رمز رنگ ها

فرهنگ مردم

نوشته :حسینی حسنیار شغنانی
منتلایر –کانادا

 ۵۱جنوری ۱۰۵۹
آیا ما گاهی هم شده از خود پرسیده ایم که رنگها در فرهنگ ما چه نقشی را بازی میکنند؟
شاید اصال دقت نکرده باشیم که چررا بررای وررو و دامراد سرا سرری و سرهید کهیره میکننرد
آیا این بصورت کصادفی میساشد یا اینکه رنگها دارای رمز هستند؟
فرهنگ کهن ما منحیث کهن کرین فرهنگ اقوام آریایی هنوز هم خیلی از سنتهای قردیم نیاکرا
او یه ما را در خود حهر دارد یکری هرم انت راگ رنرگ در مراسرم و سرنتهای گونراگو من لره
وروسی میساشد .
نیاکا ما که ن سرتین خاسرتگاه آنهرا را کنراره هرای دریاچره کسرنین جنروگ سریسری و قسر تهای
جنوگ روسیه امروی میدانند متشکل از سه طسقه بودند شاه در رائس سه طسقره قررار داشرت و
امر و نهی در دست او بود .
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 طسقه اول جنگاورا و سناهیا
 طسقه دوم کاهنا و افراد روحانی
 طسقه سوم پیشه ورا و کشاورزا .

این سه گروه در یک محیط زندگی مشترک داشتند و ی یکی در کار دیگرری مداخلره ن یکررد
فرماندها و سربازا کحت فرما شاه مشغول کشورکشایی و جنرگ و درگیرری برا ه سرایگا
بودند روحرانیو مشرغول دورا و نیراید بودنرد و پیشره ورا و کشراورزا هرم کرار میکردنرد و
خداوندا کو یدات نع ات مادی بشر ار میرفتنرد هریرک ازیرن گرروه سرا بره رنگهرای م تلر
مینوشیدند و یا به کعسیر دیگر رنگ سا هر طسقه مش ص بود .
 ارکشیا سا سری مینوشریدند رنرگ سرری ن راد قردرت ن راد آکرد کره پراکی و وردا ت
است و ن اد کو د دیگر وقتیکه سربازا به جنگ میرفتند سرا سرری برر کرن میکردنرد
سربازا برای آ سری می پوشیدند که اگر در جنرگ زخ ری شروند خرو را نسایرد بقیره
سربازا بسینند کا مرورال رزمری آنهرا یرعی نشرود از سروی دیگرر سرری رنرگ خرو
اسررت و خررو مایرره حیررات اسررت از طرررر دیگررر رنررگ سررری ن رراد خوشرس تی و خررو
چانسی محسوگ میشد رنگ سری را نشانه و ن اد غرور ملی نیز می واندند .
 کاهنرا و طسقرره روحرانی سررا سرهید بررر کرن میکردنررد کره ن رراد پراکی صررداقت و کررازگی
محسوگ میشد از سوی دیگر در بین آریاییها رنگ سهید ن اد ثروت معنوی و معنویرت
بش ار میرفت رنگ سهید ن اد پوشد فروهرها و موجودات بهشتی خوانده میشد .
در شغنا امروز نیز برای ورو و داماد سا به رنگ سری و سهید کهیه میکننرد ایرن سرنت
ریشه در قدی ی کرین فرهنگ اقوام آریایی دارد رنگ سری نشانه حیات نو شرا و شروکت و
دبدبه شاها است و سهید هم ن اد پاکی و بی غد بود میساشد آمیرزه ایرن رنرگ براهم غررور
نوزایی کو د دیگر و باالخره زندگی نو را ک ثیل میکند .
 کشاورزا سا سسز می پوشیدند که رنگ طسیعت است چرو آنهرا برا کشرت و زر و
طسعیررت سررررو کرررار داشررتند رنرررگ سرررسز ن ررراد آبررادانی و سرررازندگی و زنررردگی جدیرررد و
نوسازی محسوگ میشد در کل رنگ سسز ارکساط انسا با طسعیرت را نشرا میرداد شراه
که در رائس هر سه طسقه قرار داشت سا سری و سهید می پوشرید و شرال سرسز را برر
گرد می آوی ت که ن اد قدرت او باشرد ایرن سرا مرکر از سره رنرگ ن اینردگی شراه
از سه طسقه را ک ثیل مین ود
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