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دکتر اسفندیار اختیاری

نماینده منتخب زرتشتیان
دکتراســفندیار اختیاری با
کسباکثریتآرادرتمامی
حــوزه هــای رای گیــری
زرتشتیانایرانتوانستبرای
سومینباربهمجلس شورای
اسالمیراهیابد.

جشن زایش اشوزرتشت
اگــر در تقویــم ملل روی
زمین جستجو کنیم ،هیچ
ملتی ســال نو و نوروزش
ماننــد نــوروز ایرانیــان ،با
حقیقت و طبیعــت همراه
نیست...

پدربزرگ نیست ،بهار می آید
پدر بزرگ ،چندان نشانی
از حضورش در خاطرات
کودکــی نــدارم .اما از
پدربزرگ ها بسیار برایم
گفته اند .یکی نوای نی و
آوای دلنشینی داشته ...

خبــر
با کسب اکثریت مطلق آرا و برای سومین دوره متوالی صورت گرفت:

پیام نوروزی نماینده زرتشتیان در

دنفسا -کی و داتشه هرامشهرامشمان سراپ-1394دنفسا -کی و داتشه هرامش

انتخاب دکتر اسفندیار اختیاری به عنوان
نماینده منتخب زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی
دکتراسفندیار اختیاری با کسب
اکثریــت آرا در تمامی حوزه
هــای رای گیری زرتشــتیان
ایران توانست برای سومین بار
به مجلس شــورای اسالمی راه
یابد.
بنــا بــر آمارهــا ،وی توانســت تعداد
 3هــزار و 966رای را از کل  6هــزار
و 728رای ماخوذه کســب کرده و با
اکثریت مطلق 60درصد آرا به مجلس
راه پیدا کند.
در ایــن دوره از انتخابــات مجلــس
شورای اسالمی  5تن از همکیشان ،نامزد
نمایندگی در مجلس شــورای اسالمی
بودند.
در پی ایــن پیروزی ،دکتر اســفندیار
اختیــاری در پیامــی ضمن ســپاس از
همکیشــان برای شرکت در انتخابات
و حضور در پــای صندوق های رای،
ازاعتماد مردم سپاسگزاری نمود .متن
پیــام دکتر اختیــاری ،نماینده منتخب
زرتشــتیان در دهمیــن دوره مجلــس
شورای اسالمی به ابن شرح است.
خشنه اتره اهوره مزدا
درود می فرستم به فروهر پاک بزرگ
پیام آور آریایی اشوزرتشت اسپنتمان،
درود می فرســتم به تک تــک افراد
جامعه خوشــنام زرتشتی که با حضور
در پای صندوق های رای ،اصل آزاد
اندیشی را به درســتی به همگان نشان
دادند.
درود می فرستم به تمامی کاندیداهایی
که خود را نامزد انتخابات دهمین دوره
نمایندگــی ایرانیــان زرتشــتی کردند
و آرزو مــی کنــم در هــر جایگاهی
که قــرار می گیرند پیروز باشــند و به
همراهی آنان افتخار می کنم.
درود می فرســتم به همکیشان گرامیم
که برای سومین بار به اینجانب اعتماد
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* مجموع آرای شمارش شده به تفکیک هر شهر

باور به پاسداری از منافع جامعه
باور به پشتیبان نهادها و انجمن ها بودن
بــاور به تنش زدایی در داخل و خارج
جامعه
باورهایی که بخش بزرگی از جامعه،
مسئوالن ،مدیران و همراهان ،بر اساس
آن برای پیشــرفت جامعه زرتشتی می
کوشــند .گروهی که مــی دانند برای
بهتــر شــدن ،بایــد بــدون هیچگونه
چشمداشــتی هم سختی کشــید ،هم
فداکاری و تالش و کوشش کرد.
با سپاس و قدردانی از همه همکیشانم،
پیمان مــی بندم بر عهدی که با شــما
بستم پایدار و ثابت قدم بایستم.

کردنــد و در برابر ایــن همه بزرگی و
اعتماد ،سرتعظیم فرود می آورم.
باور دارم نتیجه این همه پرسی ،تاکید
دارد بر ادامه نوآوری در امور با اصل
حرکت رو به جلو که در این هشــت
سال انجام گرفته است و در چهار سال
دیگر نیز ادامه خواهد داشت .نوآوری
که بر اســاس باورهای بنیادین شــکل
گرفته است از جمله:
باور به راستی
باور به رعایت و احترام به قانون
باور به پاســداری از دیــن و فرهنگ
زرتشتی
باور به استقالل انجمن ها
باور به پشــتیبانی از تک تک ایرانیان
زرتشتی
باور به سیاســت زده نبودن و سیاســی
نکردن جامعه

دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتی (هشتم و نهم)
منتخب ایرانیان زرتشتی در دوره دهم مجلس

دکتــر غنیمــت ،معاونت توان بخشــی
بهزیســتی اســتان ،دکتر صباغ زادگان،
رییس بهزیستی شهرستان یزد ،مصطفی
پایدار ،رییس آموزش و پرورش استثنایی
یزد ،کوروش نوایــزدان ،رییس انجمن
زرتشتیان نرسی آباد ،وفادار نجمی زاده،
رییس انجمن زرتشتیان مریم آباد ،شاهرخ
باستانی رییس انجمن زرتشتیان اله آباد و
مرکز روزانه جهاندیدگان پوروچیســتا،
انجام شد.
مرکز نهــال ،بــا بخش هایــی همچون
گفتاردرمانــی ،کاردرمانــی ،اتاق بازی،
از کــودکان معلول ذهنی زیر  15ســال
نگهــداری می کند و تــاش می کند با
آموزش نیازهایشان آنها را آماده کند تا
بتوانند وارد مدارس استثنایی شوند.
در مراسم گشایش این مرکز ،دکتر صباغ
زادگان رییس بهزیستی شهرستان یزد ،از
همراهی زرتشتیان در امور خیریه گفت و

از تالش های انجام شده در این
ســال ها برای توجــه به معلوالن
تشکر کرد.
دکتر اختیــاری ،نماینده ایرانیان
زرتشــتی ،با ســپاس از همراهی
مســووالن بهزیســتی ،از خانــم
دکتر دمهری برای به ثمر رساندن
این مرکز سپاســگزاری نمود و
همراهی انجمن زرتشتیان نرسی
آباد را مثال زدنی دانســت ،وی
تاکید کــرد که نیک اندیشــان
زرتشــتی از دیرباز تالش مــی کردند تا
با کارهای نیک بــرای همه جامعه مفید
باشــند ،همانند مدارسی که زرتشتیان در
جای جای استان یزد ساخته اند و همچنین
یادآوری کرد که توجه به انسان ،فارغ از
توانایی ها و رنگ و نژاد و کشور و دینش
بخشی از فرهنگ زرتشتی و ایرانی است.
خانــم دکتر دمهری دیگر ســخنران این

نوروز بر همگان
خجسته باد

دکتــر اســفندیار
اختیــاری ،نماینده
زرتشتیان در مجلس
شورای اسالمی در
آستانه ســال نو ،در
پیامی ضمن تبریک
ســال نــو و زایش
اشوزرتشــت ،سالی خوب و نیکو
را برای همکیشــان آرزو کردند.
متن پیام دکتر اسفندیاراختیاری
به این شرح است:
خشنه اتره اهوره مزدا
فرا رسیدن نوروز و بهاران شادی بخش
که نشــانه مهر و داد بی مانند اهورامزدا،
آفریدگار یکتا و بی همتاســت ،همیشه
نویدبخش آینده ای روشــن از اندیشــه
های نیــک ،گفتــه هــای امیدبخش و
کردارهای درست است.
اهورامــزدای پاک ،زایــش و گزینش
اشوزرتشت اســپنتمان به عنوان بزرگ
پیام آور خویش را نیز در همین هنگامه،
بــر دوش نســیم بهاران ســپرد تا روزی
نو در نــوروز به نام خــورداد روز و ماه
فروردین ،چون یاقوت ،امانتی باشــد بر
تاجواره زمان و جهان.
فرا رســیدن نوروز دیرینه سال و زادروز
و هنگامه گزینش اشوزرتشت اسپنتمان
به پیام آوری ،که شکوه و یادگار نیاکان
اســت و آمدن بهاری دوباره که با زبان
رنــگ و نقــش و تازگــی ،ارمغان آور
روزهایــی نیکوتر و خوش تر ،سرشــار
از دوســتی و مهربانی و پاکی و پویایی
اســت ،بر همــه نیک اندیشــان و نیک
گفتــاران و نیک کرداران جهان و مردم
همیشه سرفراز ایران و زرتشتیان همواره
خوشنام ،فرخنده باد.
شاد و شادکام و شاد رخ باشید

مرکز آموزشی توان بخشی "نهال" گشایش یافت

مرکز روزانه آموزشی توان بخشی
معلوالن ذهنی "نهال" با حضور
نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس
شورای اسالمی و مسووالن سازمان
بهزیستی در یزد گشایش یافت.
خانم دکتر فرنگیس دمهری موســس و
مدیر این مرکز چند ماهی است با دریافت
مجوز از ســازمان بهزیســتی و همراهی
انجمن زرتشتیان نرسی ّآباد که ساختمان
پذیرشــگاه نرســی آباد را در اختیار این
مرکز قــرار داده ،کار خود را آغاز کرده
تا بار دیگر شــاهد نیک اندیشی جامعه
زرتشــتی برای همه افراد جامعه باشــیم،
نیک اندیشــی که پیش از این نیز بارها و
بارها شاهد آن بوده ایم.
گشــایش رســمی مرکز کم نظیر خانم
فرنگیس دمهری ،بهمن مــاه ،با حضور
دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان
زرتشــتی در مجلس شــورای اسالمی،

دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتی
نوروز  3754زرتشتی

مراسم با ارایه گزارشی از چگونگی آغاز
به کار این مرکز و پیشــرفت های انجام
شده از تک تک مسووالن و کارشناسان
بهزیستی و انجمن زرتشتیان نرسی آباد و
دیگر همراهان سپاسگزاری کرد.
تک نوازی ویولن توسط آریانا نجمی و
اهدای گل به مســووالن حاضر ،آخرین
بخش های این برنامه بود .
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خبــر

خــبرهای کوتاه

3

دوازدهمین همایش علمی زرتشــتیان
سراســر کشــور ،با هدف افزایش تعامل
و ارایه دســتاوردهای علمی زرتشتیان
سراسر کشور برگزار شد.
در همایــش ،امســال  6مقاله در پنــل اصلی4 ،
مقالــه در پنل برق و کامپیوتــر 5 ،مقاله در پنل
عمــران و معماری و  4مقالــه در بخش میزگرد
ارایه شد.
پنل اصلی امسال شامل مقاالتی با رویکرد بهبود
و پیشــرفت جامعه زرتشتی و بخش جنبی شامل
مقاالت در هر زمینه علمی بود.
امســال در دوازدهمین همایش علمی زرتشتیان
سراسر کشــور میزگردی نیز با موضوع استفاده
از پتانســیل جوانان در پیشــبرد اقتصادی جامعه
برگزار شد.
دوازدهمیــن دوره همایــش علمــی زرتشــتیان
سراسر کشور با معرفی برترین های این دوره به
این شرح،پایان یافت.
برگزیدگان پنــل اصلی :بهنام مرادیان (ســاز و
کار حرفــهای ســازی جایگاههــای اجتماعی با
تمرکز بر ســامانه آموزش و پــرورش) -رامتین
شهرت (گردشگری :سازهای عظیم با آجرهایی
کوچــک) -فرانــک نمیرانیــان (بازنگری نظام
آموزش و پرورش نخســتین بایســت هر جامعه
پویا)
برگزیــده پنــل بــرق و کامپیوتر :افشــین دینی
(تخمین ناحیهی پایداری در تومورهای سرطانی
و اســتفاده از آن به عنوان راه حلی برای درمان
سرطان)
برگزیــده پنــل عمــران و معمــاری :شــروین
گودرزیان (بررســی پیادهراهســازی شریانهای
اصلی شــهر بر اســاس معماری منظر در تقویت
گردشگری شهری)
شــرکتکنندگان بخش ابداعــات ،اختراعات
و ایدههــای برتــر :محافــظ هوشــمند ضــد
ســرقت گوشــی همراه و نمایشگر شــتاب ترمز
ماشین(آرتای ســتودیان) -اپلیکیشن کتابخوان
طاقچــه (شــرکت خدمــات هوشــمند حصین
همراه پردیس) -بومیسازیتجهیزاتخانههوشمند
(امیــد کالنتــری ،آرمین شــهریاری ،یاســمن
فروزش ،مهسا گشوادی) -دســتگاه فیزیوتراپ

کــودکان ( cpکلینیک توان بخشــی وصال)-
رســتار ،دریچــهای نوین به آییــن کهن (گروه
توسعه رســتار با پشــتیبانی تیم توسعه و طراحی
بامبوســایت) -یخشــکن و یخزدا لوله و کنتور
آب با امواج اُلتراسونیک (نوذر نوذری).
برگزیدگان بخش رباتیک:
تیم اول :آبتین بختیاری -تینا انوشــه -یاســمین
افسرکشمیری -مازیار هنگامی
تیم دوم :فرهاد شــیرمردی -بهناز بختیاری -دیبا
خادمی -پریدخت اردشیریان
برگزیدگان بخش سازههای ماکارونی:
تیم اول :مهســا گشــوادی -پریســا کالنپور-
همایون مبارکه
تیم دوم :آرش باســتانی -فرشاد نمیرانیان -نوند
نمیرانیان -پوریا منوچهری -نگین نمیرانیان
تیم ســوم :فرنوش دلیری -ســپهر گشتاســبی-
آرش مزداپور -نگین خسرویانی
شــرکتکنندگان بخش طرح توجیهی کسب و
کار:
بهار آبادی  -مهنــوش یزدانی و ویتا بختیاری -
بهزاد بهزادی ،آیدا اشــیدری و بهناز بختیاری -
افشین اشتری  -فرزاد نوش
برگزیــده بخش طــرح توجیهی کســب و کار:
افشین اشتری
برگزیدگان مسابقه دانش و دانشجو:
تیــم اول :امید کالنتــری -آرمین شــهریاری-
آرش یزدانــی -کوروش هخامنشــی -یاســمن
دهنویزاده -شایان بهرامشهریاری
تیم دوم :نوند نمیرانیان -آرش باســتانی -فرشاد
نمیرانیان -فرهاد شــیرمردی -پوریا منوچهری-
فردین فرودی
تیم ســوم :پرهام کشــاورزی -فــرزاد پوالدی-
آرش دری -امید ماوندادی -مازیار مژگانی

موقوفه ای بعد از  37سال تصرف ،به زرتشتیان بازگشت

یک واحد مسکونی غصب شده ،توسط فردی
غیرهمکیش در مجتمع مســکونی رستم باغ  ،با
تالش های هموندان و فرنشــین و وکیل هیئت
امنای رســتم بــاغ و همراهی و همیــاری دکتر
اســفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان زرتشــتی
در مجلس ،بعد از ســی و هفت سال تصرف به
موقوفه رستم گیو و زرتشتیان بازگردانده شد.
دکتر رســتم خســرویانی فرنشــین هیئت امنای
رســتم باغ گفــت :این واحد تصرف شــده در
طبقــه اول ســاختمان اصلی و محل ســکونت

شادروان رستم گیو واقع است و اوایل انقالب
اسالمی توســط فردی غیر زرتشتی برای دست
درازی و تصرف بیشتری در آن مجتمع ،غصب
می شود.
بــه گفته وی تالش های بســیاری برای بازپس
گیری ملک مذکور در دوران گذشته صورت
گرفته اما به دلیل مســتندات ارائه شــده توسط
فرد متصــرف ،همواره با شکســت همراه بوده
است.
طــی چند ماه گذشــته بــا پیگیــری و همراهی
دکتر اســفندیار اختیاری و ارائه شــکایت نامه
ای جدید بر روی پرونده مذکور توسط وکیل
هیئت امنای رستم باغ ،باالخره رای شعبه هشتم
دادگاه عمومــی حقوقی مجتمع قضایی شــهید
بهشــتی تهران برای تخلیه ملک مورد نظر اخذ
شده است.
به گفته خسرویانی حکم اولیه(دادنامه) دادگاه
در تاریــخ دوم آذرماه صادر و حکم قطعی نیز
در تاریخ ســیزدهم بهمن مــاه ابالغ و هجدهم
بهمــن ماه نیز کلید ملــک مورد نظر پس از 37
ســال تحویــل مالک اصلــی آن ،یعنــی هیئت
امنای رستم باغ شده است.
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*سی وهشتمین پیکارهای جام یگانگی برگزار می شود
ســی و هشــتمین دوره پیکارهای ورزشــی جام یگانگی در نوروز
 1395برگزار خواهد شد.
این مسابقات قرار اســت در روزهای اول تا ششم فروردین ماه 95
در سالن سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شود.
رقابت های این دوره در رشــته های بســکتبال ،فوتســال بانوان و
والیبال خانوادگی انجام می شود.
*ببیســت وچهارمین دبیر کانون دانشــجویان زرتشتی
مشخص شد
با برگزاری نشســت هموندان هیئت مدیره گردش بیست و چهارم
کانون دانتشــجویان زرتشــتی ،اعضای هیئت مدیــره برای مدت
دوسال به این شرح انتخاب شدند:
دبیر :ســیاوش مندگاری ،نایب دبیر :ســیاوش مزداپور ،خرانه دار:
فرهاد شــيرمردي ،منشی :نگین خسروياني ،شــورا ورزشی :فرهاد
شــيرمردي ،شــورا دینی :شیوا اشــتري ،شورا آموزشــی :سياوش
مزداپور ،شــورا کتاب :نگین خسروياني ،شــورا هنر :یاسمین افسر
كشميري ،شورا روابط عمومی :پدرام مژگاني ،شورا کار و اقتصاد:
مهسا زنديان
*برگزاری نمایشگاه هنر و بازیافت
نخســتین نمایشــگاه هنر و بازیافت در خانه فرهنگ و هنر برگزار
شد .در این نمایشگاه کارهای هنری خلق شده توسط مواد بازیافتی
در معرض دید عموم قرار گرفت.
در واپســین روز این نمایشــگاه از ســوی دکتر هما کیخسروان و
اسفندیار کیخسروان بنامگانه برادرشان روانشاد مهربان کیخسروان،
جوایزی به نفرات برگزیده اهدا شد.
*فیروزبهرام رسما ماندگار شد
از سوی شــورای عالی آموزش و پرورش شهر تهران ،دبیرستان و
هنرستان فیروزبهرام  ،به جرگه مدارس ماندگار کشور پیوست.
از میان  100هزار مدرســه در سراســر کشــور تاکنــون حدود 50
مدرسه شــرایط ماندگار شدن را به دســت آوردهاند که با مصوبه
اخیر  ،فیروزبهرام ،نیز به عنوان یکی از این مدارس ماندگار شناخته
شد.
*مهندس رستم آبادیان درگذشت
مهندس رستم کیومرث آبادیان ،فرنشین انجمن زرتشتیان تهران در
سه دوره و یکی از نیک اندیشان زرتشتی ،بامداد روز آدینه بیست
و سوم بهمن ماه درگذشت.
روانشاد رستم آبادیان ،متولد سال  1313و فرنشین انجمن زرتشتیان
تهــران در دوره هــای  33و  34و  39و عضو هیئــت مدیره انجمن
در گــردش  35بــود .وی با چهار دوره عضویــت در هیئت مدیره
انجمــن ،به عنوان یکی از مدیران پرســابقه و نیــک اندیش جامعه
شناخته می شد.
*تقدیر از خانواده شهید ورزشکار ،رستم آذرباد
به دنبال برگزاری کنگره  5هزار شهید ورزشکار ،با حضور نماینده
ایرانیــان زرتشــتی و مدیر کل ســازمان ورزش و جوانــان یزد ،از
خانواده شهید ورزشکار ،رستم آذرباد ،تقدیر شد.
در این مراسم دکتر اسفندیار اختیاری گفت :در جبهه جنگ ،همه ی
ایرانی ها به دور از نژاد و دین و آیین ،دوشــادوش هم جنگیدند و
از تمامیــت خاک ایران دفاع کردند .این همدلی و تالش به دور از
تفاوت های قومی و مذهبی ،امروز نیز می تواند الگوی کشــورمان
برای پیشرفت و توسعه باشد.
در ادامه یادبودهایی از جمله یک جلد کتاب گاتهای اشوزرتشت،
به خانواده روانشاد رستم آذرباد پیشکش شد.
*برگزاری چهارمین گردهمایی جوانان زرتشتی
چهارمین گردهمایی جوانان زرتشــتی سراســر کشــور ،به میزبانی
کانون دانشــجویان زرتشــتی ،از  29اردیبهشت تا  2خورداد 1395
در کوشک ورجاوند گیالن برگزار میشود.
عالقهمندان به شرکت در این برنامه می تواانند از  10تا  18اسفندماه
برای نامنویسی در این برنامه اقدام نمایند.
نام نویســی به صورت اینترنتی و از طریق سایت IZYM.irانجام
میگیرد .شــرکتکنندگان  20تا  35ساله مجاز به شرکت در این
گردهمایی هستند .
در این دوره از میان اســامی ثبت نامشــده 80 ،نفر دعوت خواهند
شــد که از ایــن تعداد  40نفر آقــا و  40نفر خانم بــوده و انتخاب
شرکتکنندگان بر اساس اولویت ثبت نام آنان است.
مبلــغ ثبــت نــام  85هزار تومــان بــوده و حرکت به ســمت محل
برگزاری از مقابل ســاختمان کانون دانشــجویان زرتشــتی است،
لذا شــرکتکنندگان شهرســتانی بایــد در تاریخ مقــرر در محل
حضور داشــته باشــند .در طول برگزاری برنامه نیــز امکان خروج
شرکتکنندگان از محیط برگزاری وجود نخواهد داشت.

دوازدهمین همایش علمی برگزار شد

مقاله
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پدر بزرگ ،چندان نشــانی از حضورش
در خاطــرات کودکــی نــدارم .امــا از
پدربــزرگ ها بســیار برایم گفتــه اند.
یکی نوای نی و آوای دلنشــینی داشــته
در آواز و نقل از شاهنامه ،یکی تاجری
بوده همواره در سفر ،تاجری خوشنام و
دســت و دلباز با ظاهر و لباســی همیشه
آراســته ،آنگونه که هنــوز پیراهن های
ســپید و دکمه های سردست زرینش در
خاطر فرزندان باقیست.
یکی ســالیان بســیار خادمی کرده ،در
کوهی اســتوار ،فرســنگ هــا دورتر از
آبــادی ،جایــی که نــوای چک چک
و چشــم انداز ســبزش نشــانی از همان
پر چاقــدی دارد کــه بــرای رهیدن از
تاراجگران کژ اندیــش ،باقی ماند میان
صخره ای که برای پناهش گشوده شد.
می گوینــد خادمی بوده صبــور ،آرام،
شجاع و سرشار از عشق.
پدربزرگ دیگری شهره بوده به درایت
و اقتــداری که نامش هنوز هم آن را در
خاطره فرزندانش و نوادگانش زنده می
کند .او کــه کدخدای ده بوده و مردی
کاردان و زیرک .مشکل گشای مردمان
ده.
برایم از پدربزرگی گفتند که دخترانش
هنوز بــه یاد دارند درهای گشــوده باغ
را بر روی مهمانــان و رهگذران ،او که
بســیار در گرمــای نفس گیر تابســتان،
مســافران را بــه خنــکای هندوانــه ای
شــیرین مهمان می کرده و پاییز مزه انار
باغش خاطره رهگذران است.
امــا این روزها برایــم از پدربزرگی می
گویند که چند بار بیشتر مجال دیدارش
را نداشــتم ،هرچند نخســتین دیدارمان
زمانی بود که حتی ســخت می توانست
پســرانش را هم به یاد بیــاورد .قدبلند،
الغــر انــدام ،صورتی کشــیده ،موهای
کم پشت ســپید و چهره ای گندم گون
داشــت .صدای رسایی داشــت و بیشتر
اوقات دســتمالی را به دور ســرش می
پیچید و شــالی هم یا بر شانه داشت یا به
کمر بســته بود .دست هایش حکایت ها
داشتند از روزگارانی که جز به تالش و
به زحمت نگذشته بود.
شــجاع بــوده و پــر زور .آرام بــوده و
پرجذبه .یادم می آید ابتدای آشنایی هر
جــا نامش را بردم همه به نیکی و احترام
جویــای احوالــش شــدند و دعاگوی
وجودش .پدر خانه ای بوده پرجمعیت.
اکنون بیســت نوه دختری و پسری  ،در
خاطرات کودکیشــان ،ردی دارند سبز
از حضور او و خانه او.
او رفــت و حــاال در حوالی بهــار مادر
بزرگ تنهاست.
ایــن بار که به روســتا بازگشــتم و میان
کوچه های ساکت و تنهایش قدم زدم،
با خود اندیشیدم که اگر این زمین های
خســته و این خانه های تنها می توانستند
حرف بزننــد ،چقدر گفتنی داشــتند از
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها.
اندیشــیدم بــه آن ســال هــا کــه دور
نیســتند .آن ســال ها کــه پدربزرگ ها
و مادربــزرگ ها چــراغ خانــه بودند.
مادربــزرگ هــا با مکنــا و چارقــد ،با
مشــتی نخود و کشــمش برای تعارف و
خوشــآمد گویی به مهمانان و نوه ها ،با
کلی قصه و متل ،با بوی خوش نان تازه
و  ....و پــدر بزرگ ها با چادر شــب ها
و گیوه های ســپید ،دســتان پینه بسته و
ترک های زخمی.

آن سال ها واژه ها معنا و رنگ دیگری
داشــتند مهر،کمــک ،حرمــت ،همت،
همسایه ،فرزند و .....آن سال ها حضور
پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها بهانه ای
بود بــرای دورهمی فرزندان ،برای گپ
زدن و از حال و احوال هم جویا شدن.
حــاال دیوارهــای بلنــد ،درهای بســته،
کوچه هــای بی عبــور .حــاال روزگار
دیگری اســت .واژه هــا معنای دیگری
یافتــه انــد.کار و کار و کار .حــاال
تکنولوژی جایگزین خیلی چیزها شده،
احوال پرســی های شــتاب زده ،شبکه
هــای مجازی ،بازی های  .....حاال برای
به دســت آوردن پاســخ هر سوالی می

چنــد تایی مشــغول تماشــای تلویزیون
بودنــد ،گویا فقط خیره مانــده بودند و
تماشــا می کردند اما نمــی دیدند .یکی
از حمام آمده بود و گیسوان جوگندمی
اش را شــانه مــی زد .چنــد پدربزرگ
داشــتند چای می نوشــیدند در سکوتی
دلگیر .چنــد تایی خــواب بودند .یکی
داشت کتاب می خواند و....
نگاهی کردم به چهره هایشان؛ به ظرف
داروهایشــان ،بــه عصا ،واکــر ،ویلچر
و......
عمری تــاش کرده بودنــد .یکی معلم
بــوده و از خاطره روزهایــی می گفت
که آقا معلم بودن کلی شان و شخصیت

پدربزرگ نیست ،بهار می آید
توان با فشــار دادن چنــد دکمه ،دنیایی
اطالعات به دســت آورد و دیگر نیازی
به دانستن تجربه گذشتگان نیست ،حاال
فرصتی برای شــنیدن قصه هــا و نقل ها
نیست.
بــا این همــه فکر آشــفته راهی نشــانی
شــدم که مدت ها بود هوای رفتنش را
داشــتم اما  ....باالخره در یکی از همین
روزهای باقی مانده از این ســال در میان
این راهبندان کالفه کننده ،رفتم.
رفتم خانه مادربــزرگ ها و پدربزرگ
های تنها ،تنهایــی که هزار و یک دلیل
دارد ،دالیلــی از جنــس بــی وفایــی و
گاهی دالیلی از جنس عجز.

داشــته ،دیگری از کاشــت و برداشت
محصوالت کشــاورزی مــی گفت .از
کاشــت گندم و کلی انتظار برای درو،
آن هــم با داس در هوای گرم تابســتان.
دیگــری اما از بقالی کوچکی می گفت
در محله ای قدیمی که اگرچه کوچک
بوده اما به واســطه حضــور او به عنوان
آدمی منصف و مهربان و درســت ،بیش
از هــر مغــازه بــزرگ و شــیک محل،
مشتری داشت.
طبقــه آخــر امــا دلگیرتــر از طبقــه
مادربــزرگ ها یــا پدربزرگ هــا بود.
اینجا ویژه آنانی بود کــه نیاز به مراقب
خاص داشــتند و چنان بیماری و ناتوانی

بر آنان غالب شــده بــود که هوای آنجا
برایت از فرط دلتنگی نفس گیر می شد.
پرســتاران و حامیان فعال در این مکان،
مدام در رفت و آمد بودند و پاسخگوی
نیــاز مادربزرگ هــا و پدربــزرگ ها.
چقــدر صبــور ،چقــدر عاشــق ،چقدر
خســته ،چقدر پر تالش .ســتودنی است
تالش آنانی که در این کارند.
حال عجیبی داشــتم ،سرم ســنگینی می
کــرد ،ضربــان قلبم را می شــنیدم .همه
چیز در ذهنم دور می زد .مهاجرت ،بی
وفایی ،آســایش طلبی ،گرفتاری ،گذر
عمر ،عوض شدن زمانه و.....
یــارای ماندن نداشــتم .زدم بیرون .چند
کوچه آن طرف تر در هیا هوی شــهر،
گریستم به حال خودم ،به حال روزگار،
به حــال هزار بهانه ای که برای فراموش
کردن وجود آنها می آوریم ،گریســتم
به حال روزگاری که چنان چرخیده که
اکنون آنها را در آن گوشه عزلت جای
داده و مــا را چنــان گرفتــار روزمرگی
نموده که خســته و شــاکی از همه چیز
روزگار می گذرانیم.
امروز بســیاری بــار و بنه بســته اند و به
هزار و یــک دلیل راهی دیــار دیگری
شــده اند ،بســیاری در تدارک رفتنند و
آنانی کــه مانده اند با هــزاران تردید و
ســوال روزگار می گذرانند .برای رفتن
می توان دالیل بسیاری داشت ،اما برای
مانــدن هــم حداقل دالیــل را می توان
فراهم نمود ،مگر نهایت زندگی رسیدن
بــه آرامش و شــادی و رضایت درونی
نیســت؟ خاطرات و دلبســتگی هایمان
را جــا گذاشــتیم و فرامــوش کردیم و
اکنــون در میان خاطراتمــان گاه آن را
می جوییم ،گاه جســتن را هم فراموش
کرده ایم.
دور گــردون مــی چرخــد و در دایره
زندگــی آدم ها جــا به جا می شــوند.
آنانــی کــه عمری کار و تــاش کرده
انــد ،فرزندان بســیار داشــته انــد و با
همســایه ها و هــم والیتی ها دوســت
بودند و نــان از عمل خود می خوردند
کــه اکنون اینگونه اند مــا که در زمانه
تکنولوژی و ســرعت در میــان تنهایی
خود با خود ،دل مشغول دنیای مجازی
و خیلی چیزهای غریب دیگر هســتیم،
ما را چه می شود؟
تقویم روی دیوار چند قدمی بهار بودن
را نویــد می دهد .بهار مــی آید ،بهار به
باغ می آید ،به دشــت هم ســر می زند،
به النه پرنــدگان مهاجر ،به دل زمین ،به
تــن درخت .بهار می آید ،هیاهویش در
همین راهبندان شهر ،در همین چراغانی
مغازه ها ،در همین پنجره های بی پرده،
در همین .....آشکار است.
بهار به دل آدم هــا هم می آید و کاش
وقتــی می آیــد ،دل ها حالشــان خوب
باشد ،دلتنگ نباشــند ،دلواپس نباشند،
دلگیــر نباشــند و کاش ایــن دل در هم
آغوشــی با بهار سرشار شــود از هر چه
احساس ناب است.
کاش بهار همــراه با بیدار کردن طبیعت
ما را نیز از خواب زندگی ماشــینی بیدار
کند تــا حداقل در انــدک زمانی برای
تازه کردن دیدارها ،فارغ از تکنولوژی
و دغدغــه های دنیــای مجازی ،فرصتی
بســازیم برای بــودن و دیــدن و لمس
با هم بــودن های فراموش شــده دنیای
غیــر مجازی که از جنس نگاه اســت و
آغوش و بوسه.
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فرهنگ

ُگل واژه های گاهانی
« ای اهورامزدا ،آنگاه تو را پاک
و مقدس شناختم که تو را سرآغاز
و ســرانجام همه چیز دانســتم و
دریافتم که تو از روز ازل نتیجه و
بازتاب هر گفتار و کردار نیک یا
بدی را مقرر فرمودی ،و داوری
تو پیوســته بر این اصل است که
بدی بهره بــدان و نیکی پاداش
نیکان اســت تا روز بازپســین».
(گاتها ،هات  43بند )5
نخســتین پیــام این بنــد ،باور بــه یکتایی
اهورامزداست که اشوزرتشت به عنوان پیام
آور و آمــوزگاری بزرگ ،هزاره ها پیش
از ایــن ،این حقیقت را شــناخت و درک
کرد و به همگان معرفی نمود که اهورامزدا
سرآغاز و سرانجام همه چیز است.
دومیــن پیامش ،یگانگــی و وحدت در
جهان و میان جهانیان و آفریدگار جهان
اســت .همه چیز از خداوند است و هیچ
چیــز از او جدا نیســت .دو جهان گیتی
و مینــو ،آفریدهء قــدرت بی مانندش و
در ســیطره قدرت و دانایــی و یگانگی
اوســت .همــه یکی هســتیم و جــدا از
اهورامزدا نیستیم.
ســومین پیام این ســروده گاهــان ،باور
بــه نظم و قانون مینــوی حاکم بر جهان
و جهانیــان اســت کــه می گویــد :ای
اهورامــزدا تــو از همان آغــاز ،نتیجه و
بازتــاب هر گفتــه و کــرده ای را قرار
دادی .ایــن یعنی نظم و قانــون بر پایهء
همه آگاهی خداوند.
چهارمیــن پیامش ،بــاور بــه داوری و
دادخواهی و دادگســتری مینوی اســت
که دادگاه آن هر دو جهان ،داد و قانون

آن اشــا یا قانون مینوی خداوند اســت
که بــرای هر گفته و کــرده ای بازتابی
قرار داده و دادســتان ایــن قانون ،خود
اهورامزدا و داور و دادگســتر نهایی نیز
خود اوست.
پنجمین پیام ،یگانه اصل داوری واپسین
برای همگان اســت .همان سخن اندیشه
برانگیزی کــه نهیب می زند؛ بدی بهرهء
بــدان و نیکی پاداش نیکان اســت تا ابد.
چنانکه در یسنای  31بند  20هم آمده که:
«به راستی پیروان راستی و دروغ پرستان،
پاداش و جزای خود را به دست خود و با
کردار خویش فراهم می سازند».
ششــمین پیام آنکه ،جستجوی خداوند
ایــن نیســت کــه در پــی او حیــران و
ســرگردان باشــیم بلکــه یافتن خــدا با
زندگی کردن بر اســاس آنچــه او می
خواهد(خواســت اهورایــی) ،امــکان
پذیر اســت و خداشناســی تنها بر پایهء
خودشناسی معنا می یابد.
درود بــر فروهــر پــاک اشوزرتشــت
اســپنتمان کــه هم پیــام آور بــود ،هم
راهنما ،هم آموزگار و هم نجات بخش
و نوکنندهء جهان.

اگر در تقویم ملل روی زمین جستجو کنیم ،هیچ
ملتی ســال نو و نوروزش مانند نــوروز ایرانیان ،با
حقیقتوطبیعتهمراهنیست...
درک حقیقت و کشــف مدت سال شمسی کار
آســانی نیســت و تا ملتی به درجه رشد علمی و
تکامل طبیعی خود نرسد به این راز بزرگ فلکی
پی نخواهد برد؛ زیرا تعیین شمارش سال شمسی
مانند قمری کار آسانی نیســت بلکه برای فهم و
کشــف مدار زمین به دور آفتاب ،محتاج حساب
هایی بسیار دقیق و ممتد و نقشه کشی های صحیح
و کامل و تحقیقات علمی در مسائل ریاضی بسیار
طوالنی و پرحوصله ای هســتیم که آن هم بدون
داشتن ابزار و دستگاه های دقیق نجومی و تهیه زیج
صحیحوساختنرصدخانهکاملممکننیستوما
ایرانیان این افتخار بزرگ را داریم که هزاران سال
قبــل دارای دانش و فرهنگ بزرگی بوده ایم ...ما
زرتشتیاناززمانبسیاردیرین،جشنهاواعیادملی
ومذهبیخودراباحرکتمنظمخورشیدوفصول
چهارگانه سال برابر کرده ایم ....و اینکه بعضی از
اشخاصتصورکردهاندکهزرتشتیانباستاندارای
دو نوع تاریخ بوده یکی ملی و دیگری مذهبی ،در
هنگام مطالعهء معانی جشن ها و مراجعه به کتب
اوستا،چنینعقیدهایصحیحبهنظرنمیرسد...
نه فقط آیین و رســوم مذهبی(اشــو) زرتشــت با
گردش سال خورشــیدی همراه است بلکه روح
پاک آن وخشــور نیز آمــدن و رفتنش با عوامل
طبیعی سال همراه بوده ،چنانچه تولدش در بهار،
هنگام طراوت و تازگی طبیعت رخ داده و وفاتش
در دی ماه هنگام پژمردگی و افســردگی طبیعت
بود .در این صورت جشــن نوروز نه فقط جشــن
ملــی ما ایرانیان اســت بلکه یکی از جشــن های
بزرگ زرتشتیان نیز هســت ،زیرا در روز خورداد
و فروردین ماه ،پیامبر بزرگ ایران؛ اشوزرتشــت،

چهارشــنبه ســوری را می توان پیشوازانهء
جشن نوروز دانست که پیش از رسیدن آن
برگزار می شود و برپایی آن نشانهء پذیرش
و پیشواز از سال نو بوده و به پایان آمدن سال
کهنه را خبر می دهد .برپایی این جشن در
چند صد ســال اخیر در گوشــه و کنار این
مرز و بوم اهورایی به همراه آداب و رسومی
ویژه که هر کدام نشان از باوری کهن دارد،
آن را در خور تامل و توجه ســاخته است،
از این آداب و رســوم می توان به فالگوش
نشــینی ،کوزه شــکنی ،قاشــق زنی ،شال
اندازی و بخت گشایی اشاره کرد.
از ســوی دیگــر ،زرتشــتیان ،به ویــژه در
یــزد و روســتاهای اطــراف آن از دیربــاز
در آخرین ســاعات ســال کهنه و پیش از
دمیــدن آفتاب در ســحرگاه روز اورمزد و
فروردین ماه(گاهشــماری بدون کبیسه) به
آتش افروزی بر بام خانــه ،آن هم معموالً
بلندترین جای آن ،می پردازند که به دیدگاه
پژوهشــگران این عرصه ،نشانگر پیشواز از
فروهر نیاکان دارد و این آتش افروزی می
تواند با برپایی آتش در شب چهارشنبه آخر
سال ،در پیوند باشد هر چند تغییراتی در باور
و شیوهء برگزاری آن رخ داده است....
بر اســاس پندار عامیانه ،این آتش افروزی
شــب چهارشنبه برای ســپردن درد و غم و
نامبارکی های ســال کهنه به آتش و آغاز
ســالی نو بــدون درد و غم با درخواســت
ســرخی و ســامتی و بی آالیشی از آتش

انجام می شده و این خود از همان شعری که
برخی ها هنگام پریدن از آتش بر زبان می
آورند ،نیز هویداست....
برآیند دیدگاه ها اینکه ،گروهی چهارشنبه
سوری را به همراه نوروز ،سنتی بین النهرینی
یا بومی آســیای غربی و یا بومی خود ایران
پیش از کــوچ آریاییان می دانند و چنانکه
گفته شد جشن چهارشــنبه سوری را آیین
پیشــواز از گرما بر می شــمارند و گروهی
دیگر این جشــن باستانی را به همراه نوروز
 ،جشنی ایرانی دانسته و دالیلی بر برگزاری
آن پس از اسالم از جمله در کتاب «تاریخ
بخــارا» تالیف ابوبکر بن جعفر نرشــخی(
متوفی قرن چهارم هجری) آورده اند که امیر
منصوربن نوح سامانی در سال  350هجری
قمری جشن سوری(چهارشنبه سوری)را بنا
بر عادت قدیم به جای آورده است و گفتیم
که زرتشــتیان هم از دیرباز در پایان گهنبار
چهرهء همسپتمدم و ســحرگاه روز بعد از
آن( اورمزد و فروردین ماه) برای پیشواز از
سال نو و در پیوند با فروهر درگذشتگان ،بر
بام خانه های خود آتش می افروزند که این
خود از باوری آیینی و اسطوره ای سرچشمه
می گیرد.
دکتــر ژاله آموزگار ،معتقد اســت که گاه
نوروز ،گاه فرود آمدن ایزدان به زمین است،
از جمله ایزدان مهمی که در این زمان فرود
می آید ایزد اســاطیری رپیهوین(رپیتوین،
رپیتون) اســت که گاه مقدس نیمروز بوده

و نیمــروز ،خــود زمانی اســت کــه همهء
رخدادهای مهم اســاطیری در آن گاه رخ
می دهــد ،از جمله نیایش اورمــزد و آغاز
کردن آفرینش ،رســتاخیز و همپرســگی
اوشــیدر و اوشیدرماه و سوشیانس ،همه در
این گاه صورت می گیرد .همچنین رپیتون
خود یکی از پنج گاه شبانه روزی نیایش در
دین زرتشــتی است ،او ایزد تابستان بزرگ
است...
استاد پورداوود معتقد است :آتش افروزی
ایرانیــان در پیشــانی نــوروز ،از آیین های
دیرین است و شک نیســت که افتادن این
آتش افروزی به آخرین چهارشــنبهء سال،
پس از اســام رســم شــده ،چون ایرانیان
شــنبه و آدینه نداشــتند ...و روانشاد دکتر
بهار معتقد اســت آتش افروزی و گذاشتن
چراغ در کنار غذا بر پشــت بام ،به واسطهء
جشن آمدن فروهرهاست  ،همه فروشی ها
(فروهرها) می آیند ،نه یک تنه بلکه همه با
هم و برای کمک می آیند ،از سیل بهاری
جلوگیری می کنند و اگر دشمنی بخواهد
به بازماندگان صدمه رســاند ،او را دفع می
کنند... .
دکتر کتایون مزداپور نیز آتش افروز ی بر
بام ها در سحرگاه اورمزد و فروردین ماه را
برگرفته از امور مقدس دانســته و ریشه این
مراسم که در بین زرتشتیان و ایرانیان برگزار
می شود ،را در پیوند با یکدیگر می داند و
ک ً
ال جوهر اصلی نوروز و جشــن نوروز را

مانند روانشــاد دکتر بهار ،جشن ستایش و
بزرگداشت «شــهادت» می داند و سمنوی
نوروز و حلوای ســن زرتشتیان را از لحاظ
واژگانی از یک ریشــه دانسته و آنرا نوعی
حلوا برای شــهید می داند ،برای ایزد گیاه
شهید شونده «سیاوش» که در اعتدال بهاری
به دنیا باز می گردد...
با وجود برگــزاری آیینی آتش افروزی بر
بام ها چه در بین زرتشــتیان روستانشین(در
ســحرگاه روز اورمــزد و فروردیــن مــاه
گاهشــماری بدون کبیســه) و چــه در بین
دیگر ایرانیان ســرفراز در شــب ســال نو،
درباره چهارشــنبه ســوری می توان به این
برآیند رسید که بن مایه این جشن ،یادآور
پذیرایی و راهنمایی فروهر درگذشــتگان
اســت و با جابجایی ،ایــن آتش افروزی به
شب چهارشنبه رسیده است.
ولی آتش افروزی های بی ســامان کنونی،
پریــدن از روی آن و ســردادن اشــعاری با
درونمایه ای ناســزاوار ،به همراه مردم آزاری
و آتش بازی های ویرانگر ،نمی تواند ربطی
به فرهنگ ایرانی داشــته باشد و در حقیقت
خوارداشتیکیازچهارآخشیجپاکهستی
آفریــن در دیدگاه ایرانی اســت و نمی توان
جشنی این چنین را در مقوله باور و فرهنگ
ایرانیگنجاند.چکیدهءنوشتار«چهارشنبهسوری»از

چکیده سخنرانی شادروان موبد موبدان رستم شهزادی،

به پاس زایش آورنده اش
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بخش«جشنهایجداگانه(متفرقه)»،صفحات 143تا
 149از کتاب« آیین(اسطوره ،باور ،فرهنگ مردم)»،
پژوهش و نگارش «مهرداد قدردان».
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جشنزایشاشوزرتشت

در خانهء پدر خود؛ پوروشســب ،در ساحل رود
َدرجی که در آذربایجان جاری بود ،از مادر خود؛
دغدوی،متولدشد.
اوستا تولد آن اشو را؛ که مصادف با جشن نوروز و
فصل بهار بود ،چنین توصیف می کند «:در هنگام
زادن زرتشــت همه جهان شــاد و خندان بودند.
خرم ،زمین شــاداب و
درختان و گیاهان خوش و ّ
تازه ،مرغان و حیوانات مسرور و آبهای بسته شده
در کوه ها ،روان شدند و همه با فریاد شادی گفتند:
شادباشیدزیرارهبربزرگیچونزرتشتاسپنتمان
متولدشده».
آری در چنین روز عزیز و جشن بزرگی ،خورشید
اشویی و راستی در افق ایران پدیدار گشت و جهان
را با پرتو تعلیمات آسمانی روشن نمود .بلی ،ظهور
آناشو،ظهورراستیویکتاشناسیوقدرتایرانیان
بود ...ظهور آن اشو ،سبب شد که اهمیت بهداشت
و پاکیزگی که تا آن وقت هیچ نسبتی به دینداری و
پارسایی نداشت ،به گوش بشر برسد که در نتیجه،
کشور ایران دارای فرزندانی سالم و رشید و نیرومند
شود...در چنین روزی خورشید فرهنگ و ادبیات
ایرانی بردمید و پس از اندک زمانی ،جمیع علوم
و فنون و قوانین مرســوم ایرانیان ،به صورت اسناد
مد ّونی در بیست و یک جلد کتاب اوستا درج و به
کتابخانه های بزرگ ایران سپرده شد ...
زرتشت با ظهور خود بر جمیع افکار و اعمالی که
با خرد و ایمان موافقت نکند ،خط بطالن کشــید
و بــه جای آن ،هر چه برای تــن و روان مضر بود
منع فرمود .خورشــید بخت بانوان برای اولین بار
از افق ایران طالع شــد و زنان ،هــم ردیف مردان
در انجام وظایف دین و پیشرفت امر کشوری در
ایران شرکت جستند .شعله فروزان میهن پرستی
و کشــورآرایی و آبادانی جهان و پیشرفت در امر
کشــاورزی و صنعت در چنین روزی برافروخت
و عشــق عالقهء احکام و قوانین و فلسفه الهی که
پس از چندین هزار ســال هنوز افکار دانشمندان
جهان را مسحور خود ساخته؛ مانند قانون اشویی،
فلســفه ســپنتامینو و انگره مینو ،جاودانــی روان،
ِ
حکمت هومت و هوخت و هورشت ،امشاسپندان
و بازگشــت نتیجه اعمال در جهان دیگر و صدها
احکامدیگر(شکلگرفت)...

فرهنگ

بازخوانی یک تاریخچه گم شده
سیما دینیاریان
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مقدمه
توسعه واژه آشنایی اســت .این روزها برای
توجیــه هر چیزی واژه توســعه را به کار می
بریم .با تمســک به این واژه بولدوزرها را به
جان بناهای قدیمی می اندازیم ،مراسم دینی
و آیینی را به گونه ای دیگر به جا می آوریم،
برخــی ازآداب و رســوم و پوشــش هــای
اجدادیمان را کنار مــی گذاریم و ،...آنگاه
فخر می فروشیم بر توسعه و پیشرفتمان!
امروزه ،شــهر یــزد را اتوبان هــا و پل های
زیرگــذر و رو گذر چنــان درنوردیده اند و
شهر توسعه یافته است که کمتر می توان رد
پای گذشته ها را در آن یافت.
شــاید بافت قدیمی یــزد را هنوز بتــوان در
روستاهای قدیمی و زرتشتی نشین آن جست،
روستاهاییکهبامهاجرتجوانانودرگذشت
سالخوردگان ساکنش روز به روز بیش از پیش
تهی از جمعیت می شوند و انگار با درگذشت
ساکنانش ،آنجا هم می میرد.
گویا گریزی ازتوســعه و پیشــرفت نیست.
امــا کاش حداقــل نام و نشــان و تاریخی از
روســتاهای زادگاهمــان بر جــا گذاریم تا
فرزندانمان پیشینه ای بدانند .روستاهایی که با
کار و تالش اجدادمان آباد شــد و سر سبز و
اکنون یکی پس از دیگری متروکه می شوند.
چندی پیش کتابی قدیمی به دســتم رسید،
کتابی با جلدی تاخورده و ورق های کاهی
که به زحمت می شد آن را ورق زد و نگران
پاره شــدنش نبود .کتاب در مورد تاریخچه
روســتای اهلل آباد یزد بود که توسط روانشاد
اردشیر خدارحم مرزبان اله آبادی( خاضع)،
در سال  1333خورشیدی ،در بمبئی ،به رشته
نگارش در آمده بود.
اهلل آباد یزد ،یکی از قدیمی ترین روستاهای
یزد در ورودی این شــهر است .روستایی که
چند سالی اســت مورد توجه سازمان میراث
فرهنگی قــرار گرفته و عیدهــا مهمان های
بســیاری را بــرای دیدن بافــت تاریخی این
روستا دعوت می کند.
در بخش زرتشــتی نشــین این روســتا تنها
تعدادی زرتشتی زندگی می کند و بقیه خانه
ها ،دربسته و متروک است.
مجموع اینها باعث شد تا انگیزه ای باشد برای
نوشــتن مختصری از این روستا به استناد این
کتاب و مشاهدات نگارنده ،به مرور در مورد
دیگر روستاهای استان یزد هم خواهم نوشت
تا حداقل تاریخی از آنها بدانیم.
تاریخچه اله آباد
روانشــاد خاضع در آغــاز کتاب دلیل چنین
نوشتاری را اینگونه بیان کرده است «:نخست
خداوندی را ســتایش می کنم که بشــر را با
مزیت عقل و ادراک آفریــد و در وجود او
صفات و احساســاتی پسندیده و نیکو ایجاد
نمود تا بشــر زادبوم خود را دوست بدارد و
در حدود امکان به زادبودم خود خدمت کند
و برای آنکه خداوند زادبوم او را حفظ کند،
زادبوم دیگران را محترم شمارد».
او در ادامه می نویسد این کتاب را در جهت
ادای دیــن به زادبوم خود نگاشــته تا با یاری
فکــر  ،خامه و اندک معلومــات خویش ،با
ثبت مختصری از تاریخچــه زادبومش ،این
مهم را به انجام برســاند .وی تاکید کرده که
با توجه به نبود منابع مکتوب و مستند ،از گفته
های پیران سالخورده ،از جمله روانشاد بهرام
هرمزدیار اله آبادی ،بهره جسته است.
آنگونه که در این کتاب آمده ،تاریخ دقیقی
برای پیدایش روستای اله آباد وجود ندارد اما

آنچه نقل شده این است که ،این روستا در دو
برهه تاریخی تا زمان نگارش کتاب(،)1333
ویران و خالی از ســکنه شده است ،یکی در
زمانی که مشــرب آب قنــات اصلی اله آباد
در حوالی امامزاده ســیدجعفر قرار داشــته و
اهالی شهرستان یزد ،در مسیر آن قنات ،اقدام
به خانه سازی و کشت و کار در مقابل خانه
هایشــان کرده اند که بهره برداری بی حد و
حساب آنان از قنات اله آباد باعث شده تا در
زمانی کوتاه ،زراعت اهالی این روســتا نابود
شود.
بعد از آن فرد خیر اندیشــی به نام روانشــاد
حاجی نصیــر نامی ،اقدام بــه انتقال آب آن
قنات به سمت محل کنونی روستای اله آباد
مــی کند .بعــد از آن بار دیگر الــه آباد ،در
مکانــی که امروزه نیز به همین روســتا تعلق
دارد ،با سکونت و زراعت زند ه می شود.
بــار دوم ،بعد از چند ســال ،در زمان تصدی
روانشاد خســرو مهربان ،در سمت زرتشتی
نشین ،به دلیل کثرت بارندگی ،دیواره قنات
ویران و راه آب مســدود می شود .بار دیگر
ساکنان روستا ،پریشان احوال ،زمین هایشان
را رهــا می کنند و از الــه آباد مهاجرت می
کنند.
تا اینکــه روزی روانشــاد حاجی علی اکبر
نامی ،از کارشناســان فرمانــداری وقت و از
اهالــی مجومــرد ،در راه گذر از روســتای
متروک شده اله آباد ،روانشاد ارباب خسرو
مهربــان را دیده و برای تجدید قنات اله آباد
و زنده کرد این روســتا پیشــنهادی را به وی
می دهد مبنی بر اینکه پوکه خشک نصرت
آباد و آســیای محله زنگیــان یزد خریداری
شود .ســپس آســیای زنگیان متروک شود
و دو آســیای جدید یکی در محله کشــکنو
و دیگــری در مقابل روســتای نصرت آباد،
دایر شــود تا آب به سمت پوکه نصرت آباد
هدایت شود و بعد به اله آباد بازگردد.
روانشاد ارباب خسرو مهربان که این پیشنهاد
را سازنده می یابد ،برای تامین وجه مورد نیاز
برای خرید پوکه و آســیا کــه در آن زمان (
بدون احتســاب زمان نــگارش کتاب) برای
بیش از هشتاد ســال پیش ،مبلغ یکصد هزار
ریال ،الزم بوده اســت ،سوار بر اسب به یزد
و نزد ارباب رســتم مهربان مــی رود که آن
روانشــاد ،از تجار و مالکین با نفوذ و بزرگ
آن زمان بــوده اســت و در نهایت از دهش
آن خیراندیش و با درایت روانشــاد خســرو
مهربــان ،قنات اله آباد تعمیر و با بازگشــت
ساکنان ،روستا حیاتی دوباره می یابد.
این روســتا در گذر زمان و طی ماجراهایی
به دو بخش زرتشــتی نشین و مسلمان نشین
تقســیم می شــود .در آن زمانــی که حدود
صد خانوار در این روســتا ســکونت داشته
اند ،حدود دو سوم جمعیت آن را زرتشتیان
تشکیل می دادند .طرف مسلمان نشین اله آباد
معروف به سمت حاجی محمدی بوده است
و قســمت زرتشتی نشــین آن که در سمت
سرچشــمه قنات قرار داشته است منسوب به
حاجی نصیری بوده است که بعدها روانشاد
خســرو مهربــان اول و ســپس بــرای مدت
طوالنی خسرو مهربان دوم متصدی آن بخش
از روستا بوده اند.
مشکلی که به تکرار در زمان های گوناگون
باعث تنش هایی میان اهالی دو بخش روستا
بوده اســت ،اختالف میان زارعان با مالکان
زمین بر ســر دسترنجشان بوده که با توجه به
درایت متصدیان سمت زرتشتی نشین روستا،

رفع این مشــکل در آن بخــش و فزونی این
معضل در ســمت دیگر ،تنش ها و گاه حتی
دسیسه هایی را شکل داده است.
زمین روســتای اله آباد در سالیان دور چنان
به واســطه آب قنات و خصلــت خاک آن
حاصلخیز بوده اســت کــه غالتی همچون
گنــدم ،جــو و ذرت ،باغات ســیب و انار و
محصوالت دیگری همچون چغندر ،شلغم،
پیــاز ،خیار ،تــوت و غیره بــه فراوانی به بار
می نشسته است .روســتاهایی نظیر اشکذر،
مجومــرد ،فیــروز آباد و زارچ نیز در مســیر
مجرای قنات اله آباد که از شهرستان یزد می
گذشت ،از این آب بهره مند می شدند.
ایجاد بناهای خیریه و عام المنفعه نقش بسزایی
در رشــد و توســعه همه جانبه هر اجتماعی
دارد .در این راســتا بزرگان و خیراندیشــان
زرتشــتی روســتای اله آباد نیز برای آبادانی
زادبوم خویش ،پیشگام بوده اند.
از بنای آتشــکده به دهش روانشــاد ارباب
رســتم مهربان به نامگانه پسر بیست و هشت
ساله ناکامش ،روانشــاد خدابخش ،تا برادر
وی ،روانشاد ارباب گودرز مهربان که دبستان
پسرانه روستا را بنا می نهد .برادر دیگر ،ارباب
کیخسرو مهربان نیز با یاری ارباب رستم ،بر
فراز تپه بلندی در حوالی این روســتا ،دخمه
ای را برای اموات زرتشــتیان اله آباد و سایر
روستاهای هم جوار ،می سازند.
با توجه به آنچه نویسنده در مقدمه کتاب به آن
اشاره می کند ،ارج نهادن به زادبوم دیگران
نیز برای حفظ زادبوم خویش ،بایســته است.
در این راستا ،روانشاد ارباب کیخسرو مهربان
عالوه بر مشارکت در ساخت دخمه اله آباد،
با ســاخت آب انباری در روستای عصر آباد
که از قنات اله آباد پر میشده ،این روستا را از
متروکه شدن به واسطه نداشتن آب شیرین،
نجات می دهد ،دبســتان کیخســرو یا همان
دبیرستان کیخسروی کنونی نیز از دهش آن
روانشاد است.

در جایی از کتاب نویسنده درباره بنای چند
باب مدرســه از دهش خیراندیشان زرتشتی
چنیــن می نویســد کــه «:در آن زمــان که
چندان علم و ســواد به ویژه بــرای دختران،
رواج نداشته ،ساخت مدرسه به منظور انتشار
علم و دانش برای تامین ســعادت نهانی نسل
آینــده ،جایگاهی خاص داشــته اســت ».از
اینرو ،دبســتان دخترانه اله آبــاد نیز از دهش
روانشاد ارباب شــاهپور مزدا ،فرزند روانشاد
فریدون اله آبادی ،دایر می شــود .برادر وی،
روانشاد ارباب رســتم مزدا نیز با ایجاد یک
باب حمام ویژه زرتشتیان در روستای اله آباد،
نقش بسزایی در توسعه و حفظ بهداشت این
روستا ،ایفا می کند.
روانشــاد ،بانو دولــت مهر بــرزو ،نیز دیگر
خیر اندیشــی اســت که از وجه همســرش
گودرز خسرو ،به سرپرستی روانشاد فریدون
خدابخش باستانی ،آب انباری در دروازه اله
آباد در شاهراه بلوک شهر ساخته اند .روانشاد
ارباب فریدون خدابخش ،که زمان طوالنی
نیز در مقام کدخدایی روستا ،اداره امور را به
دســت داشت ،بنای پرسشگاه( غسالخانه) را
نیز می سازد.
نکته جالب توجه همت و بینشــی بوده است
که برای ایجــاد بناهای عــام المنفعه وجود
داشته اســت ،بناهایی که بخش بیشتر آن به
مدرســه در جهت رشد فرهنگی و اجتماعی
جامعه ،آب انبار ،که نقش بسزایی در تامین
آب شــیرین قابل آشــامیدن داشــته است و
مکان هــای مذهبــی و اجتماعی اختصاص
داشته است.
روانشــاد خســرو مهربان همچنین در محل
تالقی دو شاهراه ،بنامگانه پدر خود ،روانشاد
مهربان جمشید ،پایابی ساخته که به جوی مهر
معروف است .کاروانسرای خسرو و ساخت
زیارتگاهی با نام خواجــه خضر ،نیز بر فراز
کشــتخوان پشــت باغ ،از دهش آن روانشاد
است.
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كودكان

نوروز در کشورهای دیگر

آموزش رنگ کردن تخم مرغ با رنگهای طبیعی
یکی از مهمترین تزیینات سفره هفت سین تخم مرغ
رنگی اســت و رنــگ کردن ان به روشــهای مختلفی
ممکن اســت  ،یکی از همین شیوه های رنگ آمیزی
استفاده از رنگ های طبیعی ( میوه  ،سبزی  ،ادویه )
است  ،در ایام قدیم از این شیوه برای رنگ آمیزی
تخم مرغ سفره هفت سین استفاده می کردند.
روش کلی رنگ آمیزی  :آب  +ســرکه سفید  +ماده
رنگی جوشــانده میشــود و پس از سرد شدن تخم
مرغ در این مایع قرار میگیرد ( برای  1لیوان آب 2
قاشق غذاخوری سرکه سفید الزم است ).
تخــم مرغ به رنگ قرمز یا صورتــی  :مقداری آب +
سرکه  +مقداری چغندر رنده شده را داخل قابلمه
بریزیــد و پس از اینکــه  30دقیقه بــا حرارت کم
جوشــید از روی حــرارت برداریــد و صــاف کنید و
بگذارید خنک شــود  ،پس از اینکه مایع خنک شــد
تخم مرغ هــای پخته را داخل مایــع رنگی بریزید و
 12ســاعت کناری قرار دهید تا قرمز رنگ شوند (
برای داشتن رنگ صورتی  2ساعت کافی میباشد ).
تخــم مرغ بــه رنگ آبــی  :مقداری آب  +ســرکه +
مقداری کلم قرمز خرد شده را داخل قابلمه بریزید
و پس از اینکه  30دقیقه با حرارت کم جوشــید از
روی حــرارت بردارید و صاف کنید و بگذارید خنک
شــود  ،پس از اینکه مایع خنک شــد تخم مرغ های
پخته را داخل مایع رنگی بریزید و  12ساعت کناری
قرار دهید تا آبی رنگ شوند.
تخــم مرغ بــه رنــگ زرد  :مقداری آب  +ســرکه +
مقــداری زردچوبــه را داخل قابلمــه بریزید و پس
از اینکــه  15دقیقه با حرارت کم جوشــید از روی
حــرارت برداریــد و بگذاریــد خنک شــود  ،پس از
اینکه مایع خنک شــد تخم مــرغ های پخته را داخل
مایع رنگی بریزید و  1ساعت کناری قرار دهید
( هرچه بیشتر بماند زرد پر رنگ تری خواهید داشت )
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تخم مرغ به رنگ نارنجی  :مقداری آب  +ســرکه +
مقداری پوست پیاز قرمز را را داخل قابلمه بریزید
و پس از اینکه  30دقیقه با حرارت کم جوشــید از
روی حــرارت بردارید و صاف کنید و بگذارید خنک
شــود  ،پس از اینکه مایع خنک شــد تخم مرغ های
پخته را داخل مایع رنگی بریزید و  12ساعت کناری
قرار دهید تا نارنجی رنگ شوند.
میتوانید تخم مرغ ها را در مخلوط مواد بجوشــانید
کــه در اینصورت نیازی به کنار گذاشــتن برای چند
ســاعت نیســت ( البته در ایــن روش احتمال ترک
خوردن و خراب شدن تخم مرغ باالست ).
میتوانید با اســتفاده از میوه ها و سبزیجات مختلف
ماننــد گیــاس  ،ســیب زرد  ،جعفــری  ،هویج  ،آب
انگــور قرمــز  ،چای  ،قهــوه  ،چیلی  ،پوســت گردو ،
هویج  ،پوســت لیمو  ،پرتقــال و یا ترکیب این مواد
با هم تخم مرغ ها را رنگ کنید ؛ پس از پایان رنگ
آمیزی و خشک شدن تخم مرغ ها آنها را چرب کنید
تا نمای زیباتری داشته باشند.

چیستان
رنـگ سفیـد صـخره هـا آیــد میـــان
سفـــره ها
هرکـس نـدانــد نـام او مـــزه نـدارد
کــام او
؟؟؟؟؟؟
نـه انـگـورم نـه انار؛ هم در انـگـــورم
هــم در انــار؛ زنــــجــیـــــــر نیــسـتــم
اما ؛ در زنـجـیــرم ؛ نـخـجـیـر نیـسـتم اما
در نخــجـیرم
؟؟؟؟؟؟
آن چـیـست کـه هم انـسـان دارد  ،هـم
تخم مـرغ و هم جاده ؟
؟؟؟؟؟؟
آن چـیـست کـه من می روم و او مـی
مــانـــد ؟
؟؟؟؟؟؟
آن چـیـست کـه اگـر به زمیــن بـیـفتـد
نـمی شـکنـد  ،در آب هـم تــر نـمی
شـود ؟
؟؟؟؟؟؟
مــوجــود ســرد و بـی جـان  .گـیــرد
ولــی دوصـــد جان .
دهــان تــنـگ و تــاریــک ؛ گـردن دراز و
بـاریــک .
؟؟؟؟؟؟
آن چـیـست کـه سـرش را بـبـری زنـده
مـی شــود ؟
؟؟؟؟؟؟
آن چـیـست کـه گــردن دارد اما سـر
نـدارد  .دسـت دارد امــا پــای نــدارد ؟
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منطقهای که در آن جشن نوروز برگزار
میشد ،امروزه شامل چند کشور میشود
و همچنان در این کشورها جشن گرفته
میشود .برخی آیینهای نوروز در این
کشورها با هم متفاو تاند .برای نمونه در
افغانستان سفره هفتمیوه میچینند؛ اما در
ایران سفره هفت سین میاندازند .شباهت
و نزدیکی آیینهای نوروز در جمهوری
آذربایجان به آیینهای نوروز ایران بیشتر از
دیگر کشورهاست.
جغرافیای نوروز با نام نوروز یا مشابه آن،
سراسر خاورمیانه ،بالکان ،قزاقستان ،تاتارستان ،در آسیای میانه
چین غربی (ترکستان چین) ،سودان ،زنگبار ،در آسیای کوچک
سراسر قفقاز تا آستراخان و نیز آمریکای شمالی ،هندوستان،

پاکستان ،بنگالدش ،بوتان ،نپال و تبت را شامل
میشود.
کردها نیز این جشن را در فاصله میان ۱۸
تا  ۲۱مارس جشن میگیرند .بنظر کردها قیام
کاوه آهنگر و پیروزی او بر ضحاک را جشن
نوروز نامیده اند .در هنگام نوروز ،کردها با
ِ
بیرون شهرها ،به استقبال بهار
گردهمآیی در
میروند .در این گردهمآییهای نوروزی ،زنان
کرد لبا سهای رنگین پوشیده و شالهای پرزرق
و برق بر سر مینهند؛ مردان جوان کرد نیز
پرچمهای سبز و زرد و سرخ را برافراشته و با
رقص و پایکوبی گرد آتش ،نوروز را پاس داشته و زنده نگاه
میدارند .همچنین نوروز در میان اعراب جنوب عراق رایج است
و در روز نوروز آنها به سبزه زارها و مناطق سر سبز می روند.

آخر

آخرين خاطره
* بهرام دمهری

دنفسا -کی و داتشه هرامشهرامشمان سراپ-1394دنفسا -کی و داتشه هرامش

منتظــر نوروز مــي مانم ،چون نوروز را دوســت دارم .اگر شــده و در توانم باشــد
پيراهني را نو مي كنم و ســعي مي كنم همراه بهار تازه و نو شــوم .هميشه درخواستم
از اهورامزدا اين بوده كه پيوســته زرتشــتي تر شوم و به اشــويم نزديك تر .همواره
هنگامه رســيدن نوروز ســعي بر اين دارم و اميدوارتر به آينده چشــم مي دوزم .در
این هشــت سال براي شما از دهه سي نوشــتم ولی اینک با يك جهش به دهه پنجاه
مي روم .از همان ابتداي دهه پنجاه كه بعد از درس خواندن و فاغ التحصیل شــده از
دانشــگاه ،به يزد برگشتم و مي رويم به سال پنجاه و چهار .
دو ســالي بود كه در روزهای نوروز ،براي داوري ،به جام نو پاي بسکتبال شادروان
دکتر اســفندیار يگانگي ،که در باشگاه و سازمان جوانان زرتشتی استان يزد برگزار
می شــد ،مي رفتيم .اين داوري سي سال طول كشــيد و جام هنوز پایدار است ،ولي
در آن سال خاطره اي فراموش نشدني دارم.
روز ســوم جام بود كه به همسرم و روانشاد مادرم ،گفتم امروز برویم تا با هم مسابقه
بســکتبال را تماشا كنيد .راستش مي خواستم مثل همه تازه دامادها پز بدهم و بگويم
مــن هم كار مهمــی انجام مي دهم كه مورد توجه مردم اســت .ضمنــا بهانه ای هم
بیاورم که چرا در تمام تعطیالت نوروز به باشــگاه می روم و به مســافرت نمی رویم.
با اصرار ،آنها را به باشــگاه براي ديدن مسابقات بســكتبال جام يگانگي بردم .بازي
اول تمام شــد و به ديدن آنها رفتم .مادرم خيلي راضي نبود ولي همسرم اظهار عالقه
می کرد .دقايقي از بازي دوم نگذشــته بود که ديدم جلوی دفتر باشــگاه كه معموالً
جايگاه تماشــاچيان بود ،اوضاع به هم ريخته است و در بين افرادی که داشتند دعوا
می کردند ،روانشاد مادرم را ديدم! مسابقه را متوقف کردم و به طرف مادرم دويدم.
او را آرام كردم و به برادرم گفتم مادر و همســر گريانم را به خانه ببرد.
هنوز سر شب بود ،مسابقات تا نيمه شب ادامه يافت و در بیشتر آنها داور بودم .خسته
و كوفته راهي خانه شــدم .مادرم روي ســكوي در خانه نشسته بود و تا مرا ديد مثل
شــير غريد و گفت ديرتر مي آمدي ،با اين كار و شــغلت! حرفي نزدم .ســرم پايين
بود .گفت :چرا این افراد به تو بد و بيراه مي گويند! گفتم داوري همين اســت .يكي
مــي برد و يكي مي بازد .هميشــه باخته ها تقصير را به گــردن داور مي اندازند .نمي
خواســتم ادامه بدهم كه گفت :چرا چيزي به اينها نمي گويي؟ گفتم :من ســعی می
کنم که به آن توجه نکنم و نمي فهمم .اگر هم بفهمم مهم نيست .به هرصورت اينها
عده اي بازنده هســتند که از كوره در رفته اند.
مــادرم هم چند تا ناســزا به من و كارم و تماشــاچيان نثار کرد و گفت :راســت مي
گويي آنها که به تو فحش ندادند بلكه به من فحش دادند!! ديدم در آن نيمه شــب،
مردم دارند بحث من و مادرم را می شــنوند ،شــايد هم همســرم فهمیده بود و آرام
گريــه مي كرد .ديگر حرفي نزدم و بحث را ادامه ندادم.

از آن روز تا ســي ســالي،
بــراي برگــزاري جــام
شــادروان دکتر اســفندیار
يگانگــي و جام بســکتبال
راستي به سازمان و باشگاه
جوانان زرتشــتی استان یزد
و باشگاه خرمشاه مي رفتم،
حتي يك بار هم همســر و
مــادرم نيامدنــد .صبورانه
صبر كــردم .به كارم عالقه
داشتم و به هدفي كه شك
نــدارم بــه قســمتي از آن
رســيدم ايمان داشتم .بیشتر
مردم مهربان و بزرگوارند و عده اي هم ســاز خود را مي زنند.
آن روز هاي خوب و پر شور گذشت ،اگرچه هنوز هم به تماشای مسابقات مي روم،
ولي ديگر هدف ناســزاها نيســتم .تا اينكه از ماه ها پيش و به دلیل انتخابات مجلس،
دروغ ،ناســزا ،تهمت به سوي دوستان ،بزرگان ،مســوولین ،همكاران و دكتر روانه
شــد ،غافل از اينكه همکیشان ما شــريف و بزرگوار و داراي درك باالي سياسي و
اجتماعي هســتند ،همه چيز را تشخيص مي دهند و از غوغا و دروغ و تهمت بيزارند
و مــي خواهند در آرامش زندگي كنند و از این ادبیات ها نيز به دورند.
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آدرس :یزد  -صفائیه  -خیابان استاد احمد آرام  -کوی استادان ـ
کوچه هنر  -  6کد پستی8915817113 :
تلفن035-38210881 :
دورنگار035-38210879 :
صندوق پستی89195/154 :
پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :

پارسنامه در ویرایش نوشته ها آزاد است و همه نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست.

88636422-88008939
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