبزپوش:کنایهازکسیاست
ریزیباوبیعیبدارد.

کهظاه
معادل:ازرویظاهر،دیگرانراقضاوتنکن.
Tū dele maknū sāvzog xozoe zonā.

داستانی در توصیف عصای تبدیل شده به درخت سبز در میان زرتشتیان یزد و فرهنگ
فولکلورایشان،بانوییبهنام«چمرو»راپدیدارکردهاست(شکل.)2



شکل  .2عصای نیکبانو که بین شکاف کوه جا ماند و به درخت سبز مبدل شد (زیارتگاه پیر سبز
چَکچَک)

بخش دوم اعتقادات ،چمرو( 1چچی ،2چچین ،3چرچین)4
چمرومعانیوتعابیرمختلفیدارد.آنراازاینروکهفقطچشمفردپیداست،ازواژةچِم۰

اندوگروهیایننامرابهدلیلاینکهبرایرفعچشمزخموچشمخوردگی


یعنیچشمبرگرفته
1

Čemaroo
ČaČi
3
ČaČin
4
ČarČin
2
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دانند.برخینیزآنراچشموروبستهمیدانند.گاهیاوقات،بانوییاز


است،ازهمینواژهمی
نزدیکانبیمار،لباسویرا(اگربیمارمؤنثبودکهلباسکاملواگرمذکربودفقطزیرپوش)
پوشیدوپارچهایسفیدراکهمحلچشمانشسوراخ


زیرلباسسبزرنگیکهبهتنداشتمی
است ،بر صورتش میکشید تا شناخته نشود( .در اینجا نیز نماد رنگی سبز و سفید درکنار
یکدیگرقراردارند).ویدستمالسبزیبهدستمیبستوعصایی 2رابایکدستوبادست

گرفتتاچیزیراکهازمردمدریافتمیکند،درآنبگذاردوالبتهپیشازهر

دیگرزنبیلم 
ی
چیزمحتویاتزنبیلشاملآیینه،سرمهدان،دستمالسبز،نقلوآویشنوکتاباوستابود.این

خواندوسپسازآنجاخارجمیشد.اواز


رفتودرآنجااوستامی

بانو،ابتدابهمنزلبیمارمی
رفت.سپسبهسمتچپکوچهمیرفتودر


شدوتاآخرمی

خانهسمتراستآغازمی
اولین
هارامیزدتاصاحبخانهچیزیبهاوبدهد.چونگذشتگانبرایناعتقادبودنداگراز


همهخانه
کسیکهدیگریراچشمزدهچیزیبگیرندوبهبیماربخورانند،بیماریبهبودپیدامیکند.

شدةداخلزنبیلمحافظتمیکرد.اگر

دستی/عصایخودازمحتویاتجمع 
آوری

چمروباچو 
ب
خانهاصرارمیکرد،چمرو


هابستریبودوصاحب

بیماربدحالیداخلیکیدیگرازهمینخانه
مقداریازیکیازچیزهاییراکهازاهالیکوچهگرفتهبودبهاومیداد.اینفردبایدازهمة

میرفتواوستا میخواندو به منزلبیمار
میگرفتودرآخر بهدر به مهر  ۹
خانههاچیزی  

بازمیگشت و هر چیزی را که جمع کرده به او میداد و پس از استراحت به منزل خویش

بازمیگشت .چمرو در تمام مدتی که به جمعآوری مشغول است ،حرفی نمیزند و سکوت

یافتهراکهچمروهنگامجمعآوری


نبیمارنیزآنالبسةتبرک
اختیارمیکند1.خانوادهوبستگا

هابرتنداشتهاست،بهبیمارمیپوشانندودرصورتیکهفردبیمارامکانبلعداشت،


خوراکی
خوراکیها را به او میخورانند و در غیر این صورت آب روی آنها میریزند و به بیمار

1
مینوشانند.رسمچمارو درنیمة قرنسیزدهمه.شفراموشولیدوبارهاحیاشدوتاخرداد

Čem

1

2پوشیدنالبسهسبزوبهدستگرفتنعصابهنمادنیکبانوست.
دربهمهر،بهمعنایدریبهسویمهرودوستیوجایگزینواژة«آتشکده»درزباندَریبهدینیاست .

۹
ضربالمثلیبهگویشدریبهدینیدراینراستاوجوددارد .
 1
چَشی/چَمیبااُگُشیبا؛راوِچمروبا! 
معنا:فقطببینوبشنو! 
استعارهازسکوتکردنوهیچنگفتن!(مرواریدفلفلی،شیراز/منزلشخصی،ششماسفند .)۰۹۱1

!Čami bāo goši bā! Rāve Čamarū bā

1چمروورسمچمارودرمیانمسلماناننیزوجودداشتهاست،امالباسویبهرنگسیاهبودهوقراندرزنبیلش
یگزینعصانیززنجیرضخیمیاستکهدردستمیگیرد(فرهیوماندگاریان.)۱9:۰۹11،

میگذارد.جا


سفید،سبز،رنگهاینمادیندرفرهنگوهنربانوانزرتشتییزد ۱۰


 ۰۹19ادامهیافت(فرهیوماندگاریان.)۱9:۰۹11،دررسمچمرو،وجودنقلسفیدبههمراه
آویشنسبزهمانترکیبسفیدوسبزاست.آیینه،نمادشهریورامشاسپنداستکهدرواقعهم
نقرهوجیوهبهنشانةموکلفلزاتایفاینقشمیکند.

دلیلصیقلیبودنوهماستفادهازفلز


به
سرمهدان که نشانة زنانگی است ،با آینه تکمیل میشود؛ مشابه با جفت شهریور و سپندامذ

توانرنگسفیدرامقدمهواستقبالکنندة


امشاسپندیاایزدمهروایزدبانویناهید.درآخرمی
رنگ سبز دانست و رنگ سبز را پیامآور شادی ،تندرستی ،خیر و احترام بانوان زرتشتی به
نمادهایمذهبی .
پدیدههای فرهنگی ،سفرة نوروز و عقد /گواهگیران زرتشتیان با حضور سوزن و
نخهای سفید و سبز
گویند،ازرسمهاییباقدمتبسیاراست.


سینمی

سفرهیاخواننوروزیکهامروزهبهآنهفت
در گذشته آنچه بر سفرة نوروزی میگذاشتند تناسب مستقیمی با اقلیم هر منطقه داشت.
درواقعهفتمحصولکشاورزیمانندسیب،سبزه،سنجد،سیر،سمنو،سرکه،سنبلومانند
هامیگذارند.اینسفرهتاروزسیزدهمگستردهاست(جعفریقنواتی.)19:۰۹۱9،اینکه


این
اجزای سفرة نوروزی از ارکان کشاورزی انتخاب میشود ،به اهمیت نظام کشاورزی در ایران
اشارهدارد،امامسئلهمهمایناستکهبانوانزرتشتیایراندرکنارارکاننمادینمحصوالت
کشاورزیازسوزنونخسبزاستفادهمیکنند .حضورسوزنونخسفیدوسبزبرسرسفرة

هفتسینتعابیرمتفاوتیراباخوددارد.برخیبهاینموضوعاذعاندارندکهپروردگاربانخ
سبزرنگبهنمادروییدنگیاهانبرزمینوسوزنبهنماددوختنواتصال،زمستانسفیدو
سردرابهآغازبهارپیونددادهاست؛زیرااگردرزمستانبارانوبرفنباردوخشکسالیباشد،
سبزیوتَرسالیدربهارناممکناست.برخیدیگر،نخسبزرانمادیازسپندارمذامشاسپند
(ایزدبانویزمین)میدانندوسوزنرانمادیازخشترهوییریه یا خشَثرَهوَئیریه امشاسپند(ایزد

شهریور)؛ چراکه شهریور امشاسپند موکل فلزات است و اوست که یاریگر و همکار با ایزد
خورشید(مهر)وایزدآسمان(بنابرآبانیشت:ایزدبانویناهیدکهازکرهخورشیدوآسمان
گیرد)است.درواقعبهمددایندوایزداستکهزمینسبزوگیاهانمیرویندتا


سرچشمهمی
ایزدبانویزمین،سپندارمذشادشود.برابریروزیسپندامذبااسفندماه(آخرینماهزمستان)
بهایزدبانویزمینتعلقداردوزرتشتیاناینروزراروززنومادر(مُزدگیران)نامنهادندکهتا
روزگارابوریحانبیرونیدراصفهانوریپابرجابودهاست.ویدرآثارالباقیهخودمینویسد:

«در این عید مردان به زنان بخشش مینمودند» (بیرونی .)۹11 :۰۹99 ،جشن اسفندی یا
اسبندیدرحقیقتنمودیازجشناسفندگانیااسفندارمذباستانیاستکهابوریحانبیرونی

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
۱2

اندوازآنها


اند.دراینجشن،زنانبرشوهرانخودمسلطبوده

وگردیزیبهآناشارهکرده
گرفتند؛ازاینرواینروزرا«مَردگیران» یا «مُزدگیران» خوانند.دراینشب ،زنان

هدیه می
۰
مینامیدند و بر در
افسونهایی برای عقربگزیدگی بر کاغذ مینوشتند و آن را رقعة کَژدُم  

هاآویزانمیکردند(بیرونی .)21۱:۰۹۰1،


خانه
سفرههای شفاخواهی سنتی زرتشتیان« ،سفرة سبزی»
ها،سفرههایشفاخواهیغیرآیینی،امامتأثرازفرهنگبانوانزرتشتیاستکهبه


ازدیگرسفره
شهرتداردوبرایبهبودبیماریگسترانیدهمیشوند.درگذشتهزرتشتیانبر

«سفرةسبزی»
اینعقیدهبودندکهنبایدآبجوشرابدونبردننامخدارویزمینبریزندیااگرکودکیبه
زمینمیافتاد،نبایدویرابدونیادخداوندبلندکردونبایدبعضیازحیواناتراآزارداد؛زیرا

شوندوبهآنفردراآزارمیرسانندکهاین


درغیراینصورتازمابهترانازاینرفتارآزردهمی
شدکهباداروقابلدرماننبود؛بنابراین


العالجنمایانمی

آزارهادرقالببیماریالعالجیاصعب
2
حتماً باید برای بیمار «سفرة سبزی» گسترانید تا بهبود حاصل شود .بر همین اصل ،بانوان
۹
کشیدند.سفرهایسفید(بهنماد


بهنیتبهبودبیماریسفرهمی
زرتشتیدریکیاززیارتگاهها

ومربعشکلیکهدرمیانةآندستمالسبزمیانداختند.اجزاءسفرهشاملیکچراغ

پاکی) 1
،تخممرغ
روشن،گِلسفید،آرد،نمکوشکروکنجداست.آجیل،شیرینی،میوه،نان،سورک 1
پز،پنیروسبزی،گلدانگلوسرو،شیرومیوههایخشکخیسانیدهشدهاست.در


نیمرووآب
شدوبیمارراشبهنگامکنارسفرهمیخواباندندو


هرگوشهازسفرهشمعسبزیافروختهمی
المثلهایدریبهدینیمرسوممیانزرتشتیانمَثلیهستکهاستعارهازغذایناجور/شوربای
درمیانضرب 

۰
گژدمدارد.شوربُویگیزدُمشِپِشُزا 
معنی :شوربای گژدم /عقرب پخته است (روانشاد مهناز فالحتی ،تهران /منزل شخصی ،هفدهم اردیبهشتماه
 .)۰۹۱9
Šurboye gizdom Še peŠozā.

اینمثلزنانهمربوطبهفنآشپزیاستوگویااززمانرقعةگژدمبرجایماندهاست؛چراکهمعتقدبودنداین
شود.اصلضربالمثلهمبهخواصشوربایگژدماشاره


هاییداردکهمانعورودعقرببهمنزلمی

افسونویژگی
اثرمیسازد.


داردکهگرچهخوراکنامطبوعیاست،بهسببخواصآننیشعقربرابراهالیمنزلبی
  2درکرماننیزمردمعقیدهدارندکسیکهبیماراستیادرکارشخللیپدیدآمده،بایدازهمزادخودیاسایه
هاراازخودناخرسندکردهاند.اگربیمارتوانگرباشد،برای

روپیشمیآیدکهجِن


یاریبخواهد.حوادثناگوارازآن
دبرایناستکهاجنهدرکوهزندگیمیکنند،بهکوهستان

نذرمیکند؛چوناعتقا

بهبودخود«سفرةسبزی»
روندوسپسازپیرزنیزرتشتیکهدراینامورخبرهاست،کورکورانهاطاعتمیکنند.اجزایاینسفرةنذری


می
شروعمیشودبههمراهشمعروشن،کماچونمکداناست.پیرزن

ازهمانهفتقلمآذوقهکهباحرف«س»
پریان،طلبشفایبیماررامیکند(ذوالفقاری .)92۹:۰۹۱1،


چیندوازدخترشاه

تنهاییمی

رهرابه
زرتشتیسف
۹معموالًپیرسبزچَکچَکرادرنظرمیگیرند .
1
گسترانیدند،سفرةسفیدرنگبرایاطمینانحاصلکردن


برآنکهسفرهرادرجایمقدسوپاکیمی

درواقععالوه
ارگیریسفره/پارچهسبزبود.درواقعتماممحلقاتسفرهرویپارچهسبزقرارمیگرفت .

ازپاکیمکانقر
1نانروغنیآیینیمخصوصبهزرتشتیاناست .

سفید،سبز،رنگهاینمادیندرفرهنگوهنربانوانزرتشتییزد ۱۹


اوستامیخواندند.عقیدهبرآناستکهاگربیمارووابستگانویصبحبیدارشدندواثردست

یافرورفتگیانگشتبرنمکافتادهبود،ازمابهتران،بیمارراشفادادهاند.گاهیاوقاتاینآثار

بهجای نمک روی شکر دیده میشود و این بدین معناست که سفره دوباره باید تکرار شود.

سفرةسبزیرامیتوانسادهیاپرتجملبرگزارکرد.فقطپارچهسفیدوسبز،باسبزی،شاخة

سرووشمعسبزیاسفیدافروختهبههمراهآرد،نمکوشکرازارکانمهماینسفرههستند.
درآخرهمبیمارسبزیسرسفرهرامیخورد(فرهیوماندگاریان)۰۱۰:۰۹11،واماسفره

شناختهمیشود؛آنهمبرای

سبزیزنانةدیگریهموجودداردکهبه«سفرةسبزدرویشی»
شودوخاصیتشفادهیدارد.دراینروشسفرهراپهنمیکنندودر


رفعبیماریاستفادهمی
میریزندودرهرچهارگوشةسفرهخشتخامیکهبرآنآویشن
چهارطرفآنگِلسفید  ۰
ریختهباشند،مینهند.اجزایسفرةدرویشی،سکهونانوپنیروسبزی(ودرصورتتمایل

مرغرامیانپنبةسفیدمیگذارندوآنرادرکنارسفرهیازیرناودان


سورک)است.سپستخم
خوانندواگربرپوستةتخممرغخالسبزهویداشد،


دهند.آنگاهکنارسفرةاوستامی

قرارمی
بیمارشفامییابد(فرهیوماندگاریان.)۰۱2:۰۹11،حضوررنگسفیدوسبزدرهریکازاین

هایشفابخشدرقالبتخممرغباخالسبزودوسفرةسفیدحاشیهوسفرةسبزمرکزی


سفره
همراهحضورسبزیوشمعسبزوعناصرسفیدرنگیمانندنمکوشکروآردقابلشناسایی


به
استکهدرتمامیاینمواردحضوررنگسبزنمادیازسالمتوبهبودیدارد.تقدسرنگ
گونهای است که دوک نخِ سفید و سبز به همراه سوزنی
سفید و سبز در میان زرتشتیان به 
فرورفته در آن را به نشانة حضور نیروهای قدسی و متافیزیکی در نظر میگیرند( .مروارید
فلفلی،شیراز/منزلشخصی،نوزدهآبانماه()۰۹۱۱شکل .)۹




شکل  .3سفرة گواهگیران زرتشتی ،وجود سوزن و نخ سفید و سبز
 ۰گِل سفید در گویش زرتشتیان که در واقع همان آهک است ،خاصیت ضدعفونی و پاک کنندگی دارد و در
هامیشدهاست .

گذشتةدوربااستفادهازگِلسفیدمانعنشربیماری

هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰۱بهاروتابستان۰۹۱۱


پژوهش
۱1

دلیلخوشیمنیومبارکیآنسببشدهاست


رنگسفیدوسبزدرمیانبانوانزرتشتیبه
کهایشاندرهرآنچهمایةشادیونمادیاززایشاست،ازایندورنگبهرهببرند.نوروزبه
ایزادهشدنبنیادجدیدخانوادهوالبتهبهدنیا

معنایزادهشدندوبارةطبیعت،ازدواجبهمعن

آمدن فرزند که واضحترین شکل زایش است .در سفرههای شفاخواهی نیز زایش تندرستی
مدنظراست.درهمةاینموارد،بانوانزرتشتیازرنگسفیدوسبزدرقالبکلهقندسفیدی
که سبزپوش ۰شده است بهرهمند میشوند .قند سفید که نشانی از پاکی دارد با رنگ سبز
طورکهنخریسیدهشدة

آراستهشدهاستتاشگونوخوشیُمنیرادرپِیداشتهباشد؛همان

پنبهیاابریشمنیزازرنگسفید،بهنشانةپاکیبهرنگسبزآغشتهمیشودتابهنمادیاز

شادیوفالنیکبدلشود؛چنانکهسفیدیبرفزمستانینیزباسبزیبهاربهفرجامنیک

میرسد؛ بنابراین برخی محققان ،کارکردهای اولیة زنان و ایزدبانوان را ریسندگی و بافندگی

میدانند؛ از اینرو تصویر بانوان بافنده در فرهنگ ایالم را ایزدبانوان میپندارند که واژههایی

2
راازحرفةایشانمنشعبمیدانند(.مختاریان،اسطورة«سرنخ»،

چون«سررشته »و«سرنخ»
 )https://anthropologyandculture.com
بنابراینترکیبسفیدوسبزدرمیانزرتشتیانوبهویژهبانوانزرتشتیازاهمیتبسزایی

برخورداراست .
اهمیت تولید مواد و انجام مراحل اولیة ریسندگی در میان بانوان زرتشتی یزد
درگذشتهاینهچنداندورازکارهایتولیدیدرونخانه(صنایعخانگی)،پرورشکرمابریشم

وگرفتنابریشمتوسطبانوانزرتشتیبودهاستکهدرگویشبهدینانبدان«کِرموکِجاته»

بافتبهرنگسبزاستفادهمیکردندو


کردنقندازپارچةابریشمیندست

زرتشتیاندرگذشتهبرایسبزپوش
۰
قند را داخل آن پارچه میپیچیدند و با نخ قند که از قسمت باال و پایین قند مخروطیشکل بیرون آمده بود
هایسبزرنگبرایروکشکردنقندهای


کردند،اماامروزهازانواعکاغذهایرنگیوزرورق

بستندومحکممی

می
سفید بهرهمند میشوند که تصویر چهرة زرتشت پیامبر بر یک وجه از قند قرار میگیرد .تصویر چاپی و
دارشدنراگذرانیدوبهاصطالحسبزپوششدبرآن


دارزرتشتپیامبرراپسازآنکهقندمراحلروکش

چسب

پشت
میچسبانند .

2آشرشتهدرمیانزرتشتیانبهآشسبزینیزشهرتدارد.پختنآشرشته/سبزیبهنمادشادیوشگوندر
یزرتشتیانجایگاهویژهایداردوزمانیکهبانوانبرایافزودنرشتهبهآشدرکناردیگ

مراسمآیینیومذهب
شوند،اینجملهرابیانمیکنند«:اینرشتهبهامیدخدا،سررشتةشادمانیوخوشیباشد» .


حاضرمی
بِاُمیذِخُذو،میرشتاِبِهنومُونیتِشُودیبوتُسَررِشتَیِخَشوولی(مرواریدفلفلی،شیراز/منزلشخصی،
ششماسفند .)۰۹۱1
Be omize xozow, mi rešta e be numo neyate šowdi buto sar-re reštaye xašowli.

سفید،سبز،رنگهاینمادیندرفرهنگوهنربانوانزرتشتییزد ۱1


میگویند.ازگذشتهدورتاکمیپیشازوروددنیایمدرنوصنعتی،هنرریسندگیورنگرزی

ابریشم ودرنهایتبافتپارچهمختصبانوانبهدینبودهاست.ازمیانهنرهایگوناگونکه
مربوط به تهیة پارچه و جامه است ،هنر رنگرزی به شیوه و سبک سنتی تا حدود سالهای
خورشیدیدواموبقاداشتوبعدازآنآرامآرامناپدیدشد(مزداپور،

۰۹۹۱یادرنهایت۰۹1۱
ایکهگنجایشچندیننفررامیداشتودرشبگیر


یانبانوانزرتشتی،خانه
.)1۱:۰۹۱9درم
نبهایشتر،پنبهوپشمگوسفندبدانرهسپار
وسحرگاهزمستانبرایرشتنابریشم،کُرکگرا 
ایچندخانهبودکهبهعنوانچرخستانیابه


نامداشت.درهرمحله
میشدند«،چرخستان»

شناختهمیشد(مزداپور.)۰۱۹:۰۹۱9،هنرریسندگیدرمیان

زباندَریبهدینی ۰چارستون 2
المثلهای خود بدان اشاره کردهاند و
بانوان زرتشتی بهقدری اهمیت داشت که در ضرب 
ریسندگیراچونامرزادن،امرینهادینهبرایبانواندرنظرمیگرفتند؛همانعملیکهجزء


ودرارتباطباکیهانزایی،تقدسزمین

مهمترینکارکردهایایزدبانواندرمیانتمامیاقوام


بهعنوان مادرِ بزرگ ،۹بافتن سرنوشت انسانها ،آیین رویش گیاهان و کشاورزی ،1عشق و

زناشوییوباروریاست(.الیاده .)19:۰۹91،
وَچَهتوتِلپَروَرِشِتِن،ریسمونریسِنگ .
معنی:بچهرادرشکمبایدپرورشبدهی،ریسمانرارویسنگ.
هرکاریبایددرزمانصحیحوبراساسقواعددقیقانجامگیرد.بهصورتنمادینبیانگر

این موضوع است که مادر در ریسیدن و بافتن سرنوشت فرزندش مؤثر است (روانشاد مهناز
فالحتی،شیراز/منزلشخصی،بهمنماه .)۰۹۱۱

Vača tū tel parvareše ten, rismūn ri seng.

بنابراین با توجه به مطالب فوق ارتباط مادر ،زن ،زمین و ریسندگی با رویش گیاهان و
زندگیکشاورزیمشخصشد.رنگرزیابریشمتوسطبانوانزرتشتیجهتمکنا(حجاببانوان
زرتشتی)رتبهدومراپسازریسندگیدارد.زمانیکهپارچهابریشمینسادهبهصورتمنقوش


۰زباندَریزرتشتیبابنیادهایکهندینزرتشتیدرپیوندینزدیکاست؛زیرااساساًموبدانومغانراازقبائل
مادیمیشمارندواحتمالداردزباناینمردم،باداشتنرجحانوسبقةدینی،بعداًبهعمومپیرواندینباستانی

ایرانوهمةبهدینانکهخودبازماندةاقواممردمیگوناگونوساکننواحیمختلفاینسرزمینبودهاند،انتقال

یافتهباشد(مزداپور9:۰۹91،و.)9
Čāressun.

نمادریوماموطندرتمامیفرهنگهایبشریرواجدارد.

ایناندیشههنوزبهصورتسرزمی

۹
درقرآنکریم،زنانبهکشتزارتشبیهشدهاند(بقره .)22۹:

1

2
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میگفتندوایننمونهازپارچهتنهابرایمَکنایبانوان(حجابو
درمیآمد،بدان«گُلهِند»  ۰

پوششسر)کاربردداشت.

هنر نساجی بانوان زرتشتی یزد
هنرنساجیازبدوورودبهایراندرانحصارزرتشتیانیزدقرارداشتوازآنتنهابرایدوخت
کهنوعیتنپوشمخصوص مجالسجشنو سرور ،بهویژه مراسمعروسیبود،

شلوار گبری 2
راهبودناین
).راه 
کردندوپارچةآنبهشکلراهراهبود(رمضانخانی ۰۱2:۰۹19،


استفادهمی
۹
شلوارها بهسبب پیوستن پارچههای ابریشمی در کنار یکدیگر بود و «تیر و سیخ» نامیده
میشد که اولین نمونة هنر تکهدوزی ایرانی محسوب میشود .پارچههای تیر و سیخ برای

پوشاکزنانهتولیدومزینبهنوعیگلدوزیظریفبانامزرتشتیدوزی/گُلونقشمیشد.این

شدند(پشوتنیزاده .)21:۰۹۱1،


البسهزیبادرمراسمومجالسسنتییاآیینیپوشیدهمی
کهدرآنبهورودابریشمگیالنبهالهآباد 1یزد(محله

باتوجهبهاسنادیچون«یزدنامه»
زرتشتینشین) اشاره دارد و پارچههای موجود در مجموعة ویلیام مور که گواه بر وجود هنر

ویژهعصرساسانیاست،عالوهبرآنشرحیاز«آتشکدهآذر»


نساجیدرقرونپیشااسالمیوبه
توانبهریشهداریهنرنساجیدرمیان


پردازد،می
هایبینظیریزد 
می


کهبهتوصیفنساجی
زرتشتیان یزد صحه نهاد (رمضانخانی ۰1 :۰۹19 ،و  ،)21اما اینکه هنر نساجی زرتشتیان
مربوطبهبانواناست،درتوصیفاتجهانگردانقابلپیگیریاست؛برایمثالکالراکولیوررایس

کهدرسالهایپیشوپسازجنگجهانیاولازایراندیدنکردهاست،لباسزنانزرتشتی

را این گونه توصیف میکند« :بیشتر لباسهای زنان زرتشتی ،ابریشمی است و در یزد بافته
میشوند» (کولیور رایس .)۰۱ :۰۹99 ،اورسل 1جهانگرد فرانسوی نیز که در سال ۰1۰1

شاهقاجارازایرانبازدیدمیکرد،بهتوصیفآنچهدربازارچةبزازان


میالدیدرزمانفتحعلی
بستند.آنگاهپارچههاییرا


گرفتندوآنمحلگرفتهبادندانرابانخمحکممی

پارچةابریشمسادهرابادندانمی
۰
کهچندینگرهزدهبودند،رنگرزیمیکردند.دراینرنگرزی،ازرنگهایطبیعیمثلپوستانار،پوستگردوو

روناسبرایطراحیگُلبرزمینهسبزمکنایابریشمیاستفادهمیکردند(مزداپور .)۰۱۹:۰۹۱9،
کارمیرود.بهعقیدةاستادپورداود«گَبر»


آمیزبه

باشکلیتوهین
بهصورتفارسییزدی،یعنی gowr
2واژة«گَبر» 
ازلغتآرامیهمریشة«کافر»عربیمشتقاستواصالًبهمعنیمطلقمشرکوبیرونازدیناست،امادرایران
اسالمیبهزرتشتیاناطالقمیشدهاست(مزداپور.)۰۹:۰۹۱9،

بافتههای بانوان زرتشتی تأمین میشد و پارچههای روشن
 ۹در گذشته پارچههای رنگارنگ ابریشم که از دست 
طورکهبرشهایپارچةرنگینرا


آمد؛این

فراهممی
چیتکهبیشترازکشورروسیهوهندمیآمد«،تیروسیخ»

هایرنگینپدیدارمیشد(ایوزیان .)۰۹:۰۹11،

دوختندوراه 
راه


کنارهممی
El-Ābād
Orsel

4
5

سفید،سبز،رنگهاینمادیندرفرهنگوهنربانوانزرتشتییزد ۱9


زربفتهایی ابریشمین دیدهام که زنان زرتشتی یزد بافته بودند».

تهران میبیند ،میپردازد« :
)؛بنابراینهنرنساجیازابتداییترینمراحلتاتبدیلآنبهجامه،به

(نمیرانیان۰1۰ :۰۹19،
دستبانوانزرتشتییزدصورتمیگرفتهاست .

حجاب و پوشش مکنای سبز بانوان زرتشتی یزد
درمباحثپیشینبهنوشتنحرزیارقعةکژدمدرروزسپندارمذاشارهشدواکنونارتباطآن
بامسئلةحجاببانوانزرتشتیواکاویشدهاست.بهحرزیکهفردراازشیاطینیاامراض
بپوشاندوبامخفیکردناوراحفاظتکند«،احتجاب»یا«حجاب»گویند(طبرسی:۰۹92،

).حجابدرفرهنگدهخدانیزمعانیمتفاوتیدارد؛ازجملهدرپردهکردن(حجب)،عفاف،

1۰9
حیا ،پوشاک -هر آنچه خود را بدان پوشند -روپوش و حرز (دهخدا.)۰۱۱9 :۰۹11 ،مسئلة
حجابدرمیانبانوانایرانباستان(پیشازاسالم)معموالًبادودیدگاهمواجهاست.اولآنکه
باوروداسالمبهایرانوباتوجهبهوجودآیاتقرآن ۰مبنیبرحجابووجوداصلعربیواژة
«حجاب»،2حجاببرایبانوانایرانیمطرحشدهوپیشازآنمطرحنبودهاست.دومآنکهبر
پایة متون تاریخی ،در تمدنها و ادیان پیشین جهان ،بهویژه در سلسلههای مختلف ایران
باستان،دردورةماد،هخامنشی،اشکانیانوساسانی،حجابدرمیانزنانمعمولبودهاست؛
بنابرای نباوروداسالمبهایرانحجابواردایراننشدهاست،بلکهبانوانایرانیازدورانباستان
حجاب داشتهاند (مالابراهیمی و همکاران)۰۰۰ :۰۹1۱ ،؛ بهویژه که واژة «چادر» ۹در زبان
آمدهاست.چنینبرمیآیدکهاینواژهقبلازساسانیان

پهلویبهمعنی«لباس»و«پوشش»
نیز کاربرد داشته است (مالابراهیمی و همکاران .)۰۰9 :۰۹1۱ ،سرپوش مخصوص بانوان
زرتشتیایران،مَکنا/1مَکنو1نامدارد.مکنا/مقناباواژة«مقنعه»مشابهتداردکهباابدالرایجِ
واجقاف(ق)بهکاف(ک)تغییریافتهودرعینحالبهلحاظکاربردنیزمشابهاست(مزداپور،
.)9۰:۰۹۱9مَکناجامهایاستتقریباًبهطولسهمترتاسهمترونیموعرضکمیبیشتراز
یکمتر،ازپارچةابریشمینکهزنانزرتشتیآنرابهسبکیخاصوبررویلچکبهسر
میکنند(متین()۰۱9:۰۹1۹،شکل .)1

۰یُدنینَعَلیهنمِنجَالبیبهِندلکأدَنیأنیَعرفَنفَالیُوذینَوَکانَاهللغَفوراًرحیماً(احزاب.)1۱:
 2درزبانعربی«حجاب»بهمعنای«پوشش»وزنمحجوباست؛یعنیزنیکهباپوششیپوشیدهشدهباشد
(ابنمنظور ۰۱۱9،م:.ج)219/1ویاحضرتعلی(ع)درنامةمعروفخودبهمالکاشترازواژة«حجاب»بهره

(نهجالبالغه.)221:۰۹11،
پسچراخودراپنهانمیداری؟» 

بردهاند.البتهحجابدرمفهومپرده«.

3

čvatur.
maknā.
5
maknu.
4
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شکل  .4استفاده از پوشش مکنای سبز در روز جشن سپندارمذ /روز زن توسط بانوان زرتشتی

براساس معتقدات زرتشتیان ،تبار ایرانی بیبی شهربانو و ازدواج وی با امام حسین (ع)،
سبب اشتراکات بسیار شده است که یکی از آنها قداست رنگ سبز و قراردادن پوشش سر

همسرامامحسین(ع)وبیبیشهربانوست.مکنای

(مَکنا)درمیانبانوانزرتشتی،بهنشاناز
المثلهایدریبهدینینیزهمتاییدارد.ازآنجا
سبزرنگدرادبیاتشفاهیزرتشتیانوضرب 

هانوعیردهشناسیخاصازاُلگوهایتفکرمیاناعضاییکجامعهمحسوبمیشوند

کهمَثل
توانبسیاریازایدههایآنجامعهرادریافتوبهچگونگیافکارایشان


کهبااستفادهازآنمی
بندیوبررسیمیشود.


هایجهانازدیدگاهاعضایآندسته

پیبرد،مفاهیمدرکوپدیده
درنهایت استخراج صورت میگیرد و از چگونگی انتقال مفاهیم ،دانش ،فرهنگ و ارزشها از
نسلی به نسل دیگر پردهبرداری میشود (زاهدی و ایمانی)12 :۰۹۱۰ ،؛ بنابراین استفاده
المثلهاواوراد زباندری بهدینی،شاهدی برادعای تقدس
شمار ازواژة«سبز» در ضرب 
بی 

رنگسبزدرمیانزرتشتیاناست.تاآنجاکهازمیانزیارتگاههایمشهورزرتشتیانیزدکه

حدوداً به ده عدد میرسد ،تنها یکی را با پسوند سبز میخوانند و آن «پیر سبز» است که
رینآنهاست .

مهمت


ضربالمثلهای رنگ سبز به زبان دری بهدینی
المثلها
سازهستند.ضرب 


هازیرمجموعهفرهنگمردمویکیازعناصرمهمهویت
ضرب 
المثل

دلیلاهمیتیکهدرفرهنگسازیوانعکاسفرهنگمردموهویتفردیواجتماعیآنان


به

سفید،سبز،رنگهاینمادیندرفرهنگوهنربانوانزرتشتییزد ۱۱


شمارمیروند(ذوالفقاری)29:۰۹19،؛


هویتملیبه
دارند،مقولهایمهمدرمطالعاتمربوطبه

بنابراین برای هویداشدن هرچه بیشتر تقدس رنگ سبز در فرهنگ زرتشتیان ایران ،بیان
تعدادیازمثلهایدریبهدینیووفوراستعمالواژةسبزخالیازلطفنیست .

 .۰داشتوپَنجهدوساوزبو 
معنی:دستوانگشتانتانسبز(کنایهازپرانرژیوسالمت)باشد.
معادل:دستشمادردنکند.بهنوعیتشکراست .

Dāšt o panjado sāvz bū.

 .2لِوُودِندونِتساوزبو
معنی:لَبودهانتسبز
دارندکهحرفخوبوشایستهایزدهاست .


معادل:اینستایشرادرحقکسیروامی
Lev o dendūnet sāvz bū.

 .۹ساوزباختِبی 
معنی:سبزبختبشوی.
معادل:خوشبختبشوی .
Sāvz bāxte bi.

 .1راوِموردِساوزبی
معنی:مانندگیاهمُورد همیشهسرسبزباشی.
۰

Rave mūrde sāvze bi.

 .1موردِتودولَهمینی
معنی:همانندمورد/گیاهمقدسزرتشتیانکهخزانندارد،درکوزهآباست.
جوانبهنظرمیرسد .

دراصطالحبهکسیگفتهمیشودکههمیشه

Mūrde tū dūla mini.

 .9سَرِتساوزبو.سَردِساوزبو
معنی:سرتسبزباشه.
دعاییبهمعنایزندهوپایندهباشی .
Saret sāvz bū.

 .9ساوزِعولَمبی 
معنی:سبزعالمباشی.
معادل:بدرخشیوسرافرازباشی .
Sāvze ālam bi.
 ۰مُورد:گیاهموردجزءگیاهانهمیشهشاداستورمزیازآفرینشآغازینآبوایزدبانویناهید.بنابربندهش
(فرنبغدادگی/۰۹9۱،فصل،29فقره)21اینگیاهمخصوصاهورامزدابودهوبهدرختاهورامزداشهرتدارد.
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 .1یوگَشُودِنییوعِوالِمساوزبو 
معنی:جایگاهشاندردنیاوعالمسبزباشد.
معادل:خدایشانبیامرزد .
Yoga Šo doni o owlem sāvz bu.

نتیجهگیری
سرگذشت بانوان زرتشتی ایران در ارتباط با شیوة امرار معاش و زیست مبتنی بر اقتصاد
کشاورزیسببشکلگیرینمادهایفرهنگیمرتبطباعقایددینیوساختاراجتماعیایشان

شده است .استفاده نمادین از رنگهای سفید و سبز در میان بانوان زرتشتی یزد از
مشخصترین و پُرتکرارترین رنگهاست .این دو رنگ درواقع استعارهای از حضور همیشگی

ایزدبانوانوایزدان(آبوخورشید)برایباروریزمینوبهثمررسیدنمحصوالتکشاورزیو

ایزندگیایشاناست.وجودمناسبتهایتقویمیدرپنجروزاولوپنجروزآخرِ

دیگرجنبهه

ماه اسفند که بیانگر زایش ایزدبانوی زمین /روز مادر (جشن سپندامذگان) و آفرینش انسان
همسپتمیدیمگاه)،ازیکسوستوازسمتدیگردرتقارنبااسفندماه،یکیدیگر

(گهنبار
پیتهشهمگاهبرایآفرینشزمیندرماهشهریورقراردارد.آفرینشانسانهم
ازگهنبارهابهنام 
که در کیش مزدیسنی بر پایههای گیاهی بوده (مشی و مشیانه) و روز پدیدآمدن هابیل
(شهریور) و قابیل (اسفند) است ،اشارهای لطیف به اهمیت گیاه و زمین دارد .زوج شهریور
امشاسپندمذکرباسپندامذامشاسپندمؤنث،زوجیاُسطورهایایرانباستانهستندوایزدبانوی
ناهید (آب) و ایزدمهر (خورشید) زوج مهم دیگری هستند که به سرسبزی و باروری زمین
کنند.بزرگداشتایزدمهردرجشنمهرگانصورتمیپذیردونوروزبرایایزدبانوی


کمکمی
ناهید جشن گرفته میشود؛ بنابراین براساس وقایع تقویمی ،پس از شهریور ،مهر و پس از
اسفند/سپندامذ،نوروزقراردارد؛بنابرایناتحادآبوخورشیدبرایسرسبزیوشادمانیزمین
در تقویم دینی زرتشتیان بهخوبی قابلردیابی است .زوجهای ایزدی و امشاسپندی تنها به
مناسبتهای فصلی و تقویمی منحصر نمیشوند ،بلکه نفوذشان را میتوان در پس اعتقادات

فولکلور و رفتارهایی ناشی از آن ،افسانههای کُهن و زیارتگاههای زرتشتیان یافت .تأثیرات
زوجهایمتافیزیکیمربوطبهنظامکشاورزیدرزیارتگاه«پیرسبزچَکچَک»ورفتارآیینی

بانوانزرتشتیباپوشیدنالبسهومَکنایسبزرنگبه نشانةاحترامبهدوشاهدختساسانی
توانشاهدبود.عالوهبر


خوبیمی

بیشهربانو)رابه

بانووبیوةامامحسین/بی

(حیاتبانو/نیک
بهعنوان شخصیتی که جستوجوگر بهبودی و
آن ،پدیدارشدن چهرهای به نام «چَمرو»  
تندرستی برای بیماران است ،یکی دیگر از استفادههای نمادین این دو رنگ جادویی است.
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سبزیها را پدید میآورد که

خواص شفادهی این دو رنگ ،به چَمرو ختم نمیشود و سفرة 
مندمیشوند.خالسبزروی


ثروتمندانودرویشان،هرکدامبستهبهتواناییخودازآنبهره
مرغوترکیبآنباسبزیهایموجوددرسفرهورنگسبزپارچةسفره،همگیدرکنار


تخم
عناصر سفیدرنگ سفره مانند گل سفید ،آرد ،نمک و شکر به همراه سفره پارچهای سفید
موجود در حاشیه ،همان ترکیب سفید و سبز را دارد .بانوان زرتشتی یزد ،قند سفید را در
آورچونازدواجیاتولدنوزادباپوششیازپارچههایابریشمینسبزرنگ


هایشادی

مناسبت
یآراستند تا آن را به نمادی از یُمن و شگون بدل کنند .سوزن و نخ سفید و سبز ،عنصر
م
گیرانزرتشتیانبودهونمادشادکامیاند.رِشتن


هایآیینینوروزوگواه

ناپذیرازخوان

جدایی
ابریشموپنبةسفیدوسپستبدیلآنبهرنگسبزبرایتولیدمنسوجاتیازقبیلمَکناکه
ویژةبانوانزرتشتییزداست،ازهنردستانهمینبانوانتوانمندوسختکوشنشئت

حجاب 
میگیرد .نمونههایی از این هنرها ،مَکناهای ظریف و زیبایی است که به «گُلِ هند» شهرت

هایزرتشتی،بهویژه«پیرسبزچَکچَک»است.البسه


دارندونمادبانوانزرتشتیدرزیارتگاه
سبز بانوان زرتشتی در لباس سنتی عروس یزدی بهخوبی خودنمایی میکند .دوشیزة
سفیدپوش در مراسم ازدواج خود به نماد مادرانگی و فرزندآوری لباس سبز میپوشد و از
خانواده داماد اناری با سکههای بسیار دریافت میدارد .انار با مفاهیم پردانگی خود ،هدیهای
برایآرزویبرکتوفرزندآوریخانوادةنوبنیاداست.رنگسبزکههموارهحُسنختامیبرای
هایزندگیایرانیانباستانبودهاست،همانطورکهسفیدیبرفزمستانیبهنوروز


همةبخش
وسرسبزیبهارختممیشود،اکنوننیزدرمیانبانوانزرتشتیطیفوسیعیازمفاهیمنیک،

دامنساسانیرادربرمیگیرد.حضورپُررنگسبز


هبانوانپاک
اززایشتاشفاخواهیواحترامب
المثلها و آرزوهای نیک به گویش دَری بهدینی که مخصوص زرتشتیان میباشد،
در ضرب 
شاهدیبراینمدعاست .
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طبرسی،فضلبنحسن(.)۰۹92مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن،تهران:انتشاراتناصرخسرو .
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فرهوشی،بهرام(.)۰۹91ایرانویچ،تهران:مؤسسةانتشاراتوچاپدانشگاهتهران .

نامه:بخشبررسیروشهایدرمانی،تهران:مؤسسة

فرهی،سیناوماندگاریان،سپنتا( .)۰۹11
آرمین
فرهنگیوانتشاراتیفروهر .
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خانممرواریدفلفلی.

