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  کیدهچ

در گذشته، شغل مردان زرتشتی کشاورزي و دامپروري بود و بانوان زرتشتی رهروان قابلِ 

صنعت ریسندگی و به تبع آن نساجی بودند  -هاي پیشین و بخصوص دورة ساسانی در هنر نسل

پشم، مو و کرك دام یا (تا به عنوان مکمل مشاغل مردانه به فرآوري محصوالت غیرخوراکی 

ریسی نیز از مشاغل خانگی  پرورش کرم ابریشم و ابریشم. بپردازند) اي نباتیپنبه و رنگزاه

. داد همیاري را ترویج می/»همازوري«ارتباط مشاغل زنانه و مردانه فرهنگ . بانوان زرتشتی بود

هاي شفاهی  انتقال فنون نساجی سنتی زرتشتیان همزمان با ریسیدن الیاف و روایتگري داستان

ها  المثل گیري و انتشار ضرب ها باعث شکل بیان این داستان. بود» ان مارسلط«دري بهدینی 

ارتباط ایرانیان با تُجار پارسی هند، نساجی سنتی را به حالت تجاري و صنعتی درآورد و . گردید

و ریسندگی دستی بانوان زرتشتی به » کار و چاله«ها و ابزارهاي هنر  مسبب نابودي تکنیک

اي از فرهنگ شفاهی ایران  که بخش ویژه» سلطان مار«فاهی دري بهدینی هاي ش همراه داستان

اهمیت این پژوهش عالوه بر ثبت بخشی از ادبیات عامه و فرهنگ در حال نابودي . است، شد

کار «در ارتباط با ریسندگی و شناسایی نساجی » سلطان مار«هاي  ایران، تأثیر و همسویی داستان

ارتباط دوسویۀ ادبیات و فرهنگ شفاهی زرتشتیان با هنر . ان استو چالۀ بانوان زرتشتی ایر

روش گردآوري اطالعات به . این پژوهش است هاينساجی ایشان، از مهمترین دستاورد

  .باشد تحلیلی می -اي؛ با رویکرد مقایسۀ تطبیقی و توصیفی صورت مصاحبۀ میدانی و کتابخانه

، زرتشتیان ایران، کشاورزي و دامپروري، دري بهدینی، »کار و چاله«: هاي کلیدي واژه

  .هاي شفاهی سلطان مار داستان

                                               
    .استادیار پژوهشی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري، پژوهشکده هنرهاي سنتی، تهران، ایران*

pashootanizadeh@gmail.com  pashootanizadeh@richt.ir  
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  مقدمه- 1

مسبب ایجاد نوع خاصی از فرهنگ کار و همکاري ، مشاغل مرسوم در اقالیم گوناگون

شوند و ترویج آن فرهنگ با ادبیات شفاهی عجین بوده  میان زنان و مردانِ آن سامان می

هاي دینی  زرتشتیان ایران نیز بنا به آموزه. یابد هاي آینده انتقال می طریق به نسلو بدین 

این . با فرهنگ همیاري آشنایند، شود از آن یاد می» همازوري«خویش که با عنوان 

به ) کار و چاله/ ریسندگی و نساجی سنتی(فرهنگ در مشاغل مربوط به جامعۀ بانوان 

ي بانوان با یکدیگر در مراحل مختلف ریسندگی تا همیار. ستا خوبی قابل پیگیري

بافت پارچه و تبدیل آن به البسه؛ سپس همیاري بانوان با مردان در تکمیل دستاوردهاي 

، که ریسیدن پنبهچرا. ایشان است» 1همازوري«نماد فرهنگ ، کشاورزي و دامپروري

لیِ مشاغل مردانه مرحلۀ تکمی ،کرك و موي احشام توسط بانوان و ایجاد پارچه، پشم

مشاغل خانگی بانوان زرتشتی  ءداري نیز از ابتدا جز تولید ابریشم و نوغان. باشد می

بنابراین . رساندند به بانوان یاري می، شده که مردان با کاشت درختان توت محسوب می

زیستی و همیاري اجتماع مردان و  نماد هم، همکاري دوسویه در جریان مداوم مشاغل

  .تی با هم بوده استزنان زرتش

که محل گرد آمدن بانوان زرتشتی ) چارستون(ریسندگی و مکان مخصوص آن 

عجین گردید تا هم مراحل ریسندگی » سلطان مار«هایی بنام  بود با روایت داستان

هاي اساطیري و نمادین به مخاطبان  مایه دلپذیرتر شود و هم رموز خاصی در قالب بن

ارتباط همیشگی زرتشتیان ایران و شاخۀ دیگرشان که به ، ادر این راست. انتقال یابد

مسبب نقل و انتقاالت بسیاري در زمینه فرهنگ و آداب و ، پارسیان هند شهرت دارند

  .فنون ریسندگی و هنر نساجی گردید، 2زبان دري بهدینی، سنن

                                               
، اوستاي کشتی افزون(همیار همه پاکان باشیم . همیار باشیم: معنی فارسی. همازور هما اَشو بیم، همازور بیم - 1

).40و  38: 1349

پس از مراودات با پارسیان ، هدینی به معناي زنبور عسل استکه در زبان دري ب (Denda)مثًال واژة  دنده  - 2

 (Bees)این واژه برگرفته از . در زبان محاوره دري بهدینی وارد شد و تغییر یافت (bowz)هند به واژة  بوز 
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  مبانی نظري-1- 1

یاري یافت اي و نمادین بس عناصر اسطوره، »سلطان مار«هاي  در مجموعه داستان

، ها با تخیل روایتگران آمیخته و همراه است اما به جهت آنکه متن این داستان. شود می

 اما این متون مکتوب نبوده و شفاهی. گیرد ها قرار می»متن -اسطوره«در واقع در رستۀ 

هاست » متن -اسطوره«ماده اولیه ادبیات و تخیل موجود در ، اسطوره، در واقع. 1ندهست

: 1397، نامورمطلق(شود  هاي میان اسطوره و ادبیات بسیار کم می یق فاصلهو بدین طر

اي زرتشتیان و  هاي اسطوره در الیه، »سلطان مار و فرزند«داستان ، بنابراین). 261-262

شوند  ها خلق می»متن -اسطوره«چرا که ، ها بررسی شده است»متن -اسطوره«در قالب 

). 529: 1397، نامورمطلق(کوچک رهایی دهند هاي بزرگ و  تا جامعه را از بحران

هاي سلطان مار نیز براي رهایی از واهمه مارها در اقلیم یزد و کرمان روایت  داستان

تاریخچۀ زیستی و ، عناصر نمادین و مذهبی زرتشتیان، اند و در تدوینشان شده می

مؤثري ایفا مشاغل مکمل و ایزدبانوان و ایزدان اساطیري نقش ، هاي جمعی ایشان رنج

  .کنند می

  

  شناسی روش-2- 1

براي اولین بار از روش علمی تحقیقات فولکلور سخن گفت و این ، صادق هدایت

تا کنون تحقیقاتی «: وي در کتاب نیرنگستان خود نوشت. دانش را در ایران بنیان گذارد

 باشد؛ چون به هیچ بسیار محدود و ناقص می، که در زمینۀ فولکلور ایران انجام گرفته

توان از آن به عنوان طرح مقدماتی  می طفق. وجه متکی بر روش دقیق علمی نبوده است

                                                                                                             
 مصاحبه با(هاي شفاهی دري ورود نیافت  اما در قصه، بود که از هندوستان وارد گردید) معناي زنبورها(انگلیسی 

  ).1400تیر ماه ، تنی چند از جهاندیدگان سراي سالمندان زرتشتی

اند و به  اغلب آنها در آغاز متونی شفاهی بوده، برخالف تصور کنونی از متون مقدس به عنوان متونی مکتوب - 1

درآمده و بعدها به دالیلی از جمله ترس از تحریف یا از بین رفتن به صورت مکتوب ، اند طور شفاهی انتقال یافته

).56: 1397، کوارد(اند  و تثبیت شده
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هاي  ناگفته پیداست که اختالف). 239: 1344، هدایت(» کار جدي و علمی استفاده کرد

ها در مطالعات این حوزه  ترین بحث ور یکی از پردامنهلنظري بر سر چیستی فولک

به مرور زمان  فولکلورهاي نظري درباره چیستی وگو جالب اینکه این گفت. باشد می

این گسترش . هاي دانش شد موجب گسترش حوزه مطالعات فولکلور به دیگر محدوده

هاي بسیاري ادامه یافت و بسیاري از  تدریجاً در حوزه فولکلورو دگردیسی مطالعات 

ژوهش این نوع پ» فولکلورمطالعات «به این نتیجه رسیدند که عبارت  1فولکلورپژوهان

  ).30: 1396، استیري(کند  پژوهشگران را توصیف نمی

، فنالند، نه تنها در ایران بلکه در کشورهایی چون آلمان فولکلورها تا مدت

هاي عامه  بر مطالعۀ روایت، گذار مطالعات مدرن فلکولرند انگلیس و آمریکا که بنیان

هاي  ور از صرف بررسی قصهروش مطالعات فولکل، اما بعد از آن. شفاهی اُستوار بود

ها و آوازهاي محلی و  هاي شفاهی به سمت رقص ها و داستان افسانه، پریان

در این میان مفاهیمی . گسترش یافت و اکنون نیز بسیار فراتر رفته است 2دستی صنایع

در نظریات » 6روابط قدرت«و  5»نظریۀ فروتن«، »4هاي بومی گونه«، »3اجرا«مانند 

اند که باعث دگرگونی بنیادي مطالعۀ فولکلور  از مهمترین مفاهیمیپژوهان فولکلور

  . 7اند شده

                                               
1. Folklorists
2. Handy Crafts and Material Culture.
3. Performance.
4. Ethnic genres.
5. Humble Theory.

و مارگارت میلز  (Dorothy Noyes, b,.1960)پژوهانی چون دوروتی نویز فولکلوراین نظریه را 

(Margaret Mills, b. 1946) به. ر ك. مطرح نمودند:  

- Noyes, Dorothy, (2016), Humble Theory: Folklore's Grasp on Social life, 
Bloomington: Indiana University Press.
- Paredes, Americo and Bauman, Richard. (1975), Toward New Perspectives in 
Folklore, Austin: The University of Texas Press.
- Mills, Margaret Ann. (2008), What ('s) Theory?, Journal of Folklore Research, 45: 1,
19-28.
6. Relations of Power.
7. Herrera – Sobek, Maria. (2006), Chicano Folklore: (Handbook), Westport: 
Greenwood Press, P: 182.
- Manocji, Unvala. (1922), (Ed), Darab Hormazyar's Rivayat, 2 Vols, Bombay.
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متعلق به مطالعات فولکلور نوین ، »هاي بومی گونه«و » اجرا«در این پژوهش نظریه 

گذارده بودند  ،بناي آن را فولکلورپژوهان گذشته که سنگ» هاي شفاهی روایت«در کنار 

پژوهان فولکلورامروزه . شود اعی دارد؛ مطرح میهاي اجتم و همبستگی تام با زمینه

اجرایی  2بلکه چون فرایندهاي، 1تولیدات هنري و ابعاد زندگی را نه به مثابه محصول

کنند و زمینۀ اجتماعی و رفتارهاي غیررسمی را بخشی از هر گونه تولید  بررسی می

» رهنگیمحصول ف«یک قصه فقط یک ، از این دیدگاه. دانند فرهنگی و بومی می

در مطالعۀ فولکلور ) اجرا(غیررسمی نیست؛ بلکه اجراي یک قصه و فرایند قصه گفتن 

ها و انتقال علوم بومی  المثل ضرب، شود؛ چرا که روند اجرا مسبب ایجاد هنرها لحاظ می

  .شود می

بلکه مانند یک رفتار ، در فولکلولرپژوهی نوین یک قصه را نه مانند روایتی ادبی

پردازانِ فلکولرپژوهی نوین که از اوایل دهۀ  چهار نفر از نظریه. کنند ی میاجتماعی بررس

: اند عبارتند از شروع به کار کرده و افرادي شاخص و برجسته در این زمینه شده 1970

اند که  محققانی 4ریچارد باومن، شناس به همراه شاگردش شناس و مردم زبان، 3دل هایمز

نیز  5دن بن آموس. هی به کار بستند و بسط دادندرا در فلکولرپژو» اجرا«که نظریۀ 

وي » هاي بومی گونه«را ارائه داشت و نظریۀ  فولکلورکوتاهترین و معروفترین تعاریف 

 پژوهیفولکلور، 6راجر آبراهامز. تأثیرات شگرفی بر رویکرد فولکلورپژوهی نوین داشت

فولکور تأکید داشت و هم اهمیت» اجرایی بودن«ست که هم بر ا پژوهیفولکلور

» اجرا«با توجه به نظریۀ . را در تولید محصوالت فرهنگی روشن ساخت» روابط قدرت«

این نوشتار بر دو ویژگی ریسندگی و ، در علم فولکلورپژوهی نوین» هاي بومی گونه«و 

  . به عالوة ادبیات شفاهی ایشان استوار است، نساجی سنتی بانوان زرتشتی

                                               
1. Product.
2. Process.
3. Dell Hathaway Hymes, 1927-2009.
4. Richard Bauman, b. 1940.
5. Dan Ben Amos, b. 1934.
6. Roger Abrahams, b. 1933.
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ات نساجی و سپس تکنیک و ابزار به عنوان مقدم، ریسندگی :در وهلۀ نخست

آوري اطالعات این  باشد که جمع که به زبان دري بهدینی می» کار و چاله«نساجی 

هاي محیطی است؛ و توسط  مطالب شفاهی و داده، برگرفته از مشاهدات، بخش

ها و تحقیقات میدانی از بانوان زرتشتی کهنسال به دست آمده؛ عالوه بر آن فیلم  پرسش

، میالدي که توسط محقق و استاد دانشگاه گوته فرانکفورت 2014بوط به سال مستند مر

راهگشاي  فرستاده شد،14/8/1399سرکار خانم دکتر سالومه غالمی به تاریخ 

ادوات و ، ها هاي این شیوه از نساجی با دیگر تکنیک ها و شباهت تفاوت. ارزشمندي بود

ها و هنرهاي کهن بانوان  ده در شناخت دانشابزارهاي مورد استفاده در آن از موارد ارزن

  .باشد زرتشتی ایران می

هاي شفاهی و فرهنگ فولکلور زرتشتیان که در  گیري داستان شکل :در وهلۀ دوم

مورد ، دهد ها را با توجه به اقلیم کویري و حضور مار نشان می» متن-اسطوره«واقع 

و ) دري بهدینی(نیز زبان  یادشدهوجه اشتراك دو مورد . واکاوي قرار گرفته است

از اطالعات ، به جز تحقیقات میدانی، در بخش دوم. باشد فرهنگ زرتشتیان ایران می

  .بهره گرفته شده است» سلطان مار«اي جهت تحلیل داستان  کتابخانه

  

  تاریخچه زرتشتیان ایران پس از عصر ساسانی- 2

ین کهن خود به کوه و بیابان داري از جان و آی زرتشتیان پس از سقوط ساسانیان براي نگه

هاي خراسان پناهگاه این آوارگان بود؛ تا اینکه  چنانکه تا سالیان متمادي کوه. روي آوردند

زرتشتیان پس از آن به جزیرة هرمز رفتند و چون . آن مکان نیز به تصرف اعراب درآمد

یکی از ).59: 1358آذرگشسب، (در آنجا نیز در امان نبودند با کشتی رهسپار هند شدند 

 ،شناسانه نسبت به مهاجرت تدریجی زرتشتیان به یزد و کرمان ترین نظریات زبان موثق

آن است که احتماالً این مهاجرت پیش از حمله مغول به ایران صورت گرفته و 

تجمع ، اما پس از آن زمان. زرتشتیان باید به سمت خراسان و سیستان کوچیده باشند
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ناحیه خراسان ، در اواخر قرن چهاردهم میالدي. محدود شد زرتشتیان به یزد و کرمان

به شدت تحت تأثیر حمالت تیمور قرار گرفت و از این بابت کوچ زرتشتیان شروع شد 

  ). 2016، غالمی(

زرتشتیان را در . م 1608به سال ، در دورة شاه عباس صفوي، پس از تیموریان

عالوه . ر آسودگی زندگی کردندحومه اصفهان سکونت داده شدند و ایشان صد سال د

بر آن از مرکز بزرگ بازرگانی در چهار فرسنگی اصفهان یاد شده که تمام جمعیت آن 

) خُرّمشاه(به ) سده(زرتشتیان از اصفهان ، سپس). 246: 1377، بویس(زرتشتی بودند 

محمود ، پس از آن نیز). 56: 1382، مزداپور(یزد کوچ کردند و در یزد ساکن شدند 

هایی از کرمان و سیستان مسلط شد  قسمت، به اطراف اصفهان) محمود افغان(زایی غل

که کامالً  که زرتشتیان گَبرمحلۀ کرمان را در حالی) 165: 1387، شعبان و محمدي(

بعد از وي نیز در دورة افشاریه چنان بر زرتشتیان زندگی . قتل عام کرد، دفاع بودند بی

به معناي نهایت ستمگري در میان » 1ثل افشار استفالنی م«المثل  سخت شد که ضرب

  . زرتشتیان رایج گردید

خان زند  دو تن از زرتشتیان کرمان به شیراز آمدند تا با کریم، پس از پایان افشاریه

همین دیدار مسبب باز کردن جزیه از گردن زرتشتیان . دیدار کنند و شرح ظلم بازگویند

، اما هنگام فتح کرمان به دست آقامحمدخان قاجار). 75و  76: 1382، مزداپور(گردید 

، ساروي(2کردند چنان دشواري بر زرتشتیان غالب شد که خود را یهودي معرفی می

و نیز اجراي قوانین متعصبانه این عصر مبنی بر نجس و کافر شمردن ) 254: 1371

ر مسبب آن همین ام. بار مضاعفی بر گُرده ایشان بود) 424: 1352، جکسون(، زرتشتیان

شد که محصوالت کشاورزي تولید شدة کشاورزان زرتشتی خریداري نشود و از طرف 

زرتشتیان یزد بنا به ، عالوه بر این. پارچه براي البسه به ایشان فروخته نشود، دیگر

ایشان نیز به ، حق پوشیدن پوستین را نداشتند؛ از این بابت، قوانین ناعادالنۀ عصر قاجار

                                               
1. Fūlūni/ pūlūni rāve afšowre mini.

  ).254: 1371، ساروي(تخم جهود کاشتند ، از بیم مسلمانان، گبران در آن داهیه - 2
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گذاردند تا  پنبه یا پشم می، رما براي محافظت از خویش در وسط قباناچار در فصل س

  ). 157تا  155: 1363، خاضع(از سرما محفوظ باشند 

و چون به ، به پیشۀ شبانی نیز اشتغال داشتند، زرتشتیان که عالوه بر کشاورزي

هاي خود را به مصرف داخلیِ البسه  توانستند پوست نمی شدهذکرتر  پیشسبب قوانین 

امینی طی بررسی اسناد به . به تجارت پوست مشغول شدند گزیرزمستانی برسانند؛ نا

تجارت پوست از «: نویسد کند و می تجار زرتشتِی کوچنده از یزد به شیراز اشاره می

ق با تصویب قانون .ه 1301اما در سال . هاي دیگر تجارت زرتشتیان شیراز بود زمینه

، که توسط وزارت مالیه اجرا شد) 564: 1380، امینی(» منع صدور پوست بره«

اي نوشتند و  بنابراین زرتشتیان نامه. مشکالتی براي زرتشتیان شیراز به وجود آمد

تجارت پوست در ). 573: 1380، امینی(پرداخت مالیات یک قرانی را پیشنهاد کردند 

هندوستان شود رفت تا روانۀ  ایران بدان جهت بود که از طریق شیراز به بنادر جنوبی می

  .و به دست تاجران پارسی بمبئی برسد

اي در  هاي پنبه اهمیت پنبه که دیگر صرفاً براي تولید پارچه، از طرف دیگر

مصارف روزانه زرتشتیان نبود و در البسه زمستانی نیز کاربرد داشت؛ مسبب 

رت نساجی و تجا، هایی چون بزازي گیري برخی از زرتشتیان عصر قاجار به پیشه جهت

المتین به این مسئله اشارات واضحی  جراید آن زمان همچون روزنامۀ حبل. پنبه گردید

شیراز و تهران به فروشندگی منسوجات ، کرمان، داشتند و خبر از اشتغال زرتشتیان یزد

و نیز در ) 14و  13: 33س ، 22ج ، 1383، المتین حبل. (اند تولیديِ یزد و کرمان داده

در ، غالب زرتشتیان«: اینطور آمده است، باشد ق می.ه 1289سال گزارشی که مربوط به 

؛ چنانکه در حدود نیمه )21: 1397، دادبخش(» کنند ها بزازي می کاروانسراها و تیمچه

تا  5مبلغی بین ، بزازان زرتشتی در ازاي هر عدل پارچه خریداري شده، ق.ه 1300اول 

اهمیت پنبه ). 16: 1397، دادبخش(پرداختند شاهی به انجمن زرتشتیان اعانه می 10

بدان اندازه رسید که حتی شروع به کار تجارتخانۀ جهانیان زرتشتی به عنوان یکی از 

هاي اقتصادي ایراِن عصر قاجار؛ کار خود را با کاشت و  ترین بنگاه بزرگترین و مهم
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مود صادرات پنبه به هند آغاز کرد و سپس شعبات خود را در بمبئی و لندن تأسیس ن

پیش از این نیز اشاره ). 79و  78: 1384، ترابی فارسانی(و ) 25و  24: 1389، نائبیان(

بنابراین میان زرتشتیان هند . شد که زرتشتیان کوچیده به هند به نساجی اشتغال داشتند

  .پنبه و پوست در جریان بوده است، و ایران داد و ستدهایی در ارتباط با پارچه

  

  تهیۀ ملزومات پارچه کشاورزي زرتشتیان و-2-1

، پیشۀ محبوب زرتشتیان بود؛ اما بنا به دالیلی که شرح آن آمد، کشاورزي

کشاوزران زرتشتی به کاشت محصوالت غیرخوراکی پرداختند تا بدین وسیله مواد اولیه 

کاشتند که  گیاهان و محصوالت خوراکی می، تنها چند مزرعه. پوشاکشان را تهیه کنند

شرح کشاورزي زرتشتیان در . رسید می) زرتشتیان(ی به مصرف درون گروه

گبرها «: خوانیم مثالً در سفرنامه خانیکوف می. هاي بسیار آمده است سفرنامه

پردازند تا براي  به ویژه کشت پنبه و گیاهان رنگزا می، به باغبانی و زراعت، )زرتشتیان(

، خانیکوف(» الزامی استهایی به کار برند که پوشیدن آنها براي زرتشتیان دوخت لباس

اغلب «: نویسد لیدي شیل نیز در خاطرات خود راجع به زرتشتیان می). 218: 1375

این . اند دهند که به تهران آمده هاي سفارت انگلیس را زرتشتیان یزد تشکیل می باغبان

  ).78: 1368، شیل(» مردم با پارسیان بمبئی ارتباط نزدیک دارند

زرتشتیان داراي «: کند هاي زراعی زرتشتیان اشاره می ینها و زم رایس نیز به باغ

هاي مناسبی بوده و علّت آن هم حمایت آیین ایشان از  هاي خوب و خرّم و زمین باغ

و یا جکسون به تبعیت زرتشتیان از ) 18و  17: 1366، کولیور رایس(» ستا کشاورزي

صحه  1کشاورزيآیین خویش در راستاي حمایت و تشویق الهیات زرتشتی بر امر 

زرتشتیان را کشاورزان قابلی تا اواخر ، گذارد و با توجه به مقتضیات منطقۀ یزد می

                                               
؛ )33و  23و بندهاي  4بند (» شادترین زمین آن است که دهقان بکاردش«: در فرگرد سوم وندیداد آمده - 1

  ).35و  34بندهاي (» بهترین ثواب آن است که دهقان از کاشتۀ خوردنی خود به مردم دهد«
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که زرتشتیان کوچنده به سمت چنان). Tashakori, 2020: 65(کند قاجار معرفی می

کردند و سپس به کار نساجی  کشاورزي می، در ابتداي ورودشان) پارسیان(هندوستان 

، مهرآفرین و حیدري(و ) 24و  23:.م 1938/ یزدگردي 1295،پورداوود(پرداختند 

1394 :113.(  

اما پوالك به رنگزاهاي سنتی و گیاهی توجه دارد و از کشت روناس توسط 

گبرها به کاشت و سپس مسحوق کردن روناس و همچنین «. کند زرتشتیان یاد می

). 365: 1361، پوالك(» اشتغال دارند، تجارت و صادرات آن که اندك هم نیست

پنبه و پس از آن ابریشم ، بنابراین زرتشتیان ایران تقریبًا در امر مواد اولیه تولید پارچه

به خودکفایی رسیده و حتی در رنگرزي نیز از گیاهان ) توسط بانوان زرتشتی(

شدند؛  مند می که خود کاشته بودند به همراه شیوة رنگرزي سنتی بهره 1رنگزاهاي طبیعی

دهقانی را ، اکثریت زرتشتیان ایران) عصر قاجار(فروپاشی نظام سنتی ایران اما پس از 

چنانکه شماري . روي آوردند) شال پشمی(هاي شالبافی  رها کردند و به کار در کارگاه

هاي خود را ترك کرده تا براي یافتن کسب و کار به  از دهقانان یزد و کرمان زمین

پارچه (و بجاي رعیتی به کار داد و ستد قماش  اصفهان و تهران مهاجرت نمایند، شیراز

گرچه تغییر و تحوالت بسیاري ). 698: ؟، کشاورزي(و پوست مشغول شوند ) اي پنبه

در مشاغل مردان رخ داد اما بانوان زرتشتی همچنان به مشاغل خانگی خویش وفادار 

: 1396، اپورمزد(پرورش کرم ابریشم و تولید نخ ابریشمین بود ، یکی از آنها. ماندند

هاي ارزنده و نفیس جهت تولید  به پارچه» کار و چاله«که به وسیلۀ نساجی سنتی ) 49

  ).6: 1398، زاده پشوتنی(شد  البسه بانوان تبدیل می

  

  

                                               
روناس یا گیاهانی که در مصارف خانگی کاربرد : از جمله، رویند یتقریبًا تمام گیاهانی که در شرایط کویر م - 1

کاه و ، گرفتند؛ مانند پوست انار یا بادمجان داشتند در رنگرزي طبیعی مورد استفادة بانوان زرتشتی قرار می

).1400شهریور ، بانوي زرتشتی و آگاه به فنون کار و چاله/ مصاحبه با خانم مروارید فلفلی(زردچوبه 
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  ابریشم در یزد و بانوان زرتشتی-2-2

اي طوالنی داشته و بعدها این فن در  آشنایی با پرورش کرم ابریشم در یزد سابقه

به گواهی . شهرت یافت» 2کرم و کجاته«قرار گرفت که با نام  1ن زرتشتیانحصار بانوا

، پیش از آنکه زرتشتیان در یزد ساکن شوند تا کشاورزي را رونق بخشند، تاریخ

کشاورزي به عنوان اقتصاد برتر آن خطه نبوده و کشاورزان زرتشتی به کشت درخت 

تشکري (ند ابریشم خام تولید کنند توت براي پرورش کرم ابریشم روي آوردند تا بتوان

ی از عصر های گزارش). 18: 1379، یزدي و لباف خانیکی پاپلی(و ) 53: 1392، بافقی

براي  3تیموري موجود است که به ایجاد ارتباط تجاري یزد با گیالن از طریق استرآباد

اشت ک، دستاورد این ارتباط تجاري، )70: 2537، کاتب(واردات ابریشم اشاره دارد 

و یزد را به چنان موقعیتی ) 110: 1378، ابرو حافظ(داري بود  درختان توت براي نوغان

  ).54: 1392، تشکري بافقی(شد  هاي یزد به تمام دنیا صادر می رساند که پارچه

گویا انتقال فنون مربوط به تولید ابریشم از مسیر گیالن به یزد و سپس ، به هر حال

اي قوي در  داري پیشینه نوغان، ال یافته که البته پیش از آن نیزبه بانوان زرتشتی آن انتق

که در آن اشاره به ورود » یزدنامه«با توجه به اسنادي چون . میان زرتشتیان داشته است

                                               
اهریمن زن را دو چیز «. در ادبیات دینی زرتشتیان، نحوة پرورش کرمِ ابریشم را اهریمن به بانوان آموخته است- 1

در این ). 186و  185: 1378مزداپور، (حیض بد و دیگري کرمِ ابریشم و او را راز گفته باشد / یکی دشتان: بدهد

تحمل این دشواري، اسرار پرورش کرم ابریشم که امري بند، عادت ماهانه امري بد و پلید تصور شده اما در قبال 

.شود نیکوست، آموزش داده می

ست که به توصیف پرورش کرم ابریشم و گرفتن ابریشم ا اي از کارهاي تولیدي درون خانه است و واژه - 2

  ).6: 1398، زاده پشوتنی(پردازد  بانوان زرتشتی میتوسط 

Kerm O kejāte.
تشکري (رفت نساجی یزد نقش مؤثري در تهیه ابریشم خام از استرآباد و خراسان داشتند تجار یزدي براي پیش - 3

اسکان ، ارتباط ظریف خراسان و ورود ابریشم از طریق استرآباد از یک سو و از سوي دیگر). 55: 1392، بافقی

آباد یزد  الن به الهیافتن زرتشتیان در خراسان و سپس کوچ ایشان به سمت یزد و سپس ورود ابریشم از طریق گی

هاي  باشد؛ این نتیجه را در پی خواهد داشت که فنون مربوط به ابریشم و بافتن پارچه نشین می که محله زرتشتی

  .ابریشمی عهد ساسانی از طریق زرتشتیان نشر داده شده و زنده مانده است
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هاي موجود در مجموعۀ  دارد و پارچه) نشین محله زرتشتی(آباد یزد  ابریشم گیالن به اله

 اجی در قرون پیشااسالمی و خصوصاً عصر ساسانیویلیام مور که گواه بر وجود هنر نس

نظیر یزد  هاي بی که به توصیف نساجی» آتشکده آذر«شرحی از ، ست؛ عالوه بر آنا

داري هنر نساجی در میان زرتشتیان یزد صحه نهاد  توان به ریشه می، پردازد می

ست که ا اي پارچه«: چنانکه در تعریف ترمه آمده است). 15و  28: 1387، رمضانخانی(

) 62: 1392، تشکري بافقی(» زرتشتیان یزد در بدو ورود از کشمیر به ایران رواج دادند

هاي پیش و پس از جنگ جهانی اول از ایران دیدن یا کالرا کولیور رایس که در سال

هاي زنان  بیشتر لباس«: کند کرده است؛ لباس زنان زرتشتی را این گونه توصیف می

و یا ) 19: 1366، کولیور رایس(» شوند و در یزد بافته میابریشمی است ، زرتشتی

در زمان فتحعلی شاه قاجار از ، میالدي 1818جهانگرد فرانسوي که در سال ، 1اورسل

: پردازد به توصیف آنچه در بازارچۀ بزازان تهران دیده می، ایران بازدید کرده است

  .)181: 1387نمیرانیان، (» ته بودندام که زنان زرتشتی یزد باف هایی ابریشمین دیده زربفت«

  

  یسندگی بانوان زرتشتی و اهمیت آنر- 3

 -شود و این هنر ریسندگی به عنوان حرفۀ پایه براي نساجی و تولید پارچه محسوب می

بانوان . مطرح بوده است2صنعت از گذشته دور تاکنون به عنوان وظیفۀ آیینی بانوان

                                               
1. Orsel

هایی از  نمونه. بافندگی و ریسندگی اشتغال دارند ایزدبانوانی وجود دارند که به امر، هادر تمام ملل و فرهنگ - 2

  .آمده است ادامهاین ایزدبانوان در 

  .ریسی بانوي بافندگان با دوك نخ بانوي خرد و خداي، دختر زئوس: آتنا

  .ایزدبانوي ریسندگی و بافندة سرنوشت در یونان: پنلوپ و آرخنه

دست در هنر بافندگی است که با ماکوي خود جهان را هاي آن زنی چیره ایزدبانوي مصري که یکی از جلوه: نیث

  .بافد می

Tait :هاي سرنوشت به عنوان بافنده و ریسندة نخ، هاي ایزیس مصريیکی از نام.  

  .ریسد کتان و پشم می، الهۀ روسی که صفت باروري و ریسندگی را با هم دارد و در تور زندگی و مرگ: موکوشا
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د تولید البسه و هم به جهت بافت کُشتی نیز هم براي مصارف خانگی مانن، زرتشتی

ریسندگان قابلی بودند که ) کمربند آیینی براي استفاده در عبادتهاي روزانه زرتشتیان(

بانوان . گرفتند براي ریسندگی خویش در نظر می» 1چارستون«مکان خاصی را به نام 

مستان اي که گنجایش چندین نفر را داشت و در شبگیر و سحرگاه ز خانه، زرتشتی

پشم گوسفند و موي بز بدان ، پنبه، هاي شترکُرك گرانب، پنبه، جهت رشتن ابریشم

نشین چند خانه بود که  در هر محلۀ زرتشتی. خواندند می» چرخستان«، شدند رهسپار می

:1396، مزداپور(شد  چارستون شناخته می 2به عنوان چرخستان یا به زبان دري بهدینی

103.(  

هاي خود  المثل یسندگِی بانوان زرتشتی همین بس که در ضربدر اهمیت هنر ر

. 3اند امري نهادینه براي بانوان در نظر گرفته، بدان پرداخته و ریسندگی را چون امر زادن

                                                                                                             
Srecha :کند بافد و قطع می ریسی که نخ زندگی را می سرنوشت و نخ ایزدبانوي روسی اسالِو.  

  .ایزدبانوي سلتی و خداي بافندگی: بریژیت

Xochinquetzal :ایزدبانوي مکزیکی ریسنده و بافنده.  

  ).38: 1391، نوغانی(ایزدبانوي شمال اروپا و نیز بافنده ابرها : فریگ

از این روي تصویر . دانند یزدبانوان را ریسندگی و بافندگی میکارکردهاي اولیۀ زنان و ا، برخی محققان بنابراین

را از حرفۀ ایشان » سرنخ«و » سر رشته«هایی چون  پندارند که واژه بانوان بافنده در فرهنگ ایالم را ایزدبانوان می

  ).»سرنخ«اسطورة، مختاریان(دانند  منشعب می

https://anthropologyandculture.com
1. Čāressun/ Čārestūn.

زیرا اساسًا موبدان و مغان را از . زبان دري زرتشتی با بنیادهاي کهن دین زرتشتی در پیوندي نزدیک است - 2

دین  بعداً به عموم پیروان، با داشتن رجحان و سابقۀ دینی، شمارند و احتمال دارد زبان این مردم قبائل مادي می

، اند باستانی ایران و همۀ بهدینان که خود بازماندة اقوام مردمی گوناگون و ساکن نواحی مختلف این سرزمین بوده

  ).7و  6: 1374، مزداپور(انتقال یافته باشد 

.ریسمون ري سنگ، وچه تو تل پرورِشِ تن -3

  .ریسمان را بر روي سنگ، بچه را در شکم باید پرورش بدهی: معنی

، به صورت نمادین بیانگر این موضوع است که مادر. هر کاري باید در زمان صحیح و طبق قواعد دقیق انجام گیرد

  )95: 1399، زاده و نرسیسانس پشوتنی. (در ریسیدن و بافتن سرنوشت فرزندش مؤثر است

Vača tū tel parvareše ten, rismūn ri seng.
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از به دنیا آمدن . ریسندگی و ریسیدن در تمام مراحل زیستی زرتشتیان حضور دارد

سین آذین  رد و همچنین سفره هفتگی نخ سبز و سوزن قرار می، نوزاد که بر بستر وي

تا عبادت که کُشتی ، )81: 1399، زاده و نرسیسانس پشوتنی(شده با نخ سبز و سوزن 

نمادي ، که در جشن تیرگان» 1تیر و باد«تا ریسمان ، شود سفید پشمین بر کمر بسته می

تشتی تا درمان تلقینی بانوان زر، )3: 1397، زاده پشوتنی(از برآورده شدن آروزهاست 

و حتی تأسیس دخمه مردگان ) 117: 1393، هیربد(» چرایین/2چِرایینگ«همچون رسم 

و به تبع آن حرفۀ ریسندگی حضوري  4همیشه ریسمان، »3تانا«با انجام مراسمی بنام 

هنر ریسندگِی مرتبط با الیاف حیوانی در به وجود آمدن ، از این بابت. پررنگ دارد

نمود  نقش پراهمیتی را ایفا می، ع بانوان زرتشتی ایرانهاي شفاهی خاصِ اجتما داستان

  . شهرت دارند» سلطانِ مار«ها به  که این داستان

، نخست :داراي دو وجه است، بنابراین ریسندگی در میان بانوان زرتشتی ایران

بخش مهمی از مراحل ریسندگی و نساجی به عنوان مکمل مشاغل کشاورزي و 

                                               
بندند و ده  بر مچ دست می) روز تیر از ماه تیر(گانه که در جشن تیرگان بندي هفت ریسمانی ابریشمی با رنگ - 1

  .دهند تا آرزوهایشان توسط باد برآورده شود آن را به باد می) روز باد(روز بعد 

2. Črāyinog
ایستادند  می) شد اي که به سه شاخه منشعب می کوچه(دو دختر نابالغ پشت به پشت هم در سه راه ، در این رسم

. افروختند کردند و به وسیلۀ آن مشعلی می ها را به روغن کنجد آغشته می ریسیدند و در آخر نخ ز پنبه نخ میو ا

این . ریخت اي از مخلوط گل سفید و آب را به شکل هالل ماه بر سه راهی می آمد و کاسه سپس دختر سوم می

سروش «خوش در هوا پخش گردد و اوراد  افزودند تا بوي اسفند و کندر می، به همان آتش افروخته، سه دختر

  ).97: 1388، فرهی و ماندگاریان(خواندند تا به دربه مهر برسند  می» آتش نیایش و آب زوهر، یشت

اي سفید را براي تعیین حدود و  اي بافته شده از صد و یک تار پنبه مراسمی است که در آن ریسمان پنبه، »تانا«- 3

یابند و به نشانۀ همدلی و  اینطور که موبدان در میان زمین دخمه حضور می. رندب به کار می، ثغور محیط دخمه

اطراف زمین به دور ) گفتار و کردار نیک، نماد اندیشه(این ریسمان را با آب تطهیر نموده و سه مرتبه ، رشتۀ پیوند

  ).101: 1396،زاده و آموزگار عنایتی(کشند  می، اند هایی که سازندگان دخمه بر زمین کوبیده میخ

شهرت داشت و  (Pūza)/»پوزه«ریسیدن پنبه براي تولید نوعی نخ خانگی که در گویش دري بهدینی به  - 4

در گذشته یکی از تولیدات ، »پوزه«. هاي پیه سوز زیارتگاهها یا مصارف خانگی بود براي چراغ» فتیله«معنی با  هم

  ).51: 1396، پورمزدا(شد  مرسوم در ریسندگی بانوان زرتشتی محسوب می
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ی و مربوط به ادبیات فولکلور و شفاهی ایشان که با بخش فرهنگ، دوم. دامپروري

ابتدا به ابزار ، از این روي. مضامین نمادین دینی و اقلیمی زرتشتیان آمیخته است

سلطان «هاي  و سپس به تحلیل داستان» کار و چاله«، ریسندگی و نساجی سنتی ایشان

هاي  نخ ریسی و تکنیکپرداخته خواهد شد؛ اما به سبب آنکه اسامی اجزاء دستگاه » مار

ها به زبان دري بِهدینی  ها و قصه المثل نساجی زرتشتیان و ادبیات شفاهی همچون ضرب

  .واژگان دري بهدینی حضور دارند، در معرفی هر بخش ، پساست

  

  :ابزار ریسندگی-3-1

ریسی است و زرتشتیان  چرخ نخ، کند اولین ابزاري که الیاف را به نخ تبدیل می

ریسی به جز چرخ  چرخ نخ. گویند» چارستون«اي مشابه با  واژه، »ریسی-چار«بدان 

داراي زایدة کشیده و استوانه مانندي است ، پیچد گردان که الیاف ریسیده به دور آن می

وظیفه دارد تا نخ ریسیده » چیکوگ«. شود نامیده می» 1چیکوگ«که در گویش بهدینان 

ریسی تبدیل شده  با قطر چرخ نخ شده پس از اتمام ریسندگی که به کالفی همطراز

میانه و سمت ، 1شماره  عکس(منتقل نماید » چیکوگ«به ماسورة سوار بر را است؛ 

شود و  بدل می» 2موسیرَه«اش به  ماسوره در برگردان دري بهدینی). چپ درون کادر

 تغییر] پیچی نخ ریسی یا ماسوره[بنابر کاربرد ، ریسی بنابراین نام دري بهدینی چرخ نخ

ریسی  نام دیگر چرخ نخ، به معناي چرخِ ماسوره پیچی» 3چارِ موسیرَه آر کُنی«کند و  می

» ماکو«آن را براي استفاده در عمل پودگذاري درون ، پس از فراهم شدن ماسوره. است

میانه و سمت ، 2شماره  عکس(نامند  می» مکو«را بانوان زرتشتی » ماکو«. دهند قرار می

  ).چپ

  

                                               
  )Čikog(   .اشتباه نشود» ساز و عروسک«یا » جیکوگ«با  - 1

2. Mowsira.
3. Čāre Mowsira ār koni.
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داخل «چیکوگ به همراه ماسورة پیچیده شده : میانه عکسریسی؛  چرخ نخ -1ايه عکس

  داخل کادر بیضی قرمز«چیکوگ : ؛ سمت چپ»کادر دایره سفید

هاي پیچیده شده در ظرف و  ماسوره: ماسورة خالی، میانه: سمت راست -2هاي عکس

  ماسوره و ماکو: حرکت ماکو؛ سمت چپ

  

ابزار دیگري وجود دارد ، ه ماسوره توسط چیکوگدر فرایند انتقال کالف بزرگ ب

چرخد تا ماسوره پیچیده  دارد و همزمان با حرکت چیکوگ می که کالف را نگه می

نام دارد؛ اما در گویش دري بهدینی » 2هرزگَرد«یا » 1کُپی«این ابزار در فارسی . شود

گاهی بر ، تچون داراي فرم مخروطی شکل اس، »کُپی«. شود خوانده می» 3چارِ کري«

                                               
1. Kopi

  .گیرد هاي ضخیم مورد استفاده قرار می هرزگَرد بر خالف کُپی بیشتر براي کالفهایی با نخ - 2

در اصطالح چون اندازة چرخ کُپی حدوداً . است» اي یهکرایه شده یا کرا«در زبان دري بهدینی به معناي » کري«- 3

ریسی براي انجام عمل مکمل محسوب  اي بدلِ چرخ نخ ریسی است؛ به گونه همطراز با چرخ گردنده در چرخ نخ

» اي چرخ کرایه«بدان ، کند ریسی ایفاي نقش می نخ شود و چون گاهی به جاي چرخ اصلی در دستگاه چرخ می

.اند لقب داده
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یک » کُپی«با » چارِ کري«. شود ریسی به جاي چرخ اصلی سوار می روي چرخ نخ

  .)3هاي  عکس(تفاوت عمده در فرم دارد و به شکل مخروط کامل نیست 

  

  

ر بر کُپی سوا: کُپی یا هرزگَرد، سمت چپ: چارِ کري و کالف نخ، میانه: سمت راست -3عکس

  ریسی و جایگزین چرخ آن دستگاه نخ

  

  1مقدمات و اصول نساجی سنتی- 4

هاي تار و پود تبحر داشتند؛ چراکه بنابر  بانوان زرتشتی از دیرباز در رنگرزي نخ

براون به اجبار پوشیدن لباس زرد . پوشیدند متفاوت می 2اي باید البسه، مستندات تاریخی

کند تا از جامعۀ مسلمانان  د و کرمان اشاره میتیره و کمربند زرد توسط زرتشتیان یز

قابل شناسایی و تفکیک باشند و مسلمانان از ایشان محصوالت خوراکی خریداري 

هاي تار و پود را پس از ریسیدن  بانوان زرتشتی نخ، بنابراین). 117: 1381، براون(نکنند 

                                               
، به شیوة مصاحبه »هاي آن ابزارها و تکنیک«و » کار و چاله/ نساجی سنتی زرتشتیان«مام اطالعات مربوط به ت - 1

.دیدگان سراي سالمندان زرتشتی تهیه شده است از بانوان کهنسال و جهان

 هاي دینی و اجتماعی همچون حضور درالبسه آیین) شود؛ الف البسه زرتشتیان به دو بخش تقسیم می - 2

، مزداپور(البسۀ انفرادي همچون جشن تولد و عروسی ) ب، ها هاي مهرگان و سده یا گهنبارها و زیارتگاه شنج

1396 :43.(  
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ردند تا در مرحله آ با گیاهان رنگزا به شیوة رنگرزي سنتی به رنگهاي مختلف در می

 هاي عکس(هاي الوان تولید کنند  از آنها بهره برند و پارچه 1کشی و پودگذاري چِله

دو رکن اصلی نساجی سنتی هستند و تکنیک ، کشی و پودگذاري چراکه چِله). 4شماره 

و » تار«به نام ، به دو ردیف نخ وابسته است که یکی در جهت طول قرار دارد، نساجی

ست که پس از ا در واقع بافندگی سلسله عملیاتی. »پود«به نام ، دیگري در عرض

پذیر است؛ چراکه دو ردیف نخ تار و پود باید به عنوان مقدمات  ریسندگی امکان

هاي  آماده کردن نخ) الف: باشد مقدمات نساجی شاملِ دو بخش می. نساجی فراهم باشد

ماده کردن پود براي بافندگی که آ) شهرت دارد و ب» کشی چله«تار براي بافندگی که به 

، در شیوة نساجی زرتشتیان). 49و  48: 1392، یاوري(است » پودگذاري«در اصل همان 

نیز همین مراحل وجود دارد که به مرحلۀ نخست در زبان دري بهدینی » کار و چاله«

»رچه در در اصل به بافندگی پا. گویند» 4تین«، و به مرحله پودگذاري» 3پوریز«یا » 2چِلَه

توجه . [مشتق شده است» بافتن«به معناي » تَنیدن«گویند که از واژة » نیِ تی«این سبک 

بانوي زرتشتی آگاه به فنون / مصاحبه با خانم مروارید فلفلی] (4المثل شماره  به ضرب

  .)1399اردیبهشت ، کار و چاله

  

  

                                               
: د و عبارتند ازنشو نساجی سنتی ایران داراي سه اصل اساسی است که مسبب ایجاد پارچه می، به طور کلی - 1

).55و  54: 1392، یاوري(پودگذاري و دفتین زدن ، ایجاد دهنه

2. Čele.
3. Pūriz.
4. Tin.
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رنگ زرد تیره به وسیلۀ پوست انار با : به همراه رنگرزي سنتی ابریشم ریسیده شده -4هاي  عکس

  1دندانۀ کروم

  )29: 1388منتظر، (

  :کار و چاله-4-1

. بافی بانوان زرتشتی در گذشتۀ نه چندان دور بوده است هنر پارچه، »کار و چاله«

هاي زرتشتیان یزد وجود داشته تا براي  از این نمونه تکنولوژي نساجی در تمام خانه

، »چاله«دستگاه بافندگی بود و ، »2کار«. ارف شخصی و خانگی به خودکفایی برسندمص

بافنده به . گرفت تا بتواند پارچه ببافد مکانی که هنرمند بافنده در آن جایگاه قرار می

گرفت و از این  تر قرار می بایست قدري پایین می، )کار(جهت تسلط بر دستگاه نساجی 

 هاي عکس(برگزیدند » کار و چاله«به صورت » کار«یب با را در ترک» چاله«روي نام 

هاي تولیدي توسط  بیشترین اقالم مصرفی و پرمخاطب در میان پارچه). 5شماره 

                                               
در فصل پاییز پوست آن را جدا کرده و در آفتاب . شود از پوست انار براي رنگرزي پشم و ابریشم استفاده می - 1

منتظر، (دهند  پس از جوشاندن با آب، رنگ به دست آمده را صاف کرده و مورد استفاده قرار می. کنند خشک می

1388 :135.(

. گفتند می) (Yoma vowftūnجامه بافتن ، را در ترجمه زبان دري بهدینی» بافتن پارچه«یعنی » یکارباف«- 2

  ).54: 1396، مزداپور(در فارسی است » جامه«در واقع همان واژه ، yomaواژه 
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پیچ و  رختخواب، 3پارچۀ سفید و سخچه، 2مالفه، 1شامل حوله» کار و چاله«دستگاه 

فاده در البته در فصول سرد سال از اضافات نخ پشمی مورد است. بود 4چادرشب

شد که به علت دوام و ضخامت آن موارد استفادة  نوعی پالس نیز بافته می، بافی قالی

کردند  استادانی نیز بافندگان را یاري می، »کار و چاله«به جز اقالم تولیديِ . بسیار داشت

به این . پرداختند آمده در حین کار می تر بوده و به رفع مشکالت پیش که از همه خبره

). 55و  54: 1398، زاده پشوتنی(گفتند  می» بلد«، که یاریگر دیگر بافندگان بودندبانوان 

در ، ها »چارستون«وجود داشت و اغلب » بلد«یک یا دو نفر ، نشین در هر محلۀ زرتشتی

و امکان » سلطان مار«هاي  گرفت و روایت قصه ها شکل می» بلد«منزل همین 

کرد  براي بانوان ریسندة زرتشتی مهیا می هاي شبانۀ فصول سرد را نشینی دورهم

  ).1394تیر ، بافندة زرتشتی کار و چاله/ مصاحبه با خانم بانو حقیقت(

  

                                               
1. Da-powkerā
2. Ri -endowz

شود؛ ویژگی متمایزي دارد و خوانده می) (Sevizo soxčaکه به زبان دري بهدینی » سفید و سخچه«پارچۀ  - 3

با مفاهیم دینی کهن در ارتباط بوده و آن پرهیز از ، هاي خودرنگ علت تهیه سفره. به اصطالح خودرنگ بوده است

هاي خودرنگ در  پارچه. آمد پیش می» قرمزدانه«آمیزي طبیعی با استفاده از حشراتی چون  آالیشی است که در رنگ

 (Xerafstra)از آلودگی رنگرزي با حشرات که در دین زرتشتی خرَفستر مراسم دینی کاربرد داشتند تا 

آمد و نیازي به رنگ کردن  دار و به رنگی طبیعی عمل می ها در اصل رنگ پنبه این پارچه. مبرا باشد، دانستند می

طبیعی کرِم یکی سفیدتر و دیگري با رنگ ، رنگ طبیعی پنبه را دو گونه. نداشت تا رنگ کرِم پنبه حاصل گردد

یا همان خشکبار و  (Lork)» لُرك«ها براي گهنبار و ریختن  بردند تا این سفره براي پود در بافتن پارچه به کار می

  ).263- 256: 1383، مزداپور(میوه خشک استفاده شوند 

، ما نبودندها مجاز به پوشیدن کاله براي محافظت در برابر سرما و گر اقلیت، مطابق با قوانین عصر قاجار - 4

پیچیدند  ایشان چادرشبی را که از جنس پارچۀ لطیف به رنگ قرمز و سفید بافته شده بود به دور سر می بنابراین

بندي سبز و قرمز و آبی در ترکیب فرم چهارخانۀ  البته مردان زرتشتی از چادرشبی با رنگ). 157: 1363، خاضع(

چنانکه ) سمت راست/ مشابه تصویر پنج. (ها مجزا شوند اقلیتکردند تا بدین وسیله از دیگر  سفید استفاده می

» کنند اي زندگی می شوند و در محلۀ جداگانه زرتشتیان از طرز لباس پوشیدنشان شناخته می«: نویسد کارالسرنا می

).210: 1362، کارالسرنا(

Čode-Šow/ Čowze-Šow.



  

  

  

  

263   |زاده   ، پشوتنی... و روایتگري» کار و چاله«هنر نساجی سنتی 

ها محل قرارگیري پاهاي بافنده  دستگاه کار و چاله به همراه نمونه پارچه بافته شده؛ فلش -5هاي عکس

  دهند را در چاله نشان می

  :جزاء دستگاه کار و چالها-4-2

داراي اجزاء مختلفی است که معموالً در دستگاههاي نساجی » کار و چاله«دستگاه 

اما در میان زرتشتیان ناِم هر یک از آنها با . وجود دارد گوناگونسنتی ایران به اشکال 

. هاي مرسوم در فارسی متفاوت است و واژگان دري بهدینی خاص خود را دارند واژه

یا » پِدال«ین بخش از دستگاه نساجی که محل قرارگیري کف دو پا است و بدان اول

شماره  هاي عکس(شهرت دارد » 1پودشور«به » کار و چاله«در دستگاه ، گویند» پاتَخته«

6.(  

                                               
به » مشابه«یا » وش«به معناي » ور«بوده و به همراه  »دست«به معنی » داشت«مخفف » دش«، به معناي پا» پو«- 1

به ، است» دهنه«هاي  کند و زمانی که دست در حال رد کردن ماکو از بین نخ معنی پایی که مشابه با دست عمل می

  .کند جا می را جابه) ها گُرت(کند و وردها  دست کمک می

Powdašwor/ powdāšwor.
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هماهنگی پا و دست در : توضیح تصویر سمت چپ(پدال یا پاتَخته، / پودشور -6هاي عکس

  )»دهنه«ن ماکو از بین فشردن پدال و رد کرد

  

ها در جهت حرکت دادن وردها و کنترل آنهاست تا بدین وسیله  وظیفۀ پدال

هاي نساجی سنتی و یا هدر دستگا» 1ساز و عروسک«هاي  وردهایی که از باال به قرقره

هاي متصل به  از پایین به وسیله طناب، متصلند» کار و چاله«در دستگاه » 2جیکُگ«

از این بابت با ). 7شماره  هاي عکس(را تولید کنند » کار3دهنۀ«کنند و ها حرکت  پدال

                                               
صرفاً به جهت ایجاد صدایی ) »سازِ عروسک«یا » ساز و عروسک«(تصل به وردها هاي م گذاري قرقره علت نام - 1

شود که به صداي ساز براي رقصاندن و  جایی وردها و حرکت نخ درون قرقره ایجاد می است که در حین جابه

ان نام را به عنو) »جیکُگ«(دقیقاً صداي تولید شده ، حرکت عروسک تشبیه شده است؛ اما در زبان دري بهدینی

  .برگزیدند» کار و چاله«قرقرة دستگاه 

2. Jikog
هاي تار و پود است و براي انجام این کار عملی مورد احتیاج است تا تارها را  بافت پارچه حاصل درگیري نخ - 3

. و بدین وسیله فضایی براي حرکت ماکو ایجاد نماید) 8شماره  عکس(دار با یکدیگر تقسیم کند  به دو سطح زاویه

گیرد که از یک سو به وردها متصل است و با پایین آوردن سر دیگر  صورت می) پدال(ن عمل توسط پاتخته ای

.آورد شود و فاصله الزم براي رد شدن ماکو را به وجود می بین تارها زاویه ایجاد می، پاتخته توسط پا



  

  

  

  

265   |زاده   ، پشوتنی... و روایتگري» کار و چاله«هنر نساجی سنتی 

بنابراین ایجاد نمونۀ خاصی از طرح پارچه که . شوند جا می وردها جابه، ها حرکت پدال

، 7عکس . (پذیر است با پدال پایی امکان، گیرد به واسطه حرکت هر وردها صورت می

  )سمت چپ
  

  
  »کار وچاله«سازِ عروسک، سمت چپ جیکُگ در / ساز و عروسک: سمت راست و میانه -7هاي عکس

  

یک ، ورد در نساجی سنتی. شوند خوانده می» 1گُرت«وردها در سیستم کار و چاله 

در راستاي طولی  2هاي فلزي میلک قاب معموًال چوبی و مستطیل شکل است که میل

  ).8عکس (شود  دهنه ایجاد می، گیرند و با باال و پایین رفتنشان میقاب مستطیلی قرار 

  

  ایجاد دهنه به وسیله باال و پایین رفتن وردها -8عکس

                                               
1. Gort.

  .له عمل پودگذاري توسط ماکو صورت گیردعامل جدایی هر تار با تار دیگرند تا بدین وسی، ها میلک میل - 2
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هاي  شود و از نخ هاي فلزي استفاده نمی میلک از میل، هاي کار و چاله در گُرت

  ).9شماره  هاي عکس(شوند  مند میهمیلک بهر لاي ضخیم به عنوان می سفید پنبه

  

  
  هاي نخی میلک هاي سنتی کار و چاله با میل گُرت -9هاي عکس

  

اي چوبی و  نام دارد که وسیله» 1متیط/ متید«ابزار بسیار مهم دیگر در نساجی سنتی 

دو سر متید داراي سوزنهاییست . تمانند است و طول آن با عرض پارچه برابر اس گیره

هنگامی که چندین رج . دارد که در دو لبه پارچه فرو رفته و عرض آن را ثابت نگه می

کنند تا بدین وسیله  متید را جدا کرده و دوباره به لبۀ کار متصل می، از پارچه بافته شد

، تیدم. تر صورت گیرد شدن عرض پارچه شده و همچنین بافت راحت مانع از جمع

هاي متصل  کند تا شانه نیز کمک می» 2دفین/ دفتین«عالوه بر ایجاد سهولت در بافت به 

واژة دري بهدینی این ابزار . بر اثر کشش پارچه فرسوده و یا شکسته نشود، به آن

  ).10شماره  هاي عکس(باشد  می» 3متیک«

  
  

                                               
1. Metid/ Metit.
2. Daftin/ Dafin.
3. Metik.



  

  

  

  

267   |زاده   ، پشوتنی... و روایتگري» کار و چاله«هنر نساجی سنتی 

  
و » داخل کادر نقطه چین سیاه«و چاله زرتشتیان به همراه متیک کار : سمت راست -10هاي  عکس

  »داخل کادر سفید«متید دستگاه نساجی سنتی : ؛ سمت چپ»با فلش قرمز مشخص شده است«دفتین 

  

شود؛ تنها  یکی از اجزاي بافندگی است و به دو قسمت تقسیم میکه، دفتین

: هاي آن عبارتند از بخش. ن استست که نام فارسی و دري بهدینی آن یکساا اي وسیله

جایگاهی که ) شود و ب بافندگی از روي آن عبور داده می يکف دفتین که ماکو) الف

توجه به . [شود متید مانع از فرسایش شانۀ دفتین می. گیرد شانه بافندگی در آن قرار می

که طی  شود عمل دفتین زدن بالفاصله بعد از پودگذاري انجام می] 7المثل شماره  ضرب

هاي تار ثابت و  هاي پود را بر نخ نخ، اي که بر روي آن سوار است آن دفتین با شانه

ابزار ). سمت راست با فلش قرمز نشان داده شده است، 10در عکس (کند  چفت می

، دیگري که به صورت عام در نساجی سنتی ایران رایج نیست اما در تکنیک کار و چاله

این ابزار براي روان کردن حرکت دفتین . شود نامیده می» 1الم میم«، کاربرد بسیار دارد

باشد و شامل الواري بسیار صیقلی بوده که موم مذاب زنبور عسل را بر سطوح آن  می

چوب را همانند صابون بر پارچه و ، دما شدن موم با محیط ریزند و پس از هم می

  .سطح پارچه حرکت کند کشند تا دفتین با کیفیت و نرمش بیشتري بر هاي تار می نخ

                                               
. به معناي آغشتن» مال«به معناي موم زنبور عسل و » میم«. از دو بخش تشکیل شده است» مال میم«واژة  - 1

  .ابزاري که به موم زنبور عسل آغشته شده است
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. جمع کردن پارچۀ بافته شده را دارد، که مسئولیت» 1نَورد«پیچ یا  غلطک پارچه

با ، 10شماره  عکسدر (اي چوبی با دو ردیف روزنه در دو سو است  استوانه، نَورد

ها محل قرارگیري اهرمی فلزي به نام  ردیف اولِ روزنه). فلش زرد نشان داده شده است

ست که ا ها محل قرارگیري اهرم فلزي بزرگتري است و ردیف دوم روزنه» پهلوکش«

/ پیچ- د«به ، هر دو اهرم فلزي در گویش زرتشتیان. شود گفته می» کشی پیش«بدان 

گویند » 3هلمی یا هالمی«، نَورد را در هنر کار و چاله زرتشتیان. شود خوانده می» 2داپیچ

. قرار گرفته است» 4کویجگ«و دستۀ دیگر بر که یک دستۀ آن بر دیوار تکیه دارد 

تفاوت اصلی . تغییر شکل داده است» 5کَنیزك«در نساجی سنتی ایران به واژة » کویجگ«

هر دو طرف ، در نساجی سنتی ایران با کار و چاله این است که در سیستم نساجی سنتی

  ).سمت راست در کادر سفید، 5عکس (نَورد بر کنیزك استوار است 

اي  ابزار بسیار ساده. نام دارد» 6کَلی«، ین و مهمترین ابزار در تکنیک کار و چالهآخر

انگلیسی است و  Yاین ابزار به شکل . شود که براي ایجاد کشش در تارها استفاده می

، اگر دیوار کاهگلی کمی سست به نظر برسد[انتهاي تک شاخۀ آن در دیوار قرار دارد 

شاخۀ کَلی را در چوپ فرو  کنند و سپس انتهاي تک کم میابتدا چوبی را در دیوار مح

علت دو شاخه بودن آن به . باشد براي اتصال تارهاي چله می، و دو شاخۀ آن.] برند می

این سبب است که چله در هنگام تغییر آب و هوا دچار انقباض و انبساط شده و گاهی 

هاي تار را به  دستۀ نخ،از این بابت. شود دهند و شُل می کشش خود را از دست می

کنند که قدري دورتر است و بدین وسیله کشش الزم ایجاد  چنگ دوم متصل می

                                               
1. Navard.

» شود آنچه با دست پیچیده می«به معناي » پیچ«باشد و در ترکیب با  می» دست«ناي بخش اول این واژه به مع - 2

واژة ، شود هالمی استفاده می/ بنابراین چون هر دو اهرم براي پیچیدن پارچه با کمک دست به دور هلمی. است

  )Da-pič/ Dāpič(   .را برگزیدند» پیچ دست«

3. Helmi/ Hālmi.
4. Kevijog.
5. Kanizak.
6. Kali.
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در صورتی که در نساجی سنتی ). سمت راست در کادر دایره قرمز، 12عکس (شود  می

هاي تار به وسیلۀ ابزارهاي گوناگونی  اي براي ایجاد کشش نخ مراحل گسترده، ایران

» ها خَرك«و » وزنه«، »سوك«، »پیچ عمامه«، »قَلَمبک«، »1لطک کششغ«، »منجنیق«چون 

  ).11شماره  هاي عکس(در نظر گرفته شده است 

داخل کادر «هاي شنی  وزنه: ؛ میانه»چین سفید داخل کادر نقطه«خَرَك : سمت راست -11هاي عکس

ها  به وزنه) باال و پایین(ك قایم پیچ که به وسیلۀ دو سو هاي عمامه و قَلَمبک» چین قرمز مستطیل نقطه

  »داخل کادر بیضی قرمز«منجنیق : ، سمت چپ»داخل کادر مستطیل عمودي زرد«اند  متصل شده

  

از » 2سردر«وجود ، از دیگر وجوه افتراق در ابزار نساجی کار و چاله و سنتی ایران

. ران استاز جنس چوب یا نی در نساجی سنتی ای» سردر«جنس نخ در کار و چاله و 

سمت ، 11عکس (هاي چله و گُم نشدن تارهاست  اصوًال ایجاد سردر براي کنترل نخ

هاي کار و چاله به سبب نازکی تارها و احتمال  در چله). چپ در کادر مستطیل زرد

اي از جنس نخ  از جداکننده، هاي تار بر اثر اصطکاك با چوب یا نی زخمی یا پارگی نخ

  ).کادر مستطیل سفید، 12عکس . (دشو پنبۀ سفید استفاده می

                                               
.دارد این غلطک به لحاظ فیزیکی مشابه با نَورد است اما در سمت مجاور نورد واقع شده و تارهاي چله را نگه می - 1

گُم شدن کالف چله مسبب . از این فن نساجی سنتی به ادبیات عامه راه یافته است» کالف سردر گُم«اصطالح  - 2

.گرددبروز مشکالت بسیار در امر نساجی سنتی می
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اتصال ، هاي مشترك در نساجی سنتی ایران و بانوان زرتشتییکی از تکنیک

که در هنر ست؛ چراا هاي گیاهی هاي تار در صورت پارگی به وسیلۀ چسباننده نخ

ها از صمغ درخت  در نساجی سنتی ایران براي پیوند نخ. گره وجود ندارد، نساجی

، اما در هنر کار و چاله. خوانند می» سریش«شود که بافندگان آن را  میزردآلو استفاده 

شوند؛ از جمله کتیرا که  مند می بانوان زرتشتی از گیاهان و خارهاي خودروي کویر بهره

از دیگر گیاهان که خواص دارویی نیز . شهرت دارد» 1جیزي«در میان زرتشتیان به 

در صورتی . ها کاربرد دارند ه براي اتصال نخهستند ک» 3تهورگ«و » 2ماهرووي«، دارند

هاي از  که هیچ یک از این گیاهان در دسترس نباشد از عصارة کشمش براي پیوند نخ

  .شود هم گسسته استفاده می

  

ر ؛ ایجاد سرد»داخل کادر دایره شکل قرمز«شکل به نام کَلی  Yابزار : سمت راست -12هاي  عکس

سردر چوبی در نساجی سنتی : و سمت چپ» چین سفید داخل کادر نقطه«اي سفید  به وسیله نخ پنبه

  »چین مستطیل زرد داخل کادر نقطه«ایران 

                                               
1. Jizi

: 1388، فرهی و ماندگاریان(بوتۀ خار بیابانی است که صمغ آن جهت التیام زخمهاي عمیق است ، ماهرووي - 2

109.()Māhruvi(

فرهی و (شود  هاي خشک استفاده می روید و از آن براي رفع سرفه در کویر می، تهورگ نیز همچون ماهرووي - 3

)Tahurog(  ).109: 1388، ماندگاریان
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به ادبیات فولکلور و ، قسمت دوم ریسندگی و نساجی سنتی بانوان زرتشتی

) الف: مدهشفاهی زرتشتیان ایران با زبان دري بهدینی اختصاص دارد که به دو بخش ع

  .شود داستان سلطان مار تقسیم می) هاي مرتبط با این فنون و هنرها و ب المثل ضرب

گیري  هنر نساجی و هنرهاي وابسته بدان در میان زرتشتیان مسبب شکل) الف

دهندة اهمیت این حرَف نزد  به زبان دري بهدینی شده است که نشان 1هاییالمثل ضرب

.بانوان زرتشتی است

.و آوریشم بِه هم نَتُوا طُنُوب- 1

.تابند به هم نمی) نرم و ظریف(با ابریشم ) زمخت و خشن(طناب کنفی : معنی

.کند همجنس با همجنس پرواز، باز با باز، کبوتر با کبوتر: معادل

Tonob o āvrišem be hem natovā.

  .درا آوریشم کُپه کرا- 2

.در حال ابریشم کُپه کردن است: معنی

  .زند رود و از انجام کار سرباز می دادن کاري بسیار طفره میگویند که در انجامبه کسی 

  !وعده سر خرمن دادن: معادل

Derā ārvešem kopa e kerā.

  .کج مینی)/ کجاته(راوِ کرمِ کجوته - 3

  .ماند و دائم در حال خوردن است فالنی، مثل کرم ابریشم می: معنی

  .ور داردباره و پرخ استعاره از آدم شکم

Rāve kerme kejūte (kejāte) mini.

سوار کردن براي نساجی / دستگاه کار را علم کردن: نیِ تی. (نیِ وینی واقتی تی- 4

)به سبک کار و چاله

وقتی دستگاه بافت کار و چاله را علم کردي و بافتن پارچه را شروع : معنی

پود را ببینی و تشخیص دهی هاي تار و  توانی رنگها و اُلگوي قرارگیري نخ نمودي؛ می

  .شود اند یا غلط؛ وگرنه که خطایی ایجاد نمی که درست قرار گرفته

                                               
مند هبهدین روانشاد مهناز فالحتی که به فرهنگ زرتشتیان عالق، ها توسط فرهیختۀ گرامی المثل تمام ضرب - 1

.آوري و ارائه گردیده است جمع، بودند
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  .شکند روي و کوزه هم نمی دیکته ننوشته غلط ندارد یا آب انبار که نمی: معادل

Vāqti tiney viney.

خَط ري خَط گُشِ کري چِ وِکري؟- 5

نباید مدت زیادي رها کرد؛ چرا ، اُلگوهاي بافندگی را»کار و چاله«در هنر : توضیح

در فضاي باز قرار اگر که اجزاي دستگاه کار و چاله از چوب ساخته شده بود و 

هاي بافته شده در قیاس با تارهاي بافته  طول نخ ،بر اثر گرما و سرماي هوا ،گرفت می

ه کرد و بنابراین، فرم خطوط طولی و عرضی که زوایاي قائم تغییر می) بدون پود(نشده 

  .داد ساختند، تغییر شکل می می

را در دستگاه نساجی رها » کار و چاله«تارهاي طولی و پودهاي عرضی : معنی

  اي که چه بشود؟ کرده

استعاره از اهمال و تعلل در کاري یا مثالً طلسم فالن کار ناتمام بشکن و باالخره 

  !به اتمام برسان

Xate ri xate goše kerey, če vek-rey?

  .دونَه مرویریز د چشِ تُوت نبهشاو، پِ- 6

.شب، غوزة پنبه در نظر بیننده دانۀ مروارید است: معنی

  .استعاره از کسی که بدون اطالع کامل از موضوعی، آن را بپذیرد

  )1324: شماره/ 122: 1361بهمنیار، . (نماید دانه به شب در می پنبه: معادل

Šāv, penba dūna morviriz de čaše towt.

.یولِ کرِي کُورِ دو دافتینی شِ کارتا یخ- 7

  !بافته است 1کنی پارچۀ دو دفتینی خیال می: معنی

استعاره از بزرگنمایی و اغراق در جهت نمایش دادن ماجرایی بسیار عادي و 

  .معمولی

                                               
دو بار دفتین را براي هر رج از پارچه استفاده ، تر به جهت ساختار پارچه براي ایجاد کار پرتراکم و پرمایه - 1

، بافندة نساجی سنتی/ مصاحبه با آقاي عبدالعلی نعیمایی(شد  جتاً بافنده متحمل زحمت مضاعف میکردند و نتی می

).1400شهریور 
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Xiyowle kerey kowre do-dāftini še voftā.

کُورِ چور پویی د وفتا؟- 8

  اي؟ انجام داده) سرژه/ راه کج بافت(آیا پارچۀ چهار وردي 

  !یا شاخ غول را شکستن! کوه کندن: معادل. استعاره از کار سخت و شاق

Kowre čowr powee de voftā?

ها به  در چارستون) احشام(بانوان زرتشتی هنگام ریسیدن الیاف حیوانی ) ب

ها به زبان  اناین داست. شهرت دارد» سلطان مار«پردازند که به  هایی می روایت داستان

ها، نقش بسیار مهمی دارد و در واقع  در این داستان» مار«. شوند دري بهدینی بازگو می

ها بدین  بیان این داستان. گشاید اوست که به کمک سحر و جادو گره داستان را می

ها از  جهت به زبان دري بِهدینی است که مطابقِ اعتقادات، باید مضامین این داستان

از این . شان محفوظ باشدپوشیده بماند تا خاصیت جادویی) غیرزرتشتیان(بیگانگان 

هاي سلطان مار با زبان دري بهدینی  ها و هم داستان المثل روي، به سبب آنکه هم ضرب

  .شوند، در مبحث بعد به معرفی کوتاه زبان دري بهدینی پرداخته شده است نقل می

  

  زبان دري بِهدینی- 5

 ،دهند که در شهرهایی چون تهران اي قلیل را تشکیل می عده،زرتشتیان کنونی ایران

همۀ زرتشتیان ، اي نه چندان دور در گذشته. یزد و کرمان سکونت دارند، اصفهان، کرج

این زبان به دو . کردند؛ اما متاسفانه امروزه چنین نیست به زبان دري بهدینی صحبت می

نون جامعۀ گویشوران این زبان به اک. 1دري یزدي؛ دري کرمانی: شود بخش تقسیم می

ایرانیان زرتشتی دو زبان مادري ، به زبان دیگر. جامعه بانوان یزدي محدود شده است

                                               
گویش مربوط به سفره (hiāšXorramدري خُرمشّاهی . شود به دو شاخۀ اصلی تقسیم می، زبان دري یزدي - 1

نیز در همان تک شاخه کرمانی  زبان دري کرمانی. Mahalleiاي  و دري محله) وهمن امشاسپند/ وهمرو

Kermāni شود خالصه می.  

VB Ivanov and LR Dodykhudoeva, Acoustic properties of Gavruni vowels, p 1. 
https://studylib.net/doc/6946751/acoustic-properties-of-gavruni-vowels.
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اختالط زرتشتیان با جوامع ). 92: 1382، مزداپور(گویش دري بهدینی و فارسی : دارند

آمار طبق ، این زبان. مسبب از رونق افتادگی شدید زبان دري بهدینی شده است، شهري

 1999تعداد زرتشتیان در سال . باشد رسمی یونسکو زبانی در حال اضمحالل می

، نفر در جهان تخمین زده شد که گویشوران دري بهدینی 1میالدي حدودًا پانزده هزار

اکنون نیز این تعداد به سه هزار نفر تقلیل یافته است ، حدوداً هشت هزار بودند

صرفاً گویشوران دري بهدینی یزد را شامل ، ر نیزهمین سه هزار نف). 2005، گُردون(

خیلی زود به سوي فارسی روي آوردند و ، شوند؛ چراکه گویشوران کرمانی می

اکنون نیز این گویش در کرمان به کلی . صورت گرفت» خودکشی زبان دري کرمانی«

  ).155: 1396، فرهمند(نابود شده است 

  

  :سلطان مار هاي شفاهی ها و شرایط نقل داستان ویژگی-5-1

هاي بانوان و مردان مستوجب ایجاد فرهنگ  گیري مشاغل با توجه به توانایی شکل

در فرهنگ عامه بانوان » سلطان مار«هاي شفاهی  همکاري میان زن و مرد و نشر داستان

ها به تشویق و ترویج زیست  این داستان. بهدینی گردیده است زرتشتی به زبان دري

ها و  ها را در چارستون بانوان زرتشتی این داستان. پردازند کشاورزي و دامپروري می

عالوه بر . هاي مکمل زنانه و مردانه باشند کنند تا یادآور پیشه هنگام ریسندگی نقل می

» مار«که ست؛ چراا مسئله قابل توجهی) کرمان و یزد(توجه به زیستگاه زرتشتیان ، آن

م زیستی مهم زرتشتیان به وفور یافت ست خطرناك و کشنده و در دو اقلیا اي خزنده

از دیگر دالیل نقل این . کند هاي دري نقش مثبت را ایفا می اما در داستان، شود می

                                               
درباره ، در ایران اقامت داشته است) م 1878ا ت 1877(مادام کارالسرناي ایتالیایی که زمان ناصرالدین شاه  - 1

ایشان مورد بدرفتاري قرار . تعدادشان حدود هفت یا هشت هزار نفر است«: نویسد چنین می تعداد زرتشتیان این

مادام ). 210و  209: 1362، سرنا(» کنند آوردند به هند کوچ می اي از ایشان تاب نمی گیرند و چون عده می

جمعیت زرتشتیان یزد و حومه را بالغ بر هشت هزار نفر ، را در ایران سپري کرده) م 1881(ال دیوالفوآ نیز که س

  ).399: 1361، دیوالفوآ(زند  تخمین می
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عالوه بر ، و البسه2در لوار قالی 1آن است که کاربرد موي بز، ها ها در چارستون داستان

عنوان سپر  مقاومت زیاد در برابر عوامل فرسایشی نظیر پوسیدگی و حشرات موذي به

باشد  طبیعی در مقابل حمالت مار به اهل خانه عمل کرده و محافظ ایشان می

  ).13عکس ) (74: 1388، حاجی و پیري موسوي(

  

، در حال آزمایش عدم توانایی عبور )شناس خزنده(جري اندرسون  - 13عکس 

  مار از ریسمان بافته شده از موي بز 

  ).74: 1388حاجی و پیري،  موسوي(

  

هاي سلطان مار  همراه با نقل داستان، ریسیدن موي بز و دیگر احشام، این بابت از

ها و رموز زیستی است که یادآور  هنرهاي سنتی؛ آیین، ترکیبی از زبان دري بهدینی

  .باشد همکاري بانوان و مردان می

                                               
ست و نامش را از زبان ا در محدودة ایران فرهنگی Capra falconeriبا نام علمی  زیستگاه بز مارخور - 1

پنجابی و کشمیري نام ، پشتو، اردو، نام مارخور که در فارسی. استفارسی و به معناي خورندة مار ایرانی گرفته 

در صورتی که ، خورد ها را می برگرفته از باورهاي محلی است که این حیوان مارها را کشته و آن، این جانور است

  .خوار است گیاه، این جانور

http://www.ultimateungulate.com/Artiodactyla/Capra_falconeri.html
لبۀ بیرونی قالی - 2
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) مار(هایی در ارتباط با خطرات اقلیم زیستی  هاي خاص و افسون پدید آوردن آیین

هایی که یادآور اهمیت ریسندگی نزد  انتقال اطالعات و رموز مرتبط با آن در مکانو 

مکان نقالی و هدف نقال در یک ، در واقع. ستا بانوان است؛ مسئله جالب توجهی

هاي سلطان مار همزمان با ریسیدن موي بز به عنوان دافع  قصه(گردید  راستا انتخاب می

هاي موي بز براي ریسیدن و مفاهیم نمادینشان نیز  گرن، ؛ عالوه بر آن)شد مار نقل می

داستان متفاوتی از ، ریسیدند اگر تمام حضار موي بز سیاه می. شد در نظر گرفته می

 1هاي هاي سلطان مار نسبت به زمانی که همگی موي سفید را در دوك مجموعه داستان

کُشتی مورد استفاده  که موي سفید بز براي بافتنچرا. شد ب میانتخاریسی داشتند  نخ

و اگر ) ستا اي مشابه مارِ سفید دهان گشوده، فرم کُشتی با انتهاي سه شاخۀ آن(بود 

داستان دیگري ، )همرنگ نبودند(دوکهاي حضار داراي تنوع رنگی سیاه و سفید بود 

  .2گرفت مورد گزینش نقال قرار می

و ) تیان به فارسی نوهاي فقهی زرتش ترین نوشته کهن(مار که در متن صد در نثر 

: 1369، دادگی فرنبغ، بندهش فارسی(معرفی شده است » خرفستره«به عنوان ، بندهش

داستان (ست ا اي ایران نیز موجودي اهریمنی و منفی هاي اسطوره و در داستان) 52

هاي شفاهی دري  ؛ در داستان)737: 1386، یاحقی) (ضحاك و دو مار رسته بر شانه

                                               
  ).65: 1396، مزداپور(باشد  می Eštiریسیدن پشم با دوك نخ ریسی در گویش دري بهدینی  - 1

که گُل یاسمن سفید و ) حامی چهارپایان سودمند(به نماد بهمن امشاسپند ، شد اگر موي سفید بز ریسیده می - 2

رمزپردازي در داستان سفرة «. ر ك. شود یبه زبان دري نقل م» سفره وهمرو«داستان ، هاي سفید است پارچه

این داستان منحصرًا در یکی از ) 1389، زاده پشوتنی(» وهمرو از ادبیات شفاهی و فولکلور خطۀ خُرّمشاه یزد

تجارت ، خُرّمشاهیان از دیرباز در ریسندگی و بافندگی. شود نقل می» خُرّمشاه«نشین یزد بنام  هاي زرتشتی محله

» سلطان مار و زن فقیر«داستان ، شد اگر موي سیاه بز ریسیده می. تاز بودند جوراب پشمی یکه پشم و مخصوصاً

. شد بیان می» سلطان مار و فرزند«داستان ، )مختلط(یکدست نبود ، هاي بانوان ریسنده شد و اگر رنگ دوك نقل می

سلطان مار و «همانطور که در داستان ، نماد آبهاي زیرزمینی است، مار سیاه، »سلطان مار و زن فقیر«در داستان 

.مشهود است» فرزند
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حضور دارد و همین امر  1عنوان موجودي با نیروي مثبت و اهوراییبه ، )سلطان مار(

در ) بز(ها و اعتقادات خرافی براي مار و دشمن وي  گیري برخی افسون مسبب شکل

زرتشتیان 2ها و تعویذهاي مار به افسون، از این روي.میان بانوان زرتشتی شده است

قسم دادن «، یکی از آنها. آوردهاي خاصی را به وجود  ورود یافت و بدین وسیله آیین

است تا بدین وسیله از آسیب و گزش مار در امان باشند » 3مار به کتاب اوستا و کُشتی

  ). 980: 1395، ذوالفقاري(

نشین یزد و کرمان مرسوم و رایج  این مراسم هنوز در برخی از روستاهاي زرتشتی

موجب زوال ) سلطان مارقصۀ (و اعتقاد بر آن است که فاش نمودن چنین رازي 4است

                                               
ها معموالً جایگاهی در آسمان دارند و از جهت دیگر  به جهت ارتباط مار با نیروهاي الوهی که در اذهان و اندیشه - 1

.است »سلطان مار«هاي  محتمالً برگرفته از داستان» آسمان به ریسمان بافتن«المثل  ارتباط با فن ریسندگی، ضرب

دهد که به  نوع خاصی از کُشتی بستن را گزارش می، کتایون مزداپور، 29وي . در کتاب بررسی دستنویس م - 2

آبادي و فیروزه  گزارشی از کتایون خدارحم رحمت[باشد  صورت مایل بر شانۀ چپ و زیر دست راست می

که محتمًال برگرفته از بستن تعویذ بر این سبک کُشتی بستن جایگزینی براي بستن آن بر کمر بوده است ]. اتابک

دو نمونه تعویذ نیز براي عروس وجود دارد و مکمل ، عالوه بر این). 183: 1378، مزداپور(باشد  بازوي چپ می

که در واقع آینۀ  (Āyene garden/ Owzina ye gale mol)آینه گردن یا . نحوة کشتی بستِن باالست

طلسم و «آویزند که نام دیگر آن  اند و به شانۀ راست عروس می نقره گرفتهکوچکی است که دور آن را با طال یا 

 (māšūla)؛ ماشوله )179و  3: 1335، سروشیان(است  (Telesm o masira/ telasmo mosira)» ماسوره

زینتی از طال «، این طلسم. هاي نوعروسان است نیز از دیگر طلسم) (Māšola/ Mosola/ Mosira» ماسوره«یا 

در » ماسوره«وجود واژة ). 154و  151: 1335، سروشیان(» آویزند به پهلوي چپ عروس می«است که » واهریا ج

  .هر دو تعویذ براي نوعروسان نمادي از اهمیت ارکان نساجی و بافندگی براي بانوان است

اورزان زرتشتی کش، در گذشته به سبب همین اعتقاد نسبت به ایجاد سپر طبیعی در برابر گزش و نزدیکی مار - 3

، شاهرخ(است » مرد زرتشتی«که به معنی  (gowr)، »گُور«و  (gavr)، »گَور«واژة ، در گویش دري بهدینی(

کردند  حتماً کُشتی بافته شده از جنس موي بز سفید دربر می، )گاه اوشهن(هنگام رفتن به مزرعه ).) مقدمه: 1355

ادامه یافتن . تر باشد ی با پشم گوسفند بافته شد تا نرمتر و لطیفاما بعدها این کُشت. تا مار به آنها نزدیک نشود

در . گیرد سپاري نیز از همین اعتقاد نشأت می قرار دادن کُشتی موي بز بر روي متوفی در هنگام خاك، رسومی مثل

له کالبد وسی شود و بدین وجود کُشتی مانع هجوم مار و دیگر موجودات موذي به کالبد متوفی می، تصور زرتشتیان

.گردد به وسیله این موجودات متالشی نمی، تا صبح روز چهارم که روان از پِل چینود گذر خواهد کرد

در میان زرتشتیان یزد و کرمان وجود دارد که طبق این رسم اگر مار دانسته یا » مار صاحبخانه«باور به وجود  - 4

).185: 1387، مزداپور(تمام فرزندان قاتل مار خواهند مرد ، نادانسته کشته شود
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بیان کردن این قصه نزد بیگانگان باعث مرگ یکی ، شود یا بدتر از آن برکت در خانه می

از دیگر عقایدي که در فرهنگ ). 185: 1387، مزداپور(گو خواهد شد  از نزدیکان قصه

آل و «ترکیب واژگانی ، وجود دارد) بز(شفاهی بانوان زرتشتی راجع به دشمن مار 

که در فرهنگ عامه مردم ایران موجودي خیالی و جادوییست و به » آل«. است» 1کیوینه

رساند؛ در زبان دري بهدینی با بزي که قادر به صحبت کردن است بنام  زائو آسیب می

اي در ارتباط با مفاهیم مربوط به زایمان و مسائل  ترکیب شده و کاربرد ویژه» کیوینه«

  ).114: 1388،فرهی و ماندگاریان(زنانه دارد 

  

  :هاي سلطان مار ابعاد مختلف داستان-5-2

  ، )چارستون(گویی  مکان قصه-1

، یادآوري مشاغل مکمل زنانه و مردانه -2

در ) یکدست یا ناهمگون(هاي نمادین ریسیده شده توسط حضار اهمیت رنگ-3

، هاي سلطان مار ارتباط با انتخاب یکی از داستان

لیم زیستی و مار به بانوان؛هدف نقال در آموزش رموز مرتبط با اق-4

.ها برخالف مضامین فقهی زرتشتیان است توصیف مار در این داستان -5

موارد استفادة پشم یا موي ریسیده شده براي (تعیین هدف براي ریسندگی -6

رنگ سفید براي ، )فرش و البسه(یا تولیدات خانگی ) کُشتی(تولید محصوالت آیینی 

.فرشبافی کشتی بوده و سیاه براي البسه و

، ایجاد ترکیب واژگانی جدید و ورود آن به زبان دري بهدینی-7

نمودار (هاي مربوط به مار در میان زرتشتیان  به وجود آمدن تعویذها و افسون-8

).1شماره 

  

                                               
1. kivina
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گیري فرهنگ  هاي سلطان مار در ارتباط با شکل اي از روند ابعاد مختلف داستان چکیده -1نمودار 

  نش بومیبومی در راستاي دا

  

ها رونق  هاي سلطان مار که در چارستون ترین مجموعه داستان یکی از محبوب

این داستان بدان جهت پرتکرار و . باشد می» سلطان مار و فرزند«، بسیار داشته

مشغول ) 1سیاه و سفید(پرمخاطب بوده که معموًال بانوان به ریسیدن دو رنگ مختلف 

، لذا. اُفتاد ریسی بانوان ریسنده اتفاق می ر دوك نخبودند و ندرتًا یکپارچگی رنگی د

  .آید می ادامهترجمۀ فارسی این داستان در 

  

  »سلطان مار و فرزند«داستان - 6

به باغی رفت تا علف براي چند بز ، رف پدر شدن بودروزي مردي روستایی که در شُ

و تازگی متوجۀ سرسبزي ، وقتی مرد روستایی وارد باغ شد. اش بچیند داخل طویله

                                               
ترسد  مارگزیده از ریسمان الیجه می/ ترسد مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می«المثل  شاید به ضرب - 1

  .المثل در زبان دري بهدینی وجود دارد ارتباط نباشد؛ چرا که دقیقاً همین ضرب بی» )489: 1361، بهمنیاري(

Kiyomi ge mowr še gezozā, az rešte siyoho sivize tārsā.
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صاحب این باغ چه کسی است؟ آواز : با خود گفت. ها شد آورِ درختان و سبزه شگفت

برآورد که صاحب این باغ کیست؟ صدایی نشنید اما چون عجله فراوان داشت و 

سریعًا خورجین االغ را از ، توانست همسر پا به ماه خود را در خانه تنها بگذارد نمی

در فرصتی مناسب به : ا به خانه برگردد و به خود گفتهاي تازه پر کرد تسبزه و علف

او آنقدر عجله . باغ بازخواهم گشت تا بهاي خوراك دام را به صاحب باغ بپردازم

گذارد مار تازه متولد  هاي علف که در خورجین می داشت که متوجه نشد در میان دسته

ه حرکت چیزي در متوج، هنگامی که روستایی از باغ بیرون رفت. اي وجود دارد شده

گویی چیزي بر کاهگل باالي . سردر ورودي باغ شد و صداي خش خش عجیبی شنید

پیگیر نشد و با ، مرد روستایی به سبب عجله بسیار. درب چوبی باغ لغزید و رفت

همین که خورجین . سرعت به همراه االغش از باغ خارج شد و خود را به خانه رسانید

در . ها لغزید و روي زمین اُفتاد مار کوچک از بین سبزه، نهادرا از پشت االغش به زمین 

روستایی که . درد بر همسر روستایی مستولی شد و زمان زایمان فرا رسید، همین حین

متوجه مار کوچک نشد و پاي خود را در ، از فریاد همسرش بسیار منقلب شده بود

قابله را ، مرد. له شد و مرد سر مار. براي آوردن قابله بر سر مار گذاشت نهنگام دوید

. گشت تا آنکه فرزندش به دنیا آمد آورد و نگران در اطراف حیاط کوچک خانه می

من تا : زده به مرد روستایی نگاه کرد و گفت وقتی قابله از اُتاق بیرون آمد با حالتی بهت

ی قنداقش اول سرش سالم بود اما وقت، پسرت به دنیا آمد! کنون چنین چیزي ندیده بودم

. متوجه شدم که انگار کسی سر او را له کرده است، کردم و در کنار مادرش خوابانیدم

مرد روستایی به بالین همسرش . قابله تسلیت گفت و با ناراحتی از خانه بیرون رفت

به سمت نوزاد رفت و سرکامالً له شدة نوزاد . آمد و همسرش را در حال گریستن یافت

با دلی شکسته و قلبی ماالمال از اندوه پسرش را در . از جنون گرفتحالتی ، را که دید

حتماً این بچه اهریمنی بوده که اینطور از دنیا رفته : آغوش گرفت و به همسرش گفت

جنازه نوزاد را به پشتش بست و بر االغ . من باید هر چه زودتر او را دفن کنم. است

ها به  در برخی نسخه(ري را انجام دهد سوار شد تا به آرامگاه برود و مراسم خاکسپا
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صداي گریۀ نوزاد در گوش مرد روستایی ، تمام مسیر). دخمه اشاره شده است

حتمًا از ناراحتی و غصه دیوانه : بین راه از االغ پیاده شد و با خود گفت. پیچید می

بی بار سوم که خواست لب جوي بنشیند و آ. بنابراین دو بار آب به صورتش زد! ام شده

. تعجب کرد. مار بزرگ سفید را دید که وارد گودال سرچشمۀ آب شد. به صورتش بزند

متوجه شد که دقیقاً جلوي در باغیست که قبل از به دنیا آمدن . به اطراف نگاه کرد

مار سیاه ، هنوز در چوبی باغ باز بود و باالي سر در آن. نوزادش به آن وارد شده بود

اندیشید که آیا  روستایی از ترس قالب تهی کرد و با خود می مرد. بزرگی چنبره زده بود

همان حرکت مار چنبره زده بوده است یا ، صدایی که هنگام خروج از باغ شنیده است

  نه؟

ناگهان صداي گریه . دانست چه باید بکند روستایی خشکش زده بود و نمی

انید و با کمال سرش را به سمت کودك چرخ. نوزادش را که به پشتش بسته بود شنید

: مار سیاه چنبره باز کرد و گفت، سپس. تعجب دید که نوزاد صحیح و سالم است

  چرا بدون اجازه وارد باغ من شدي؟. این باغ من است، روستایی

  .من آواز دادم که صاحب این باغ کیست؟ شما جواب ندادید: روستایی

  .م و صدایت را نشنیدمزیرزمین بود. من نگهبان آبهاي زیر زمینی هستم: مار سیاه

هاي  پس وارد شدم و از سبزه، کنم اما بسیار عجله داشتم عذرخواهی می: روستایی

  .باغتان چیدم

  براي چه عجله داشتی؟: مار سیاه

  .چون همسرم به زمان زایمان بسیار نزدیک بود: روستایی

چرا ، چرا فرزند مرا با خود بردي؟ او را بردي، حاال که سبزه چیدي: مار سیاه

  سرش را له کردي؟

  !ام ماري با خود نبرده، من: روستایی

  تو آن مار سفیدي که به گودال آب فرو رفت را دیدي؟: مار سیاه

  !بله: روستایی
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آب . مار سفید نگهبان آبهاي جاري بر زمین است. او همسر من است: مار سیاه

ا تو او را با علفهایت بردي دیروز فرزندمان به دنیا آمد ام... . ها و جویبارها و  رودخانه

اي ، تو ما را داغدار فرزندمان کردي. و بر زمین انداختی و با پایت سرش را له کردي

  !مرد روستایی

دانستم که ماري  اصالً اگر می. ترسم من از مار می: روستایی با تعجب گفت

دسته ، دانستم ماري در علفها است اگر می. شدم وارد باغ نمی، صاحب این باغ است

من اصالً فرزند شما را ندیدم و ، باور کنید سلطان مار. بردم علفها را با خود به خانه نمی

  پس شما سر نوزاد مرا له کردید؟، ام فرمایید من سر او را له کرده اگر اینطور که شما می

در این هنگام مار سفید از گودال آب بیرون آمد و به سمت مار سیاه . بله: مار سیاه

  .و هر دوي آنها در باالي سر در ورودي باغ چنبره زدندرفت 

تعمدي در ، به یگانگی خداوند قسم یاد کرد که اگر چنین کاري کرده، روستایی

هر دو مار به مرد نگریستند و مار . کار نبوده و اصالً متوجه فرزند مارها نشده است

آمده : روستایی گفت. به باغ وارد شو و فرزندت را در باغ بگذار و برو: سفید گفت

  .گردم برمی، بودم فرزندم را به خاك بسپارم اما حاال که زنده و سالم است

نوزادت زنده شده و حاال که زنده شده تو باید او را به ما ، به خواست ما: مار سفید

  .بشود، اي بدهی تا جایگزین فرزندمان که کشته

، د فرزند مرا زنده کنیدتوانی شما که می: روستایی گریه و التماس کرد و گفت

  توانید فرزند خودتان را زنده کنید؟ چطور نمی

فرزند ما را به گردنت بیاویز و براي ما بیاور اما قبل از رفتنت باید : مارها گفتند

  .گردي پسرت را گرو بگذاري تا مطمئن شویم که حتماً برمی

وجه شد که مت، وقتی رسید. روستایی قبول کرد و با عجله به خانه خویش رفت

، همانطور که عهد بسته بود. قرار دارد، جنازة مار کوچکی با سر له شده در زیر علفها

مارها را کنار ، وقتی به باغ رسید. مار را به گردن آویخت و با سرعت به سمت باغ رفت
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: قدري ترسید اما نزدیک شد و مار کوچک را بین علفها خوابانید و گفت. پسرش یافت

  .ردم و بسیار متأسفم که ناخواسته مسبب از بین رفتن فرزندتان شدمآو! بفرمایید

مار سفید به . فرزندشان را دیدند و گریستند. مارها به سمت فرزندشان خزیدند

  حاال تو باید فرزند ما را زنده کنی؟: روستایی گفت

 حتمًا، اما اگر شما به من بگویید چه کار باید بکنم! توانم من نمی: روستایی گفت

  .دهم انجام می

باید همسرت را به باغ بیاوري تا هر دو نوزاد را شیر دهد تا هم : مار سفید گفت

روستایی با عجله به خانه . فرزند تو سیر شود و گریه نکند و هم فرزند من زنده شود

. رفت و همسرش را که از غصه و درد زایمان بسیار ضعیف شده بود با خود به باغ برد

باغ  هوقتی ب. به باغ داستان را براي همسرش شرح داد اما او باور نکرددر مسیر منتهی 

رسیدند و مارها به پیشوازشان آمدند؛ همسر مرد روستایی از شوق به سمت فرزندش 

رو به مارها کرد . ها دید شادمان شد وقتی پسرش را سالم و سرحال در میان سبزه. دوید

: مار سفید گفت. بیاورید تا شیر بدهم او را. پسر شما مثل پسر خودم است: و گفت

در این صورت . شود زنده و تندرست می، بدان که اگر پسر من بتواند از شیر تو بخورد

. توانید پسرتان را به خوشی و سالمتی به خانه ببرید گناه شما بخشیده خواهد شد و می

شیر تو  اما اگر پسر من از. در ضمن پسر شما و پسر ما با هم برادر خواهند شد

  .میرد شود و پسر شما هم می زنده نمی، نتوانست بنوشد

فورًا مار کوچک را به آغوش گرفت و وقتی خواست به او شیر ، زن روستایی

نوزاد را به قلب ، زن روستایی. مار کوچک به نوزادي با سر له شده تبدیل شد، بدهد

در واقع مهر . (خود فشرد و او زنده و تندرست شد و شروع به نوشیدن شیر کرد

پسر مرد روستایی را به او و همسرش برگرداندند و ، مارها) نوزاد را زنده کرد، مادري

. کردند و با هم بزرگ شدند دو برادر در باغ سلطان مار با هم بازي می، تا سالهاي سال

  .)1396، مصاحبه با روانشاد مهناز فالحتی و بانو مروارید فلفلی(
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  »سلطان مار و فرزند«تحلیل محتوایی داستان-6-1

اجازة روستایی به باغ سلطان مار  خوراك دام مسبب ورود بی، در این داستان

) کشتن نوزاد سلطان مار(شود و در نهایت خطاي بزرگتر و البته غیرعمد روستایی  می

باغ . برد و مار پی) بز یا موي بز(توان به تضاد دامپروري  می، از این روي. گیرد شکل می

  .نقطه آغازین داستان است، )زوج ماري که نمایندة آبها هستند(مار  سلطان

انگیز  ها چون حریم خیال باغ. هایند ها در قصه ها از مرموزترین و زیباترین مکان باغ

ماجراهاي بسیاري ، بوده و ورود به باغ همیشه چون ورود به مکان مقدس و سحرآمیز

 محلی اسرارآمیز و باشکوه است؛ گویی تمثیلیها یا باغ پریان  باغ قصه. را در پی دارد

طور تعبیر کرد که شاید بتوان این) 23و  22: 1388، شیربچه، پریشانی. (ست از بهشتا

چرا که در ادبیات . باشند نمادي از بهشت است و زوج مار؛ نمادي از زوج اولیه می، باغ

ریواس پدید / ریباساز دو گیاه ) مشی و مشیانه(نخستین جفت بشري ، دینی زرتشتیان

یعنی ، مشی و مشیانه از زمین به تن ریباس رستند. آمدند و ساختار گیاهی داشتند

روشن که نه ماه ریباس . پس او را برگ بر تن فراز ایستد، گونه که ریباس برآید همان

) 73و  72: 1366، میرفخرایی(به نقل از ) 31بند ، 46فصل ، روایت پهلوي. (تن بودند

ارتباط دامپروري و کشاورزي در قالب باغ سرسبز سلطان مار مشخص ،پس از آن

  .کند گردد که خوراك دام مرد روستایی را تأمین می می

در داستان ) مار سفید(با آبهاي جاري بر زمین ) مار سیاه(هاي زیرزمینی پیوند آب

، و آب1به همراه شیر دادن مادر به هر دو فرزند و ارتباط مار، و حضورشان در باغ

                                               
آن ، اش به سی گز و عمر به صد سال رسد ماري که درازي«: اگر توضیح اژدها را در ادبیات عامه بپذیریم که - 1

تعبیر ، توان از این بابت با توصیفی که از مار بزرگ در داستان آمده می). 187، 1344، هدایت(» را اژدها خوانند

/ » سیروش«نقش اژدهاي معروف ) الهه برکت و باران(ناهید )/ ایشتر(ازة عیشتر چنانکه بر درو. اژدها نمود

Sirūšو گسترش و اوج ) 48: 1373ترجمه ، ساندرز(منقوش بوده ) اي از آب نشانه(اي رنگ  هاي فیروزه در سفال

یا ننه خاتون  (Nana)و الهۀ ننه  (Ishtar)هاي مربوط به ایزدبانوي ناهید با باورهاي مربوط به ایشتر  گرفتن آیین

هاي ایرانی نیز اژدها رابطۀ بسیار نزدیکی با آب و رودخانه دارد  در قصه). 30: 1382، مزداپور(در پیوند است 

).28: 1388، پریشانی و شیربچه(
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ست که در داستان به وضوح بیان ا پیشااسالمی) ناهید(نمادي از ایزدبانوي باروري 

] 25زیرنویس شماره [رسد چون ریسندگی وظیفه ایزدبانوانِ کهن  به نظر می. شود می

، ارتباط مار پس؛ ]85زیرنویس شماره [بوده است و ریسمان با مار مشابهت دارد 

ایزد مذکر ویژة آب که تقریباً ، عالوه بر آن. گردد یریسمان و ایزدبانوي آب مشخص م

بندهش . (است» کودك آبها«ایرانی یا » نَپات اپام«، به ایزدبانوي ناهید مشابهت دارد

مشابه با تعبیر ، سلطان مار) پسر(نوزاد ، در این داستان) 238: 1368، فرنبغ، 1هندي

  .باشد می» نپات اپام«

» آب«کنندة مرز میان جهان آدمیان و پریان  صر مشخصیکی از عنا، در باور ایرانیان

نامند و در  می» Xubun/ خوبون«نیروهاي ماوراءالطبیعه را به زبان دري بهدینی . است

خوانده » فاضل«که ) ها انبارها و چاه آب، ها چشمه(هایی که با آب در ارتباط است  مکان

خوبان و از «مار سفید را نیز ، نزرتشتیا). 112: 1388، مزداپور(حضور دارند ، شوند می

تقدس مار سفید ، لذا). 185: 1387، مزداپور(دانند  و صاحب اصلی خانه می» 2ما بهتران

  .در این داستان مشهود است، به نماد مادر

ها و تعاویذیست  نیز نشانی از افسون، دوستی و برادري فرزند انسان با فرزند مارها

شود و مار تهدیدي براي آن  دوستی حاصل می، قسم دهندکه اگر بر مار بخوانند و او را 

مربوط به جلد دوم روایت داراب هرمزد ، یکی از این افسونها. که قسمش داده ندارد

و به احکام دیدن مار در هر یک از » مارنامه«بنام ، باشد اي منظوم می است که مجموعه

  ).193: 1922، مانکجی(روزهاي ماه اشاره دارد 

                                               
گردآورندة . مربوط به کتاب بندهش است، یکی از این شواهد. سابقۀ بسیار طوالنی دارد، ارتباط ایران و هند - 1

وجود دو نسخۀ ، اما مسئله مهم ،تردیدي نیست، در اینکه او از خاندان موبدان بوده. دادگی نام دارد فرنبغ، هشبند

در مورد زمان تألیف این کتاب اختالف نظر وجود . معروف از این کتاب است؛ بندهش ایرانی و بندهش هندي

).پنج پیشگفتار: 1368، فرنبغ، بندهش هندي(دانند  دارد ولی اکثریت تألیف این اثر را همان قرن سوم هجري می

اي از مار  توان به جاّن اشاره کرد که گونه دربارة ارتباط مار و جّن و رنگ سفید می. از ما بهتران یعنی اَجِنه - 2

ها جّن و مار را از یک خانواده  عرب. خانوادة جنون و جّن است و هم) پوشانید(جانّ از فعل جنّ . سفید است

  ).12: 1385، تاواراتانی(دانند می
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مسئله بارداري و سپس نگهداري از فرزند است ، یگر در این داستانعامل مهم د

  .که میان همسر مرد روستایی و بانوي سلطان مار عامل مشترك است

  

  گیري نتیجه- 7

اي در  دسته. به دو دسته تقسیم شدند، پس از سقوط سلسلۀ ساسانی، زرتشتیان ایران

ایشان در جامعۀ . اجرت نمودنداي به هند مه سکنی گزیدند و عده) یزد و کرمان(ایران 

تغییر و تحوالت اجتماعی . دار شدند وظایف زنانه و مردانۀ متفاوتی را عهده، خویش

گیري مشاغل  قوانین و ظلمهایی که بر پیکر ایشان فرود آمد در شکل، ایران و به تبع آن

ل به عنوان مکمل مشاغ) ریسندگی و بافت پارچه، پرورش کرم ابریشم(خانگی بانوان 

گرچه هم در متون دینی و هم در . تأثیر نبود اي چون کشاورزي و دامپروري بی مردانه

توان یافت اما  اسناد تاریخی شواهدي مبنی بر وجود هنرهاي مکمل زنانه می

انجام ریسندگی و ، )چارستون(هاي مخصوصی براي ریسندگی  گرفتن مکان شکل

به همراه ) کار و چاله(تشتیان مراحل آن به عنوان مقدمات تکنیک خاص نساجی زر

به زبان » سلطان مار«هاي شفاهی  هاي فنی آن و روایتگري داستان اصطالحات و تکنیک

هاي  بخشی از فرهنگ عامه و ادبیات شفاهی بانوان زرتشتیست که ریشه، بهدینی دري

ها  این داستان. انتشار بیشتري یافت، اي کهن دارد و با رونق چارستونها دینی و اسطوره

و ) یزد و کرمان(به انتقال نکاتی جهت کاستن از واهمۀ حضور مار در منازل کویري 

پردازد و تأکید بر فرهنگ همازوري زرتشتیان و همیاري بانوان براي  مقابله با آن می

کرك و پشم از دستاوردهاي دامپروري و یا ریسیدن پنبه به عنوان محصول ، فرآوري مو

به رنگ ، به جهت روایتگري» سلطان مار«هاي  ی از داستانانتخاب یک. کشاورزي دارد

، سفید. دهد اي را نشان می کاربرد ویژه، منتخب ریسندگان بستگی دارد؛ چرا که هر رنگ

هاي سیاه که در فرشبافی و  براي تولید کُشتی و دربر گیرندة مفاهیم دینی؛ و نیز کالف

اما به دلیل آنکه . اند ربرد روزانه بودهداراي کا، گرفته تولید البسه مورد مصرف قرار می
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کردند؛  همزمان یک رنگ را براي ریسندگی انتخاب می، ندرتًا تمام بانوان ریسنده

از رونق ، شدند هایی که در شرایط ریسندگی رنگهاي مختلط روایت می بنابراین داستان

سلطان مار و «،ها یکی از این داستان. اند و تنوع بیشتري برخوردار و پرتکرارتر بوده

وجود ایزدبانوي ناهید و ایزد . باشد که ترجمۀ فارسی آن آورده شده است می» فرزند

. اي با رنگ و بوي زرتشتی است الگوي اسطوره یادآورِ کهن، نپات در نقش نوزاد مار اپام

  .عامل مهم این داستان تأکید بر نقش مادرانه و زایش است

، پژوهش به عنوان وجوه نوآورانه تلقی نمودتوان در این  یکی از مباحثی که می

» علوم بومی«و » اجرا«توجه به ارتباط فرهنگ و ادبیات شفاهی در راستاي نظریۀ 

هاي  مایه هاي شفاهی بن داستان. دانست که بر ساختار فلکلورپژوهی نوین تکیه دارد

ها و  هندة تکنیکد ها نیز به نوبۀ خود انتقال المثل ها را فراهم آورده و ضرب المثل ضرب

لذا نحوة اجراي ریسندگی و نساجی همراه با . اند فنون نساجی سنتی زرتشتیان

به انتقال دانش و فنون بومی خطۀ زیستی زرتشتیان » سلطان مار«هاي  روایتگري داستان

  .پرداخته است

  :تقدیر و تشکر

تی و مادر گردد به روانشاد سرکار خانم مهناز فالح شائبه تقدیم می سپاسگزاري بی

  .خانم مروارید فلفلی، عزیزشان

سپاس از دانشگاه گوته فرانکفورت و سرکار خانم دکتر سالومه غالمی براي ارسال 

 2014ضبط شده به سال ، »کار و چاله بانوان زرتشتی یزد«فیلم مستند از نساجی سنتی 

  .میالدي

ي سنتی بافی در مجموعۀ هنرها سپاسگزاري و تشکر از همکاران کارگاه زري

  .پژوهشگاه میراث فرهنگی؛ جناب آقاي عبدالعلی نعیمایی

سپاس از تمامی بانوان کهنسالِ سراي سالمندان زرتشتی که با بیان اطالعات و نقل 

خاطرات جوانی و کودکی خویش به ثبت و ضبط فنون و اسامی ابزارها و تکنیک هاي 

  .ودندکمک شایان توجهی نم» کار و چاله«ریسندگی و هنر نساجی 
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  .141-117: 12و  11، سال سوم، شماره نقد ادبی، »فولکلور خطۀ خُرّمشاه یزد

سفید و سبز، به عنوان رنگهاي «، )1399ر و تابستان بها. (زاده، آزاده و نرسیسانس، امیلیا پشوتنی-

، دوره دهم، شماره شناسی ایران هاي انسان پژوهش، »نمادین در فرهنگ و هنر بانوان زرتشتی یزد

  .104-81: 19پیاپی 

طرح در خطه یزد، ) دوزي زرتشتی(، پژوهشی در احیاي هنر گُل و نقش )1398. (زاده، آزاده پشوتنی-

  .، پژوهشکده هنرهاي سنتییأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگريسالیانه اعضاء ه
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چک و دوله، به عنوان آیین مشترك در جشن تیرگان و شب «، )1397بهمن . (زاده، آزاده پشوتنی-

  .، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگري، تهرانهمایش صلح و تنوع فرهنگی، »یلدا

انتشارات انجمن زرتشتیان : ، بمبئیایرانشاه، )میالدي 1938/ یزدگردي 1295. (پورداوود، ابراهیم-

  .ایرانی

داري،  کیکاووس جهان: ترجمه، )ایران و ایرانیان(سفرنامه پوالك ، )1361. (پوالك، یاکوب ادوارد-

  .انتشارات خوارزمی: تهران

  .بهجت: ، تهرانادبیات تطبیقی مار و کاج، )1385. (تاواراتانی، ناهوکو-

  .تاریخ ایران: ، تهرانتجار، مشروطیت، دولت مدرن، )1384. (سهیال ترابی فارسانی،-

، »درآمدي بر صنعت بافندگی یزد در عصر صفویه«، )1392بهار و تابستان . (اکبر تشکري بافقی، علی-

، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دوم، شماره نامۀ اجتماعی و اقتصادي پژوهش

1 :51-65.  

منوچهر امیري و فریدون : ، ترجمهسفرنامه جکسون، )1352. (هام والنتاین ویلیامزجکسون، آبرا-

  .انتشارات خوارزمی: اي، تهران بدره

، مقدمه و تصحیح صادق سجادي، ابرو جغرافیاي حافظ، )1378. (الدین عبداهللا ابرو، شهاب حافظ-

  .مرکز پژوهشی میراث مکتوب: تهران

: 1907جنوري  6/ 1324ذوالقعده  21: 81، شماره 14، سال 11جلد): 1383(، )کلکته(المتین  حبل-

8-5.  

کتابفروشی : رشید شهمردان، تهران: ، به تصحیحخاطرات اردشیر خاضع، )1363. (خاضع، اردشیر-

.خاضع

: نویس وحیدي، دست: رشید شهمردان، گزارش فارسی: دبیره ، برگردان از دین)1349(، خرده اوستا-

  .فریدون بهزادي رستگاري

هاي زرتشتی در دوران قاجار و پهلوي اول و تأثیرات  انجمن«، )1397زمستان . (دادبخش، مسعود-

مجله انجمن علمی تاریخ دانشگاه (فصلنامۀ تاریخ پژوهی ، »آنها بر جامعه زرتشتیان ایران

  .31-7: 75، سال بیستم، شماره )فردوسی مشهد

، )همایون سابق(وشی  فره: ، ترجمه)ایران و کلده(آ سفرنامه مادام دیوالفو، )1361. (دیوالفوآ، ژان-

.کتابفروشی خیام: تهران

  .چشمه: اکبر شیري، تهران علی: ، با همکاريباورهاي عامیانه مردم ایران، )1395. (ذوالفقاري، حسن-
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.سبحان نور: ، تهرانهنر نساجی در شهر یزد، )1387. (رمضانخانی، صدیقه-

غالمرضا : ، به اهتمام)التواریخ احسن(تاریخ محمدي ، )1371. (دتقیمحم بن اهللا ساروي، محمدفتح-

  .امیرکبیر: طباطبایی مجد، تهران

اصغر سعیدي،  علی: ، ترجمه)سفرنامه کارالسرنا(ها در ایران  ها و آیین آدم، )1362. (سرنا، کارل-

.انتشارات زوار: تهران

منوچهر : د ابراهیم پورداود، به کوششاستا: ، مقدمهفرهنگ بهدینان، )1335. (سروشیان، جمشید-

  .فرهنگ ایران زمین: ستوده، تهران

پور،  ابوالقاسم اسماعیل: ، ترجمهالنهرین بهشت و دوزخ در اساطیر بین، )1373. (ساندرز، نانسی-

  .انتشارات فکر روز، چاپ اول: تهران

سرتیپ دکتر  :، به کوشش و زیرنویسهاي کیخسرو شاهرخ یادداشت، )1355. (شاهرخ، کیخسرو-

  .چاپ پرچم: جهانگیر اُشیدري، تهران

تأثیر حمله محمود افغان بر اوضاع «، )1387تابستان و پاییز . (محمدي، حسین شعبان، رضا و-

.206-165: 9، دوره سه، شماره مسکویه، »سیاسی و اجتماعی ایران

سلطنت خاطرات لیدي شیل؛ همسر وزیر مختار انگلیس در اوایل ، )1368. (شیل، مري-

  .نشر نو: حسین ابوترابیان، تهران: ، ترجمهناصرالدین شاه

نگاهی تطبیقی به دخمۀ زرتشتیان در «، )1396پاییز و زمستان . (زاده، ایرج و آموزگار، ژاله عنایتی-

، هاي ایرانشناسی پژوهش، »هاي آیینی و دینی ساخت دخمه در سنت پارسیان ایران و هند و جنبه

  .108-93: 3سال هفتم، شماره 

بررسی نقش عوامل اجتماعی در نابودي گویش بهدینان «، )1396بهار و تابستان . (فرهمند، آرمیتا-

، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال شانزدهم، مطالعات ایرانی، »کرمان و تالش براي نجات آن

  .165-141: 31شماره 

: ، ویراستارانهاي درمانی بررسی روش بخش: نامه آرمین، )1388. (فرهی، سینا و ماندگاریان، سپنتا-

  .موسسه فرهنگی و انتشاراتی فروهر: کتایون مزداپور، تهرانندا اخوان اقدم و 

  .امیرکبیر: ایرج افشار، تهران: ، به کوششتاریخ جدید یزد، )2537. (بن علی کاتب، احمدبن حسین-

، سال یازدهم، شماره چیستا، »انبنیاد اجتماعی اقلیت کنونی زرتشتیان ایر«، )؟. (کشاورزي، کیخسرو-

.701-696: 9و  8

بنگاه ترجمه و  :بهیان رفیعی، تهران: ، ترجمهکتاب مقدس در ادیان جهان، )1397. (کوارد، هارولد-

  .نشر کتاب پارسه
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: اسداهللا آزاد، مشهد :، ترجمهزنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان، )1366. (کولیور رایس، کالرا-

.آستان قدس رضوي

گرشاسب، تهمورس و جمشید داستان : 29وي . بررسی دستنویس م، )1378. (مزداپور، کتایون-

  .آگاه: آوانویسی و ترجمه از متن پهلوي، تهران، گلشاه و متنهاي دیگر

  .دفتر پژوهشهاي فرهنگی: ، تهران34دانیم  از ایران چه می: زرتشتیان، )1382. (مزداپور، کتایون-

 27تم، شماره ، سال هففصلنامه فرهنگ مردم، »مار جادو و زیبایی پروانه«، )1387. (مزداپور، کتایون-

  .220-204، 28و 

ندا : ، ویراستارانهاي شفا نزد زرتشتیان معاصر بخش آیین: نامه آرمین، )1388. (مزداپور، کتایون-

.موسسه فرهنگی و انتشاراتی فروهر: کتایون مزداپور، تهراناخوان اقدم و 

، رباره اُسطوره، داغ گل سرخ و چهارده گفتار دیگر د»آالیش رنگ«، )1383. (مزداپور، کتایون-

  .ها المللی گفتگوي تمدن مرکز بین -اساطیر: تهران

.پژوهشکده هنر: ، تهرانبازآرایی گُل و نقش، )1396. (مزداپور، کتایون و مزداپور، شیرین-

گرایی در رنگرزي الیاف  طبیعت، )1388. (منتظر، مجید، ویسیان، محمد و حیدري، محمدابراهیم-

.انتشارات مرکز ملی فرش ایران: ران، ته)پشم و ابریشم(پروتئینی 

فرهنگی و مذهبی پارسیان هند با روابط «، )1394زمستان . (مهرآفرین، رضا و حیدري، ملیکا-

، سال هفتم، شماره فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان، »زرتشتیان ایران

25 :109 -120.

چاپخانه رامین و مؤسسه مطالعات و : تهران ،آفرینش در ادیان، )1366. (میرفخرایی، مهشید-

.تحقیقات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

  .انتشارات سخن: ، تهرانها و کاربردها نظریه: شناسی درآمدي بر اسطوره، )1397. (نامورمطلق، بهمن- 

، »در دورة قاجار هاي زرتشتیان تجارتخانه«، )1389زمستان . (نائبیان، جلیل و علیپور سیالب، جواد-

، دورة جدید، سال )دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان(هاي تاریخی  پژوهش

.34-15: 8پیاپی / دوم، شماره چهارم

  .مرکز کرمان شناسی: ، تهرانزرتشتیان ایران پس از اسالم تا امروز، )1387. (نمیرانیان، کتایون-

هاي تصویري لوح زن ریسنده متعلق به دوران ایالم  انهبررسی نش«، )1391پاییز . (نوغانی، سمیه-

  .41–31: 23، شماره نگره، »جدید

.فکر روز: هاشم رضی، تهران: ، به کوشش)1376. (وندیداد-



  1399بهار و تابستان ، 13شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   292

  

  .هاي پرستو، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم کتاب: ، تهراننیرنگستان، )1344. (هدایت، صادق-

  .انتشارات پاپلی: ، مشهدآواي سرو چم: ور مهرخاطرات رستم شاهپ، )1393. (هیربد، شهریار-

.فرهنگ معاصر: ، تهرانها واره فرهنگ اساطیر و داستان، )1386. (یاحقی، محمدجعفر-

.سوره مهر: ، تهراننساجی سنتی ایران، )1392. (یاوري، حسین-
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