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مهربان پوالدی به جمع موبدان
پیوست
بــا برگــزاری آییــن
نوزوتی در آتشــکده
تهــران همزمــان بــا
جشن اردیبهشتگان،
" مهربان پوالدی " به
جمع موبدان پیوست.

آیین" هیرومبا" برگزار شد
امســال نیز کهن
آییــن هیرومبــا
حضــور
بــا
جمــع زیــادی
از همکیشــان
برگزار شد.

جاذبه های گردشگری زرتشتیان
در نوروز 95
نــوروز همیشــه
هیجان انگیز است
به ویژه که دســت
در دســت عزیزان
راهی سفر شوی

خبــر

جشن زایش اشوزرتشت اسپنتمان برگزار شد
نیدرورف -ود و داتشه هرامشهرامشن سراپ-1395نیدرورف -ود و داتشه هرامش

ششــم فروردین،جشــن زایش
اشوزرتشت اسپنتمان ،بزرگ پیام
آور آریایی در تمام شــهرهای
زرتشتی نشین جشن گرفته شد.
ایــن جشــن در تهــران در مجموعــه
مارکار تهرانپارس با حضور همکیشان
و مقامات جامعه زرتشتی برگزار شد.
در این برنامه دکتر اسفندیار اختیاری،
نمایندهی زرتشــتیان در مجلس و موبد
سهراب هنگامی دربارهی اشوزرتشت
اســپنتمان،بزرگ پیامآورآریایــی و
آرمانهای جهانیاش سخنرانی کردند.
گاتاخوانی ،اجرای موســیقی ســنتی و
حرکات موزون از دیگر برنامههای این
جشن بود.
در یزد نیز جشن زایش اشوزرتشت در
محله های زرتشتی نشین
با اجــرای برنامــه های
گوناگون دینی،فرهنگی
و هنری برگزار شد.
زرتشــتیان روســتای
الهآبــاد یــزد ،ششــم
فروردینمــاه را در
آتشکدهی این روستا با
برگزاری آیین شــاباش
و گهنبارخوانی ،زادروز
اشوزرتشــت را جشــن
گرفتنــد .ایــن برنامه با
جایگزینی مجمر آتش
آتشــکده همــراه بــود.
در دیگــر محلــه هــای
زرتشــتی نشــین یزد نیز این جشــن با
حضور همکیشان برگزار شد.
در کرمان آیین جشن ششم فروردین
در تــاالر باغچــهی بوداغآبــاد کرمان
بــا گاتاخوانی آریــا رســتمی و آتریا
خادمــی آغاز شــد .در ادامــه موبدیار
مهــران غیبی دربارهی فلســفه و تاریخ
نوروز جمشــیدی ســخنرانی کرد و از
تاریخ پادشــاهی جمشید و منیت او در
پایان دورانش ،ســخن گفــت .اجرای
نمایــش محلــی ،ترانههای نــوروزی،
موسیقی ،آواز و چکامهسرایی از دیگر
برنامههای این جشن بود.
در ایــن آیین کــه با بازگشــایی تاالر

امســال نیز کهن آیین هیرومبا با
حضور جمع زیادی از همکیشان
برگزار شــد .بسیاری از همکیشان
از چند روز پیش از آغاز مراسم در
تدارک برگزاری آن بودند .
از پسین ارد ایزد ،جمع زیادی از زرتشتیان
و به ویزه اهالی شــریف آبــاد از راه دور
و نزدیک به سمت پیر هریشت رهسپار
شدند .شامگاهان ،پیر هریشت همچون
هنگامه پنج روزه زیارتش ،میزبان جمع
زیادی از همکیشــان بود .پــس از دعا و
نیایش ،تازه شــدن دیدارها و شــادمانی
ها ،عده ای شب را در همان پیر هریشت
گذراندند و عده دیگر راه بازگشت را در
پیش گرفتند تا مهمان روســتای شریف
آباد باشند و مراسم آتش افروزی هیرومبا
را نظاره گر باشند .این در حالی است که
بــا همت تعداد زیادی از همکیشــان ،به
ویزه اهالی روستای شریف آباد ،بسیاری

رشــید نیکبخــش کرمــان ،پــس از
بازســازی ،همزمان شــده بود ،انجمن
زرتشتیان کرمان با پیشکش لوح یادبود
و حلقهی گل از کوشــشهای رشــید
بختیاری برای بازســازی تاالر قدردانی
کرد ،همچنین پیشــکش هایــی نیز به
برترینهای مســابقه کتابخوانی اهدا
شد.
در بخش دیگــری از برنامهی زادروز
اشوزرتشــت ،جشــنوارهی عکــس
سفرهی هفتســین برگزار شد .در این
جشنواره شرکتکنندگان عکسهایی
از ســفرهی هفتســین خــود را بــه
نمایش گذاشــتند و با رای باشندگان،
عکسهای برگزیده گزینش شدند.
در شیراز ،جشن زایش اشوزرتشت در

تاالر روانشاد یزدانی برگزار شد ،پیش
از ورود به تاالر دو دوشــیزهی ســنتی
پوش با گالب و آینه و نقل به مهمانان
خوش آمد گفتند سپس اوستاخوانی و
نیایش همگانی توســط موبد اسفندیار
موبد و همراهی باشــندگان انجام شد،
در ادامــه افالتــون ســهرابی فرنشــین
انجمن زرتشتیان شــیراز ضمن تبریک
این جشن ،ســالی سرشار از بهروزی و
شادکامی برای زرتشتیان ایران و جهان
آرزو کــرد .اجرای ســرود ،شــاهنامه
خوانی و سخنرانی از دیگر بخش های
این جشن بود.
جشــن زادروز اشو زرتشــت در کرج

،اصفهــان ،زاهــدان ،اهــواز و دیگــر
شهرهای زرتشتی نشین نیز برگزار شد،
همچنین زرتشــتیان خارج از کشور نیز
این روز را گرامی داشتند.
امســال برای دومین سال متوالی حجت
االســام علی یونســی به نمایندگی از
رییس جمهوری محتــرم ،پیام تبریکی
را بــه مناســبت زایــش اشوزرتشــت
اسپنتمان ،منتشر کرد.
متن پیام دســتیار ویــژه رییس
جمهــور در امــور اقــوام و
اقلیتهای دینــی و مذهبی به
این شرح است:
بنام خداوند جان و خرد
ششم فروردین روز تولد اشوزرتشت،
پیامبــر بــزرگ زرتشــتیان را بــه همه
ایرانیــان عزیز زرتشــتی و زرتشــتیان
جهان ،تبریک و شادباش میگویم.
اشوزرتشــت از نخســتین پیــامآوران
یکتاپرســتی در جهان بــود .این پیامبر
ایرانــی در ســرزمینی ظهــور کرد که
مردمانــش همواره یکتاپرســت بودند.
ِ
خدای
او مردمــان ایران را به پرســتش
ِ
ِ
بزرگ هستیبخش دعوت کرد.
دانای
راســتی ،درســتکاری ،صلحطلبی و
همبســتگی از آموزههای اساســی این
کیش بود .بدین جهت ایرانیان زرتشتی
در طــول تاریخ ،از جشــن های ایرانی
همچون ســده ،مهــرگان و نــوروز به
عنوان نماد انســجامبخش اقوام ایرانی،
حراســت کردند .زرتشــتیان با الهام از
فرامیــن کتاب مقــدس خود ،اوســتا،
همــواره میــراث دار بخــش مهمی از
فرهنگ ایران زمین بوده اند.
امــروز ،ایرانیــان زرتشــتی در کنــار
هموطنان مســلمان خود ،در ســرزمین
مادریشــان ایران ،با آرامش و مودت
در توســعه ،پیشرفت و شــکوفایی این
سرزمین ،مشارکت دارند.
از خداوند بزرگ ،برای همه زرتشتیان
عزیز ،آرزوی شادمانی و بهروزی توام
با موفقیت دارم.
علی یونسی
دستیار ویژه رییس جمهور
در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی

آیین" هیرومبا" برگزار شد
از زیارت کنندگان ،شــام را مهمان سفره
آنان بودند.
در نخستین روز اشتاد ایزد از ماه فروردین،
روســتای شــریف آباد با مهیا شدن برای
برپایی مراســم آیینی هیرومبــا ،جلوه ای

دیگر یافت .ازدحام تعداد زیادی از مردمی
که خود را برای این مراسم به شریف آباد
رساندند ،سکوت این روستای قدیمی را
در هم شکسته بود.
از ساعاتی پیش از برآمدن خورشید ،آب
بر آستان در می پاشیدند ،بوی خوش در
کوچه پس کوچه ها پیچیده بود و دسته
دسته هیزم های جمع آوری شده در مکان
آدریان شریف آباد گردآوری شد.
سپسبااوستاخوانیموبدان،آتشهیرومبا
افروخته گشت و با نام بردن درگذشتگان
سی سال گذشته ،حاضران با هم نوا شدن
با فریاد هیرومبا ،یاد درگذشتگان را گرامی
داشــتند .پس از آن نیز ،اهالی روســتا به
نشــان خیر و برکت ،بخشــی از آتش را
در مجمری کوچک نهاده ،به خانه بردند
و پس از هم بهره شــدن در این آیین ،بار
دیگر مجمرها بازگردانده میشد تا آتش
هیرومبا با آتش بزرگ ،هم پیوند شود.

سال نو ،رویکردی نو
در پی زمستانی ســخت ،بار دیگر بهار
آمد،بــا نوای پرندگان و ســر ســبزی
که در ذات بهار اســت .بهار آمد تا بار
دیگــر امید در دل ها جوانه زند و گرما
به زمین بازگردد.
ســال پر فراز و نشــیبی را پشــت ســر
گذاشتیم .سالی پر از رویدادهای تلخ و
شــیرین از مرگ بزرگان و رخدادهای
سیاســی و اجتماعی تــا موفقیت ها در
عرصه های گوناگون.
اکنون پرونده دیگری گشــوده شــده
است .شاید فرصتی دیگر.
فرصتی بــرای مرور کردن گذشــته و
درس گرفتن از اشتباهات و قدم نهادن
در راهی دیگر.
جامعــه زرتشــتی همــواره بــه اخالق
مــداری ،همــازوری و عدم ایســتایی
معروف بــوده اســت .جامعــه ای که
به یمن حضــور بزرگانش در ســخت
ترین عرصه های زمانی ،نه تنها اســتوار
باقی مانده اســت بلکه عزت و شرف و
اخالق را نیز رعایت کرده است.
ما میراث داران بزرگانی هســتیم که در
توسعه و پیشرفت علم  ،دانش،بهداشت
و تجارت این ســرزمین بســیار تالش
کرده اند و حاصل تالش آنان ،موقعیت
و اعتبار امروز ماســت.به راستی چقدر
حافظ این پیشینه و اعتبار هستیم؟
هر یک از ما در هر جایگاهی که هستیم
چقدر خود را وامدار اعتبار گذشتگان
و موظف به حفظ میراثمان می دانیم؟
گاه اتفاقاتــی در جامعه مــی بینیم که
توضیحــی بر آن نیســت و بی شــک
این در خور جامعه ای با این پیشــینه و
جایگاه نیست.
بیاییم در ســال نــو بیش از همیشــه بر
رعایت اخــاق و ادب ،حفظ حریم و
همکاری و همیاری بکوشیم.
بیاییم با پذیرش اختالف سلیقه ها ،تند
خویی ها و انتقادهــای مخرب را کنار
گذاشــته و با همــازوری بیشــتری در
کنــار هم حضور یابیم .بیاییم در ســال
نو ،نو شــویم و برای پاسداشت میراث
گذشتگان بیش از پیش تالش کنیم.

برگزاری
جشن فروردینگان

زرتشــتیان 19 ،فروردیــن ،روز
فروردین از ماه فروردین (جشن
فروردینــگان) را با ســر زدن به
آرامگاه ها و یاد درگذشــتگان
گرامی داشتند.
در تهران ،آرامگاه قصر فیروزه بســیار
شــلوغ بــود و بســیاری از همکیشــان
با حضــور در آرامــگاه یــاد و خاطره
درگذشــتگان را گرامی داشــتند .بوی
عــود و کندر،حضور موبدان و اوســتا
خوانــی آنــان از یک ســو و از ســوی
دیگر گل و گالب و میوه حال و هوای
دیگری به قصر فیروزه داده بود.امســال
نیــز با پخــت آش و تهیه ســیروگ از
همکیشان پذیرایی شد.
در یزد،کرمــان و شــیراز ،اصفهــان
،زاهــدان ،اهــواز نیــز همکیشــان در
آرامگاه ها حضور یافتند و یاد و خاطره
درگذشتگان را گرامی داشتند.
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خبــر

خــبرهای کوتاه
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با برگزاری آیین نوزوتی در آتشــکده
تهران همزمان با جشن اردیبهشتگان،
" مهربــان پوالدی " بــه جمع موبدان
پیوست.
در این مراســم که جمع زیادی از همکیشــان و
مقامات جامعه زرتشــتی حضور داشتند ،موبدان
آیین نوزوتی را اجرا کرده و پس از آن "مهربان
پوالدی" به عنوان"موبدی"نایل شد.
در این مراسم اوستاخوانی و گاتاخوانی به رهبری
موبــد بــزرگ -موبد فیروزگــری  -و همراهی
دیگر موبدان در آتشــکده انجام شــد و ســپس
موبــدان و موبد نوزوت در حال اوســتا خوانی،
از آتشکده بیرون
آمده و با همراهی
همکیشان شرکت
کننده در مراسم،
ســه دور به نیت
اندیشــه ،گفتار و
کــردار نیــک به
گرد مجمر آتش
چرخیدنــد ،پس
از آن نــوزوت به
همــراه آخریــن
موبــدی که پیش
از او نوزوت شده
بود  -موبد رامین
شهزادی ،-در َجشَ ــنخانهی آتشکده نشسته وبا
موبد فیروزگری یسناخوانی را ادامه دادند.
در این بین ،شرکت کنندگان به همراه دیگرموبدان
در جشــنگاه خســروی حضــور یافته و جشــن با
سخنرانی ،موسیقی ،شاهنامه خوانی و اجرای برنامه
های شاد ادامه یافت.
موبــد مهربــان پــوالدی ،متولــد ســال 1357
خورشــیدی در تهران ،فرزند کیخسرو و نوهی
دستور مهربا ِن دســتور پوالد ِموبد تیراندا ِز موبد
بُنــدار اســت .دورهی دبســتان را در تهــران و
دورهی راهنمایی ،دبیرســتان و کارشناسی را در
رشتهی عمران در اهواز سپری کرده.

وی هماکنون دارای مدرک کارشناسیارشد و
در آســتانهی دریافت مدرک دکترا در رشتهی
فرهنگ و زبانهای باســتانی از دانشــگاه علوم
تحقیقات تهران است.
در این مراسم دکتر اسفندیار اختیاری ،نمایندهی
زرتشــتیان در مجلس با شــادباش ورود رسمی
مهربــان پوالدی ،به جمع موبدان و دانشــمندان
دین زرتشــتی گفت :در آییــن نوزوتی مفاهیم
ارزشــمندی همچــون دینداری ،دیــن مداری
،همازوری و علم ودانــش وجود دارد و ما باید
درک و اجرای این مفاهیم را بیش از گذشــته،
داشته باشیم.
موبــد دکتــر اردشــیر
خورشــیدیان ،فرنشــین
انجمن موبدان تهران نیز
با اشاره به این که آخرین
آیین نوزوتی پنج ســال
پیش برگزار شده است،
گفت :دین زرتشــت بر
پایــهی دانشهای عقلی
بنیان نهاده شــده است و
آرمان این دین ،گسترش
انســانیت و اخــاق نیکو
است.
وی افزود ،برآیند تالش
موبدان در این چند هزار
ســال ،این است که ما دارای تنها ایدیولوژی در
جهان هستیم که یک دین و یک مذهب دارد.
دکتر رستم خسرویانی ،فرنشین انجمن زرتشتیان
تهران نیز با شــادباش بــه موبد مهربان پوالدی و
ســپاسداری از انجمن موبدان بــرای برگزاری
جشــن نوزوتی ،ابراز امیدواری کرد که جشــن
نوزوتی ســاالنه برگزار شــود .وی افــزود :باید
ســپاسدار جانباختگان زندهروانی باشیم که در
درازای تاریــخ در راه دین و میهن جان خود را
از دســت دادهاند که اگر از جانگذشتگی آنان
نبود ما اکنون این آیین کهن و جشــن بزرگ را
با آرامش و شادی برگزار نمیکردیم.

رایزنی در مورد تبدیل دبیرستان پسرانه
مارکار به یک دبیرستان ماندگار ،انتقاد
از عدم رســیدگی به وضعیــت بناها و
مدارس قدیمی زرتشــتیان در نشســت
نماینده زرتشــتیان با مدیر کل آموزش
و پرورش استان یزد مطرح شد  .د کتر
اســفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان زرتشتی با
مدیر کل آموزش
و پرورش اســتان
یزد و ارجمندی،
ریاســت ناحیــه
 2آمــوزش و
پــرورش یــزد
دیــدار و گفتگو
کرد.
ایــن نشســت در
دبیرســتان پسرانه
مارکار و با هدف
تبدیل آن به یک
دبیرستان ماندگار
برگــزار شــد .در
این نشست دکتر اســفندیار اختیاری با اشاره به
اینکه آموزشگاه های مارکار ،دبستان خسروی
و کودکستان رشــید همگی در اختیار آموزش
و پرورش هســتند و سالها از آنها استفاده نشده،

برای بازســازی آنها هم هزینه ای صرف نشده
اســت تا امروز که بخش هایی از آنها غیر قابل
استفاده شده است ،گفت  :انتظار است آموزش
و پــرورش در نگهداری از این یادگارهای یزد
کوشا باشد.
وی در بخش دیگری از سخنانش از هماهنگی
هــای موزه مــارکار بــا میراث فرهنگــی برای
بازســازی بخــش هایی از
آموزشگاه مارکار در سال
گذشــته خبر داد و تاکید
کرد کــه ماندگار شــدن
آموزشــگاه مــارکار باید
با حفظ و نگهــداری این
میــراث های ملــی همراه
باشد.
در ادامــه شــیرزاد ،مدیر
کل آمــوزش و پــرورش
اســتان یــزد بــا اشــاره به
نقش زرتشــتیان در ایجاد
نخســتین مدارس اســتان
یــزد ،از اختصاص بودجه
برای نگهداری آموزشــگاه های کیخسروی و
مارکار خبر داد و پذیرفت که برای نگهداری از
این مدارس تالشهای بیشتری از سوی آموزش
و پرورش انجام شود.

قول مساعد رسیدگی به مدارس قدیمی
زرتشتیان یزد
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*بازدید ازروند ساخت پروژه ورزشی روانشاد خراشه
دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس ،به همراه
دکتر رســتم خسرویانی ،فرنشین انجمن زرتشتیان تهران با حضور در
مارکار تهرانپارس ضمن دیدار از پروژه ســاخت مجموعه ورزشــی
روانشاد خراشه از مراحل اجرایی کار مطلع شدند.
در این دیدار نماینده ایرانیان زرتشــتی همچنین در خصوص مســائل
و مشــکالت رســتم باغ با همایون پشــوتنی زاده ،از هموندان هیئت
امنای موقوفه رستم گیو ،گفتگو و از امکانات ورزشی و تفریحی این
مجموعــه بازدید کردند .در ایــن بازدید روش های افزایش رضایت
مندی برای ساکنان رستم باغ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
*برگزاری نخستین چهره گهنبار سال
نخســتین چهره گهنبار سال در خانه نرگس و مجتمع مسکونی رستم
باغ برگزار خواهد شد.
گهنبار چهره میدیوزرم گاه از سوی انجمن تفت و توابع مقیم تهران طی
دو نوبت و در ساعت  10بامداد و  4پسین در خانه نرگس برگزار می شود.
همچنین آیین گهنباری در روزهای آدینه دهم اردیبهشــت ماه و سه
شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه از ساعت ده بامداد در رستم باغ برگزار
خواهد شد.
انجمن موبدان تهران نیز واج یشــت گهنبار چهــره میدیوزرم گاه را
برگزار خواهد کرد .این مراســم در ســاعت  6بامــداد روز خورایزد
از ماه اردیبهشــت برابر با آدینه دهم اردیبهشت ماه در آدریان تهران
برگزار می شود.
*بازدید نماینده یونسکو از آدریان (آتشکده) کرمان
خانم اســترکیش الروش ،مدیر دفتر منطقه ای و نماینده یونسکو در
تهــران ،به همراه هیئت همراه از مجموعه آدریان (آتشــکده)کرمان
بازدیــد کردند .در این بازدیــد موبد فالحتــی توضیحاتی در مورد
آتشکده کرمان را ارائه دادند.
*برگــزاری بیســت و ششــمین گردهمایــی انجمن ها
ونهادهای زرتشتی
بیست و ششــمین گردهمایی انجمن ها و نهادهای زرتشتی در تاریخ
شــنبه پانزدهم خورداد ماه به میزبانی انجمن زرتشــتیان شــریف آباد
مقیم مرکز(اشا) برگزار می شود.
دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان زرتشتی ،با ارسال نامه ای از
کلیه انجمن ها و ارگان های زرتشــتی خواست حداکثر تا تاریخ سی
و یکم اردیبهشــت ماه  ،95گزارش عملکرد یکســاله ارگان خود را
(طبق روال گذشــته براساس شاخص های بودجه) و همچنین دستور
جلسه پیشنهادی خود را ارسال نمایند.
*انتخاب اعضای هیئت رییسه انجمن زرتشتیان نرسی آباد
در نخســتین نشســت رســمی گردش هفدهم هیئت مدیــره انجمن
زرتشــتیان نرســی آباد  ،اعضای هیئت رییســه طی انتخابات داخلی
مشخص شدند .نتایج این انتخابات به این شرح است:
رییس :کوروش نوایزدان ،نایب رییس  :دینیار فالمرزیان،
دبیر  :آذرحقیقت ،خزانه دار  :فرشاد فلفلی ،حسابدار  :سوسن مرادیان
عضو هیئت مدیره  :داریوش نوایزدان و ماندانا دهموبد
اعضــای علی البــدل هیئت مدیــره  :مهری کیهــان زاد ،پوراندخت
حقیقت  ،آرمین مهرشاهی
بازرس اصلی  :کیخسرو دینیاریان و بازرس علی البدل  :بهرام خسرویانی
انتخابات گردش هفدهم انجمن زرتشــتیان نرســی آبــاد در روز 21
اسفندماه  94برگزار شده بود.
*تقدیر فرماندار تفت از گردشــگری روســتاهای چم و
مبارکه
فرمانــدار تفت در دیــدار با دکتــر اختیاری ،تالش های زرتشــتیان
روســتاهای چم و مبارکه در نوروز  95که باعث رونق گردشــگری
شهرستان تفت شده بود را چشمگیر و قابل تقدیر دانست.
محمــود زارع رشــکوییه ،در این مالقات از انتخــاب تفت به عنوان
شهرستان نمونه گردشــگری خبر داد و برنامه های انجام شده توسط
زرتشتیان تفت و توابع را برای شهرستان مفید ارزیابی کرد.
در این دیدار قرار شــد برای رفع نیازهای زرتشتیان روستاهای چم و
مبارکــه و زین آباد و محله های مختلف شهرســتان تفت و همچنین
برخی از مسائل شهری ،اقدام شایسته و هماهنگ انجام گیرد.
*برگزاری همایش رستار
پنجمین همایش رســتار به مناسبت زادروز روانشاد رامین شهرت 22
اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.
موضــوع ایــن دوره همایش رســتار" رفتارهای اخالقــی در جامعه
زرتشتی " است.
شــرکت کنندگان در این همایش در نوشــتارهای خود باید به ســه
ســوال کلیدی در حــوزه های گوناگون پاســخ دهند :اخالق خوب
و اخــاق بد چیســت؟ چه تأثیــری بر روی جامعه مــی گذارد؟ چه
راهکاری برای مقابله با بداخالقی پیشنهاد می دهید؟

مهربان پوالدی به جمع موبدان پیوست
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نــوروز همیشــه هیجــان انگیز اســت به
ویژه که دســت در دســت عزیزان راهی
ســفر شــوی  ،آن هم در ســرزمینی که
هر گوشه اش نشــان از تاریخ و فرهنگ
دارد .بناهــای زیبای تاریخی ،مناطق بکر
طبیعی ،موزه ها و....
هر شــهری نشــان از گذشــته ای در این
سرزمین دارد و زیبایی دلنشین.
می گویند سفر پخته کند هر خامی را.
یــزد ،این شــهر خفته در آغــوش کویر
امســال بیش ازهر سالی پذیرای مهمانانی
بــود که از سراســر ایران بــرای دیدنش
آمده بودند ،بی شــک بخــش مهمی از
هویــت یزد ،زرتشــتیان هســتند و مکان
هایی همچون آتشــکده ،زیارتگاه های
مختلف و...
عالوه بر یزد مکان های متعلق به زرتشتیان
در دیگر شهرها همچون کرمان و تهران
نیز پذیــرای عده زیــادی از هموطنان و
گردشگران خارجی بود .در این گزارش
سری زدیم به پر بازدید ترین مکان های
زرتشتی در نوروز امسال.
آتشکده یزد
مهمترین جاذبه گردشــگری زرتشــتیان
ایران و اســتان یزد ،آدریان (آتشــکده)
یزد است ،آتشکده ای که قدمت آن 82
سال بیشتر نیست اما آتش فروزان آن ،از
آتشــکده کاریان ،یکی از ســه آتشکده
مهم ایران باستان است .آتشی که در طول
قرن ها و هزاره ها با فداکاری زرتشــتیان
نهایتا در اینجا تخت نشین شده است.
آتشــکده یــزد آنچنان بــرای ایــران و
ایرانی ها شــناخته شده است که بسیارند
گردشــگرانی که در حال عبور از شــهر
یزد هســتند ،اما ترجیح می دهند توقفی
داشته باشند و بازدیدی از آتشکده انجام
دهنــد ،به همین دلیل اســت کــه تعداد
بازدیدکننــدگان ایــن بنــای تاریخی و
سپندینه در ایام نوروز همیشه باالی 100
هزار نفر بوده اســت و مشخص است که
مدیریت این حجم پرشمار بازدیدکننده
بــه افراد زیــادی بــرای راهنمایی و نظم
دهی نیاز دارد ،در همین راستا نیز انجمن
زرتشــتیان یزد در چند ســال گذشته از
نیروهای جوان بهره برده اســت .ســالن
آتش ،تاالر ورجاونــد و محوطه دیدنی
از بخش هایی هستند که گردشگران در
آتشکده یزد از آن بازدید می کنند.
امسال نیز عده زیادی از آتشکده بازدید
کردنــد و صفــی طوالنی بــرای بازدید
تشــکیل شــده بود .علیرغــم همه تالش
های صورت گرفته برای ســرویس دهی
مناسب به بازدید کنندگان ،متاسفانه گاه
معطلــی برای ورود یا عدم امکان توقف
زیــاد ،بــرای برخــی ازبازدیدکنندگان
وجود داشــت با این حال بسیاری از آنها
پــس از بازدیــد از این مــکان راضی و
خشنود بودند.
دخمه:
آتشــکده یزد ،دخمه و پیر سبز ،سه گانه
گردشــگری زرتشــتیان هســتند ،دخمه
زرتشــتیان یزد ،مکانی کــه در روزگار
گذشــته جایــگاه درگذشــتگان بوده و
فلســفه وجودی خود را داشــته اســت،
ایــن روزهــا پذیــرای تعداد زیــادی از
گردشگرانی است که با هدف دیدن این
مکان و اطالع از فلســفه وجودی اش از
آن بازدیــد می کنند . .بــا توجه به اینکه
در ســال های گذشــته انجمن زرتشتیان
یزد ،دری جداگانه برای بازدیدکنندگان
دخمه ساخته است ،شاهد نظم دهی بهتر
گردشــگران در نوروز امســال بوده ایم،

جاذبه های گردشگری

زرتشتیان در نوروز95
ایجاد ســرویس بهداشتی مناسب  ،نصب
تابلوهــای اطالع رســانی و جلوگیری از
ورود موتورســواران از دیگــر فعالیــت
هایی اســت که برای رفاه گردشــگران
انجام شده بود.
پیرسبز
پیرســبز در میان جاذبه های گردشگری
خارج از شــهر یــزد ،از مهمترین جاذبه
های اســتان به شــمار می رود .به همین
دلیل اســت که در ایــام نــوروز روزانه
چند هزار نفر از ایــن مهمترین زیارتگاه
زرتشــتیان جهــان بازدیــد کردنــد .از
ســوی دیگر تعطیلی روزهای اول سال،
فرصت مناســبی بــرای زرتشــتیان یزد و
ســایر شهرهاســت تــا بازدیــدی از این
زیارتگاه داشــته باشــند .با توجه به اینکه
از یکســو ،پیرســبز همانند آتشکده یزد،
مسیری جداگانه برای گردشگران ندارد
تا زرتشــتیان بتوانند بــه دور از هیاهوی
بازدیدکننــدگان بــه زیــارت و نیایــش
بپردازند و از ســوی دیگر ،بعد مســافت
از مرکز اســتان باعث می شود تا انجمن
زرتشــتیان شــریف آباد نتوانــد به تعداد
کافی نیرو برای کنترل زیارتگاه را جذب
کند ،در نهایت گستردگی زیارتگاه کار
نظم دهی گردشــگران را ســخت کرد.

بــه واســطه ی همین مشــکالت بود که
امســال نیز همکیشان خواســتار مدیریت
بهتر گردشگران شــدند ،درخواستی که
با بررســی های صورت گرفته قرار است
با همراهــی انجمن زرتشــتیان شــریف
آباد در قدم اول مســیری جداگانه ویژه
گردشــگران در داخل نیایشگاه پیرسبز با
همکاری کمیته فنی زیارتگاه ها و مکان
های فرهنگی تعریف شود.
موزه تاریخ و فرهنگ زرتشــتیان
(مارکار)
موزه تاریخ و فرهنگ زرتشــتی امســال
در حالــی با اســتقبال بازدیــد کنندگان
رو به رو شــد که تنها یک ســال از آغاز
فعالیتــش می گذرد.این موزه به واســطه
نیک اندیشــی خانواده شــادروان شــاه
جهان گودرز و تالش گروهی از جوانان
زرتشــتی ،باالخــره در آخرین روزهای
ســال  ،93گشــایش یافت و بخشــی از
پرورشــگاه مارکار که در زمان بازسازی

توسط مهندس سیروس خسروی و نیک
اندیشــی شــادروانان برادران زرتشتی به
همین نیت بازســازی شــده بود ،به موزه
تبدیل شد.
در ســالی که گذشــت  ،با اضافه کردن
بخش های جدید توســط جوانان دست
انــدرکار این مــوزه که زیر نظــر دکتر
اسفندیار اختیاری به فعالیت می پردازند،

فاز اول آن راه اندازی شــد ،تا در عرض
مــدت کوتاهــی ،شــاهد تفــاوت های
فراوانــی باشــیم .زندگی و آمــوزه های
اشوزرتشت اســپنتمان ،گردونه پیشرفت
امشاســپندان ،پازل فروهر ،تایپ حروف
دین دبیره ،دســتگاه پارچه بافی ،بخشی
از وســایل دبســتان مــارکار ،تلویزیون
برای پخش عکس های قدیمی مارکار،
فروشــگاه صنایــع دســتی و ...از جمله
بخــش های جدیــد اضافه شــده در فاز
اول بــود تا بدین ترتیــب در موزه تاریخ
و فرهنگ زرتشتیان :تاریخچه پرورشگاه
و زندگــی نامــه مــارکار ،آمــوزه ها و
زندگی اشوزرتشــت ،آیین ها و جشــن
های زرتشــتی ،پوشش و نماز زرتشتیان،
آتشــکده ،موبدان و خانه های زرتشتی،
زیارتگاه های زرتشــتی و بخشی وسایل
مدرسه مارکار به نمایش در بیاید .
امســال ایــن موزه محــل بازدیــد تعداد
زیادی از گردشگران استان یزد بود.
اپلیکیشن رستار
اگرچه اپلیکیشــن رســتار پیــش از این
رونمایــی شــده بود امــا باالخــره پس
از چنــد ســال این اپلیکیشــن بــا هدف
ارایــه اطالعــات کامل و اســتاندارد به
گردشگران و با شــعار «دریچه ای نوین
به آیینی کهن» راه اندازی شــد تا بتواند
بخــش های مختلــف موزه را همــراه با
عکس و نوشــته به گردشــگران معرفی
کند .گاهشــمار زرتشــتی ومــکان یابی
دیگر جاذبه های گردشــگری زرتشتیان
در یــزد و دیگر شــهرهای ایران ،معرفی
خــوراک های زرتشــتی از دیگر بخش
های این اپلیکیشــن اســت کــه قابلیت
نصب بر روی موبایل را دارد.
با وجــود اینکه اپلیکیشــن رســتار برای
معرفی موزه ایجاد شــده اســت ،اما یک

گزارش
ویژگی جالــب توجه آن کــه می تواند
بــرای همــه جاذبه هــای گردشــگری
زرتشتیان مفید باشد .امکان اضافه کردن
بخش های جدید به آن هست تا در کنار
معرفی موزه بــه معرفی دیگر جاذبه های
گردشگری زرتشــتی نیز بپردازد .امسال
رســتار در مدرسه مبارکه و پیرسبز نیز در
اختیار گردشگران عالقه مند قرار گرفت.
نقشه مسیر سبز
همزمان با نوروز  ،95از نوآوری دیگری
که توسط موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتیان
انجام شده بود ،رونمایی شد ،نقشه ای در
اختیار گردشــگران قرار گرفت با عنوان
مسیر ســبز یزد ،در این نقشه گردشگران
تشــویق می شــدند تا از زیارتــگاه ها ،
روستاهای گردشگری مزرعه کالنتر ،اله
آباد ،مجموعه تاریخی مارکار ،آتشکده
یزد ،دخمه یزد و روستاهای گردشگری
چم و مبارکه دیدار کنند.
بــرای هــر کــدام از ایــن مکان.هــای
گردشــگری درخت سرو ســبز رنگی به
همراه نقاشــی هایی از آن مکان بر روی
نقشه در نظر گرفته شده است و به همراه
توضیحاتی کوتاه در اختیار گردشگران
قرار می گرفت.
در چنــد ســال اخیر ،به غیر از روســتای
مزرعــه کالنتر ،روســتاهای الــه آباد و
مبارکه نیز در زمینه گردشــگری فعالیت
های ویژه ای انجــام داده اند ،در نوروز
 ،95روستای چم نیز در این زمینه فعال شد.
آتشــکده اله آبــاد در نوروز امســال نیز
بــا گســتراندن خــوان نــوروزی و ارائه
توضیحاتی در مورد جشــن هــا و آیین
های زرتشتی میزبان گردشگران بود.
انجمــن زرتشــتیان تفــت و توابــع نیــز
هماهنگــی الزم را بــا میــراث فرهنگی
انجــام داد تا جوانان دو روســتای چم و
مبارکــه بتوانند دیدنی های این روســتا
را به گردشــگران معرفی کنند ،مدرســه
مبارکه ،پیرســرو و مدرســه چم امســال
میزبان گردشــگران نوروزی و گروهی
از مســوولین بودند .ســفره های آیینی،
خــوراک های ســنتی ،عکس بــا لباس
ســنتی ،فروشگاه صنایع دســتی ،وسایل
قدیمی روســتا و ...از جمله بخش هایی
بود که گردشــگران در این دو روستا با
آن مواجه می شدند.
آتشکده و موزه زرتشتیان کرمان
مــوزه مــردم شناســی کرمان بــه عنوان
نخستین موزه زرتشتیان ایران و آتشکده
این شهر ،امســال نیز میزبان گردشگران
بودنــد .حضــور گروهــی از جوانــان
زرتشــتی در موزه و ارائــه توضیحات به
گردشــگران ،حضــور موبد در بخشــی
از آتشــکده که ویژه گردشگران است،
باعث شــد تا بازدیدکننــدگان اطالعات
مناســبی را در مورد این مکان ها کسب
نماینــد .غرفه صنایع دســتی امســال نیز
بــه همت جوانــان و با هماهنگــی انجمن
زرتشــتیان کرمان دایر بود .با وجود اینکه
کار محوطه سازی مجموعه به پایان نرسیده
بود اما با تدبیر انجمن ،مسیرهای رفت و آمد
گردشگران آماده شده بود تا مشکلی برای
بازدیدکنندگان به وجود نیاید.
آتشکده تهران
آتشکده تهران نیز در ایام نوروز به غیر از
روزهای آدینه و اول و دوم فروردین که
ویژه زرتشتیان اســت ،از ساعت  8تا 14
میزبان گردشــگران زیادی بود ،تا هم با
این بنای تاریخی و مقدس آشــنا شوند و
هم آداب مورد نیاز برای حضور در تاالر
آتشکده را بدانند.
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مادي و به چشم آمدني (گيتيگ) آمده
باشــد در آســمان ،فروهر خود را دارد
كه نقش فرشــته ي نگاهبان او را بازي
مي كند(.اين حالت مادي حالتي اســت
كــه در بينش مزدايي به خودي خود ،نه
بر تاريكي داللــت دارد و نه بر پليدي،
پليــدي و تاريكــي در رده ي نيروهاي
اهريمنــي به شــمار مي رونــد كه خود
رده اي مينوي[وابســته به «من» به معناي
انديشه در اوستا] هستند.
اوســتا پژوهان در تعريف فروهر آورده
اند كه فروهر پرتوي اهورايي است كه
به هنگام تشكيل نطفه(و به روایت دقیق
تر ،چهارمــاه و ده روزگــی جنین) در
وجود آدمي به امانت گذاشــته مي شود
تا درآينــده ،هنگام زيســت در گيتي،
روان را بــه ســوي آفريــدگار رهنمون
شــود ،پاســخگويي به كارهاي نيك و
بد اين جهانيِ آدمي با او نيســت و پس
از مرگ بي آاليــش و پاك چون روز
نخست به سرچشمه ي اهورايي خود باز
مي گردد ،ولي نام آدمي و پيوند با او را
جاودانه به يادگار خواهد داشت.
در گاهان واژه ي فروهــر وجود ندارد
و نخســتين بار در قديمي ترين قســمت
اوســتا پس از
گاهــان يعني
هفت هات(بند
ســوم يســناي
 )37از آن نــام
بــرده شــده و
چنين آمده كه
«مــا اهورامزدا
و فروهرهــاي
مــردان و زنان
نيــك را مــي
ســتائيم» و بــر
اســاس اوستا،
فروهــر يكــي
از اجزاي پنج
گانه ي وجود
آدمــي اســت كه به همــراه تَنــو «تن» ،ويژه دارند ريشه در اين دو نكته ي پيش
اَهو«جان»َ ،دئِنَه«وجدان» ،و ا ُ ْر َون «روان» گفته دارد كه فشرده ي آن چنين است:
 وجــود آدمــي پرتوي خدايــي به نامموجوديت او را تشكيل مي دهند.
بر پايه ي اوســتا ،فروهر نيرويي اســت فروهر دارد.
كه سراســر آفرينــش از پرتو آن پايدار  -ســاير موجودات نيز از اين پرتو الهي
اســت .پيش از آنكه اهورامــزدا جهان بهره مندند.
خاكي(گيتــي) را بيافرينــد ،فروه ِر هر وحدت وجود را اينگونه تعريف و تفسير
يك ازآفريدگان اين گيتي را در جهان كردهاند كه همه ي هستي از خداست و
مينوي بيافريد و پــس از مرگ آفريده هســتي به نوعي تجلي خداوند اســت،
ها ،فروهر آنان ديگر بار به سوي آسمان عارفــان به هر جا كه مــي نگرند ،خدا
گرايد و به همان پاكي ازلي بماند(برهان را مي بينند و مي شناســند ،در يسناي31
قاطــع  1478 : 3 ،پاورقــي دكتر معين) .بندهاي 7و  8و ، 9يســناي  43بند  5در
فروهــر آدميان پــس از مــرگ ،پيوند گاهان اشوزرتشت ،سرآغاز و سرانجا ِم
خــود را بــا روان و نيز خانه و كاشــانه همه چیز خداوند شــمرده شده است .به
ي گيتيايــي خود فرامــوش نمي كند و بيان عارفــان ،وجود در عالم خارج تنها
ســالي يكبار در ده روز پاياني ســال(= يك مصداق دارد و آنهم خداوند است
فرورديــگان و نه فروردینگان) كه ويژه و بقيــه ي موجودات شــعاع و پرتو اين
فروهرهاي نياكان و پاكان است به زمين وجودند(وحــدت آفاقی) ،ابــن عربی
و خــان و مان خويش فــرود مي آيد و عارف مشــهور هم در اين مورد عبارتي
خانــه تكانــي و خيرات پايان ســال در دارد كه :فقط يك وجود موجود است
اصــل ،بازمانده ي اين بــاور و آمادگي و هــر وجودي فقــط تجلي يا تشعشــع
براي پذيرايي از فروهران است .درآثار ظاهــري همــان حقيقت واحد اســت،
تاريخــي بــه جا مانــده از هخامنشــيان موجــودات در علم الهــي [عين ثابت]
نگاره اي وجــود دارد كه به آن فروهر موجودند بدون اينكــه تحقق بالذات يا
گويند کــه به دیدگاه پروفســور مری وجود در عالم داشته باشند ،آنها همانند
بویس و دکتر علیرضا شاپورشهبازی در تحقق افكار در ذهن ما ،در نزد خداوند
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چنــان كه مــی دانیم ،برگزاري جشــن
ماهيانه در گاه شمار زرتشتی ،از برابري
و برخــورد روز بــا ماهِ همنــام حكايت
دارد ،اما هر جشــن ماهيانه افزون بر اين
َش َوند ،فلسفه ي ويژه اي براي برگزاري
آن روايت شده و مناسبت هايي را براي
برگزاري آن يادآور شــده اند .جشــن
فروردينگان كه مناســبت نخســت آن
برابري روز و ماه اســت ،فلسفه ي ويژه
فر َوه ِر جان
برگزاري آن بزرگداشــت َ
بخشان (شهدا) و درگذشتگان است كه
پرداختن به آن ،خــود كتابي را نيازمند
اســت براي دريافت بهتر اين مناســبت،
فر َورد
فر َورتيَ ،
(فر َوشيَ ،
بايد از فروهر َ
)آگاهي داشــت ،براي همين به مفهوم
فروهر مــي پردازيم تا به ژرفاي ديدگاه
نياكان خردمندمان در برگزاري جشــن
ها بيشتر پي ببريم.
فروهر
دراوســتا
ف ْ َر َوهــر()fravahr
ف ْ َر َوشــي( ، )fravašiدرفارسي باستان
ف ْ َر َورتــي ( )fravartiدرپهلوي فروهر
اســت وچنانكــه برخــي انديشــمندان
ــر» به معناي
باورمندنــد از دو جــزء « ف ْ َ
پيش ،نخســت ،فراز و بــاال و « َوهر» به
معناي ِكشــنده و ب َ َرنده تشــكيل يافته و
رويهم بــه معناي پيش برنده ،فراز برنده
يا عامل پيشــرفت است .برخي ديگر از
اوستاشناسان جزء اول را به همان معناي
فراز ،باال و جزء دوم را اين بار از ريشــه
ي  varاوســتايي بــه معناي پوشــاندن
و پوشــیدن مي گيرنــد و از آن ،همان
تعريــف فروهــر را اراده مــي كنند كه
نشان از عالم باال دارد و وجود آدمي را
مي پوشــاند و در برمي گيرد كه اگر از
ريشه ي  vahاوستايي هم گرفته شود
همين معنا را مي شود در نظر گرفت.
روانشــاد دكتر مهرداد بهار ،فروهر را از
صورت فرضــي  fra vərəθraمي
داند كــه  vərəθraبــه معناي دفاع
و ايستادگي اســت و در فارسي ميانه و
نو به شــكل ُگرد درآمــده و علت اين
نامگذاري را براســاس روايات زرتشتي
در انجام خويشــكاري و رفتار دالورانه
ي فروشــي هــا در دفاع از خويشــان و
نزديــكان در برابر اهريمــن قلمداد مي
كنــد .دســته اي ديگر از پژوهشــگران
ريشــه ي واژه ي فروهــر را همان var
مي داننــد اما بــا معناي بــاور كردن يا
برگزيــدن و انتخاب كــردن كه آنگاه
فروهر ،باور نخستين يا گزينش نخستين
معني خواهد داد و اين به خويشــكاري
فروهــر در اســطوره ي ايراني آفرينش
باز خواهد گشــت كه پسين تر خواهيم
گفت.
همچنيــن ،دکتر عالیخانی بــر این باور
اســت که فروهر را با ريشه ي  varبه
«ســر» هر موجود بوده
معناي پوشيدن،
ّ
ســر خفي يــا اخفي در اصطالح
كه با ّ
صوفيان برابري مي كند.
دیدگاه هانــری کربن حکیم اشــراقیِ
نامور فرانســوی ،این است که فروهرها
بنا بــر كيهان شناســي مزدايي ،هســتي
داراني مادينــه اند كه كهــن الگوهاي
همه ي زيوندگا ِن برسازنده ي آفرينش
نور هســتند ،هر زيونده اي كه از حالت
آســماني يا لطيف(مينــوگ) به حالت

(بخش نخست)

فــر کیانی بوده که در
اصل این نگارهّ ،
زامیادیشت ذکر شده است و نه فروهر،
چون فروهر( فروشی اوســتایی) مادینه
است.
اما نكتــه ي اساســي در مــورد فروهر
آنســت كه اين بخــش از وجود آدمي
تنها بخشي اســت كه با آفريدگار يكتا،
اهورامزدا در پيوند است و چنانكه پيشتر
گفته شد ،بر اساس اوستا ،فروهر پرتوي
اهورايي اســت كه از سوي خداوند در
وجود انســان به امانت گذاشته ميشود
و در طــول زندگي ،روان را به ســوي
آفريــدگار راهنمايــي مي كنــد و پس
از مــرگ نيز بي كم و كاســت و بدون
پذيرش كوچكترين آلودگيِ گيتيايي به
سرچشمه ي نخستين خود باز ميگردد.
موالنا:
آمده موج الست ،كشتي قالب ببست
بازچوكشتيشكستنوبتوصلولقاست
نكته ي شايان توجه ديگر اينكه ،بر پايه
ي اوســتا(براي نمونه بندهــاي 22، 21
 86، 85، 74،فرورديــن يشــت) تمامي
آفريــدگان اهورامــزدا از فروهــر بهره
دارند .در عرفان هم تاكيد بر اين اســت
كه همه اشيا در هر مرتبه ي وجودي كه
باشــند تجلي الهي اند و آفرينش جهان
تجلي ذات حق اســت .اينك با آگاهي
و انديشه براين دو نكته به يك نتيجه ي
مهم و اساسي خواهيم رسيد و آن اينكه
وحدت وجــودي كه عرفا بر آن ابرامی

موجودند ،هيچ چيزي در جهان ،وجود
مستقل ندارد ،بلكه آنها نشان و اثري از
تجلي وجود مطلق اند.
اين بيــت موالنا خواندني اســت كه به
نوعي بيان وحدت وجود و در عين حال
يادآور پرتو اهورايي «فروهر» است:
منچراگردجهانگردم،چودوست
در ميان جان شيرين من است
گمان ميرود وجــو ِد پرتو الهي فروهر
در موجــودات عالــم و ماموريتش در
نزديكي جستن آدمي به خداي كه مايه
ي مينوي کوشــی است ،سبب برداشت
وحدت وجودي شده است و اين اساس
عرفــان الهي اســت و بيجهت نيســت
كه انســان را موجودي ابــدي ميدانند
وميتوان دليل و َش َوند آن را همين پرتو
الهي دانســت زيرا اين پرتــ ِو تعلق يافته
به وجود آدمي ديگر نابود نميشــود و
به نام شــخص به عالم مينو و سرچشمه
ي خود باز ميگــردد .موالنا به زيبايي
اين انديشــه را باز مي نماياند .مي توان
انديشــيد كه پر مرغ جــاودان ،نفخه ي
الهي يا فروهر باشد:
طمع مدار كه عمر تو را كران باشد
صفات حقي و حق را حد و كران زكجا
اجل قفس شكند مرغ را نيازارد
اجل كجا و پر مرغ جاودان زكجا
و طبق آموزههاي اوســتايي(براي نمونه
فروردين يشت بند )49فروهران ساليانه،
خاكي بازگشته و به خانه و خانواده خود
سر ميزنند ،مهمان مينوي خانواده هايند
و هميشــه در همراهي و همياري نيكا ِن
زميني كوشــايند و جاودانــه در پيوند با
زمينيان هستند.
روان كــه پاســخگوي كــردار و رفتار
دنيوي آدمي اســت ،تنها تا ســي ســا ِل
مينوي با دنيا(گيتي)در ارتباط است و از
آن پس به فروهر ميپيوندد و اين باور،
شَــ َوند(دليل) آنست كه مراسم سالگرد
درگذشــتگان نــزد زرتشــتيان تا ســي
سال برگزار شــود(موبد رستم شهزادي
 ، 1386مجموعه ســخنراني  :ســي دي
ششــم) در متــون ديني زرتشــتي آمده
كه از اجــزاي پنج گانه ي وجود آدمي
كه پيشتر گفته شــد ،دئنه يا وجدان در
سراي پســين ،روان را همراهي مي كند
و جان نيز بر اســاس برخــي روايات به
روان مــي پيوندد و تــن هم در فرجام و
رستاخيز(= برخاستن مرده) و با رويداد
تن پسين(معاد جسماني) مينوي و همراه
روان خواهد شــد ،پس جــزء ماندگار
وجــود آدمي كــه پايه قرار مــي گيرد
همين فروهر يا پرتو الهي است.
شمس تبريزي ،مراد موالنا هم انسان را
ازلــي و ابدي ميداند ،مــي توان گمان
كــرد كه اين بزرگ ،تكيــه بر اين باور
دارد كــه چون انســان از پرتوي الهي و
نفخــه اي خدايي بهره مند اســت ،مي
توان او را ازلي و ابدي دانست.
درايــن راســتا ميتــوان به ايــن نكته
انديشــيد كــه بيجهــت نيســت ،در
چنديــن جــاي اوســتا از جملــه،
يســناي 26بنــد 10و فروردين يشــت
بنــد  145بــه فروهرهــاي آدميــان
از كيومرث(نخســتين انســان) تــا
سيوشــانس(آخرين آفريده و موعود
مزديســنا) درود فرســتاده ميشــود و
اين شامل بسياري از انسانهايي است
كه هنوز به گيتي نيامدهاند و بيگمان
داراي فروهرهــاي معيني بوده كه در
سرچشــمه ي اهورايــي خود به ســر
ميبرند.

فرهنگ

بازخوانی یک تاریخچه گم شده ()2
سیما دینیاریان
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« نخست خداوندی را ستایش می کنم که بشر
را با مزیت عقــل و ادراک آفرید و در وجود
او صفات و احساساتی پســندیده و نیکو ایجاد
نمود تا بشر زادبوم خود را دوست بدارد و در
حدود امــکان به زادبودم خود خدمت کند و
برای آنکه خداوند زادبــوم او را حفظ کند،
زادبوم دیگران را محترم شمارد».
این بخشی اســت از مقدمه کتابی که در حدود بیش از
شصت ســال پیش ،روانشاد اردشیر خدارحم مرزبان اله
آبادی( خاضع) ،در بمبئی ،آنرا درباره تاریخچه زادبوم
خویش ،روستای اله آباد یزد می نویسد.
در شــماره پیشــین ضمن بازخوانی این کتاب و مروری
بر بخش هایی از تاریخچه روســتای اله آباد ،یادی شد
از برخی بزرگان دهش مند زرتشتی که با همت و منش
و بینش خود ،نقش بســزایی در توســعه و رشــد زادبوم
خویش داشــتند ،بی آنکه هیچ تمایز و تبعیضی نسبت به
ساکنان سمت مسلمان نشین روستا داشته باشند.
تا آنجایی که از دهش خویش ،حتی برای ساخت مکان
های مذهبی در ســمت مســلمان نشین روستا نیز ،همت
می کنند .یا آنکه آب انبار را در مســیر شاهراه ورودی
روستا می سازند برای بهره مندی همه ساکنان و عابران،
هرچند که چند سال بعد ،مسیر پلکان و پاشیر جداگانه
ای را برای مســلمانان در همان بنــای آب انبار تعبیه می
شود.
آب انبار اله آباد

دبستان پرسانه گودرزی

اما این روستا با وجود همه فراز و فرودهایی که در حافظه
تاریخی اش ثبت است ،این روزها احوال دیگری دارد.
وضعیت کنونی روستای اله آباد
سمت مسلمان نشین اله آباد تا حوالی اشکذر پیش رفته
و صدای حســینیه ها و مساجد آن در آیین های مذهبی
در روستا طنین انداز است و جمعیت قابل توجهی در آن
ســاکنند ،هرچند که اراضی زراعی را هم زیر ساخت و
سازها مدفون کرده اند.
اما ســمت دیگر ،زیارتگاه خواجه خضر ،بازسازی و با
نمای ســفید رنگ در میان زمیــن های زراعی جلوه گر
است .آتشــکده اله آباد زیر تنها ساباط پابرجای سمت
زرتشتی نشین روستا ،به فروغی ابدی ،برقرار است.
حاال دیگر ،تنها بانویی سالخورده در خانه ای قدیمی در
همان انتهای کوچه ورودی روستا ،نشانی از زندگی در
این خطه است .خانه ای قدیمی ،با در چوبی ،نرسیده به
ساباط ،در همسایگی آتشکده .هرچند هستند آدم های
با همتی که به پشتوانه منش و بینش خویش در تالشند تا
به حد توان ،سپاسدار میراث گذشتگانشان باشند .
به راســتی چقدر سپاسدار نیک اندیشانی بوده ایم که به
واسطه منش و بینش خود ،خطه ای خشک را با ساختن
قنات و آب انبار ،به زراعت و حیات ،جان داده اند ،آب
انباری کــه روزگاری خنکای آب شــیرینش و صدای
هیاهوی کودکانی که مشــربه به دســت ،پله های آن را
باال و پایین می دویدند.
چه فخری گرانتــر از اینکه ،نیــاکان واال همت و نیک

اندیش زرتشتی
چه در سرزمین
مــادری و چــه
از فرســنگ
هــا دورتــر،
بــه مهــر مــام
میهــن ،همواره
ایجاد فضاهای
زیارتگاه خواجه خضر
آموزشــی و
رشــد فرهنگ
اجتماعی برای میل به ســوادآموزی و ترویج دانش میان
همه اقشــار چه کم بضاعت و چه اعیان ،چه دختر و چه
پســر ،چه شــهری و چه روســتایی ،مدارس بسیاری را
بنا نهاده اند ،مدارســی که حتی آنرا مختص همکیشــان
خویش نیز قرار نداده اند.
مدارسی که در ســالیان دور چنان جایگاه گرامی داشته
که حتی نویســنده کتاب تاریخچه روستا ،در بخشی که
به مشکالت آن اشاره می کند ،مشتاقانه از دهش مندان
می خواهد که با توجه به شــکل گیری سطوح آموزشی
تــا پایه نهــم ،کالس های این مدارس نیــز از چهار پایه
آموزشی به نه پایه افزایش یابد.
آتشکده اما همچنان برقرار است و در طول سال در زمان
هایی مشــخص هستند هنوز آدم هایی که در پی اصالت
خویش ســراغ زادبودمشــان را می گیرند و ساعاتی را
کنار هم در این مکان مقدس گرد هم
می آیند.
زمین هــای زراعی هرچنــد دیگر به
واســطه بحــران کم آبی کــه حاصل
افزایش جمعیت و ساخت و سازهای
بی امان ناشی از آن است ،حاصلخیزی
خود را از دست داده اند و دیگر باید
تعریف از باغ انار و کشتزارهای ذرت
و کرت های صیفی جــات آن را در
کتاب های قدیمی خواند ،اما هنوز با
همت و پشــتوانه منشی بزرگ هستند
آدم هایــی که در تالشــند تــا همین
اندک زمین پا بر جا بماند.
خانــه ها امــا رها شــده انــد و موج
مهاجرت به شهر از ســویی شهر را با
ازدحامــی نفس گیر روبــرو کرده و
روســتا را به آستانه فراموشی نزدیکتر
ســاخته .خانــه های کاهگلــی که در
ر و ز گا ر ا نــی بامدادان ،درهای چوبی اش گشــوده
میشده ،آب بر آستان در می پاشیدند ،سپند بر آتش می
نهادند و این بوی خوش ســپند و نم کاهگل ،عطر آغاز
روز در روستا بوده.
صدای چهارپایان که پشــته های دسترنج اهالی را برای
امرار معاش به شهر می برده ،هیاهوی کودکان در همان
کوچه های خاکی حتی در دل ســوزان تابستان ،صدای
چک چــک آب در انتهای پلکان آب انبــار ،مردان و
زنانــی که در خانه و بر ســر کشــت ،دوشــادوش هم
زندگی را می ســاختند ،و ....حاال دیگر این همه جلوه،
به سکوتی سنگین کشیده و شــاید تنها چراغدار سمت
زرتشتی نشین این روستا مادربزرگی است تنها از جنس
عشق و آشتی.

دبستان دخترانه ادب مزدا

 .....چنین گفت موبد
چکیده ای از سخنان موبد دکتر جهانگیر اشیدری
در کتاب نور ،آتش ،آتشکده در آیین زرتشت
به مناسبت فرارسیدن جشن فرخندهء اردیبهشتگان
در عصر اوســتا ،آتش مظهر و نشــانهء پاکی و طهارت بود
و مردم آن را گرامی می داشــتند .این یک ســنت و رســم
و روش قــوم آریا بود کــه به اجاق خانواده و روشــن نگه
داشــتن آن اهمیت می دادند و اگر اجاق سرد می شد ،آن
را بدشــگون می دانســتند ،که بعدها آتشکده ها که در آن
آتش اجاق صنوف و دســته هــای گوناگون با هم یک جا
جمع شــده ،خود «قبله» و «پرستش ســوی» مردم گردید و
نور فروزان و تابناک آن ،خود ،نموداری از نور کل ،یعنی
خداوند بود.
پنج نوع آتش:
سپنیشت ،آتشی است
نخست -که عالی ترین اســت به نام
َ
که در عرش اعال در گرزمان یا گرودمان فروزان اســت که
آتش معنوی و درونی و نور کل اســت ،نه آتش مادی که
با هیزم می سوزد.
دوم -بِرِزی َســ َونگهه که به بلندسوت(بزرگ سود) ترجمه
گردیده و آن آتشی است که در جمادات ،در سنگ و آب
نهان است و به اسم عمومی آتش بهرام خوانده شده است.
ســومُ -وهوفریان ،آتشی اســت که در کالبد انسانی وجود
دارد و همان حرارت غریزی است و نشان حیات است.
چهارم -ا ُ
روازیشت آتشــی است که در رستنی ها و چوب
َ
ها موجود است و سبب شادابی و بالندگی آنها می شود.
وازیشــت که در همه ذرات و رعد و برق هم وجود
پنجم-
َ
دارد و نتیجــه دو نیروی همســتار یــا ضد(همچون مثبت و
منفی)است.
اینهــا ،آتش مینوی اند که خداونــد در دل آفریدگانش به
ودیعه سپرده اســت .جا دارد از یک نوع آتش دیگری که
فر و شکوه ،در چهره و درون اشخاص می تابد و
به شــکل ّ
سبب برتری صاحب آن می گردد ،یاد شود که آن را فَ َّره یا
خ َو َرنا گویند و به موجب اوستا «فَ َر» موهبتی است اهورایی
که به قلب هر که بتابد بر همگنان برتری یابد.
آتــش دیگری که خــارج از پنج نوع آتش های یاد شــده
اســت ،آتش معمولی اســت که با چوب و هیزم می سوزد
و جــز جنبه مادی و فیزیکی ،جنبه دیگری ندارد مگر آنکه
فروغــش ما را به فروغ بیکران و جاودانی اهورایی رهنمون
گردد .بر هر زرتشــتی واجب اســت تا دل خــود را به نور
اندیشــه و گفتار و کردار نیک روشــن ســاخته تا با صفت
سپنتامینویی بر انگره مینو و نیروهای اهریمنی پیروزی یابد.
این که اشوزرتشــت ،ما را به توجه و نور و سوی آن توصیه
فرموده ،برای آن است که نور سوی و طرف ندارد...
وجــود آدمــی و موجودات و جملــه کائنات هــر یک به
فراخور خود ،آتشی دارند که موجد حیات آنهاست و اگر
این آتش در وجود ایشــان نباشد مرگ آنها در پیش است.
عقل و شــورمندی و عالقه ،شعور ،فهم ،فراست و کیاست،
اندیشه ،غیرت ،هوش و  ...اینها که وجود و صورت ظاهری
ندارند ،با آتش درون کار مــی کنند .اینها قوای لطیفه اند.
اینها نیروهایی هستند که بشر را به مقام عالی و مراتب باال و
روحانی می کشــانند و رهبری می نمایند .به عبارت دیگر،
آتش درونی وجود انســان ،تولید آتشــی دیگــر که همان
آتش حقیقت باشــد ،می نماید و سعادت و نیک بختی می
آورد .یافتن آتش یکی از حوادث مهم زندگی بشر بوده ،به
ویژه در مناطق سردسیر و با توجه به تاثیر نور آن در تاریکی
شب .بنابراین به صور گوناگون در اسطوره ها و افسانه های
اقوام انعکاس یافته است...
ایــن عنصــر ،یعنی آتــش ،دوســت ،بــرادر و نزدیکترین
خویشــاوند بشر اســت ...به موجب اســاطیر آتش به عنوان
پیک ،میان بشر و آفریدگار مورد عنایت بسیار بوده است....
یکــی از دالیل احترام و تقدیــس(آن) ،این بوده که آن را
مانند آب موجد و مولد زندگی می دانســتند و معتقد بودند
که وجود همه چیز به نوعی بدان وابسته است .مولوی ،عشق
را بــه آتش تعبیر می کند و آتش عشــق ازلی را ،مبداء هر
حرکت و منشــاء هر صدایی می داند .امتیاز نوابغ بشری هم
به ســبب نیرومندی آتش درونی آنان اســتِ .
آتش مینوی،
نگهدار زندگی جانداران اســت و ِ
آتش زمین ،پاکســاز و
سوزاننده پلیدی ها.
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كودكان

دانستنی هایی در مورد گیاهان

ولي بايد اين آب گرانبها حفظ
شود  .براي اينكه اين گياه آب
كمتري را در گرما از دست بدهد
برگهاي آن بصورت خار تغيير
شكل داده است  .با اين تغيير
هم آب حفظ ميشود و هم اين
خارها به گياه كمك مي كنند كه
از آسيب رساندن و خورده شدن
بوسيله جانوران حفظ شوند

آموزش ساخت سایه با دست
تصــور کنید بچه های عزیز یک شــب بــا خانواده
دوســت داشــتنی خود رفته اید پیک نیک و هیچ
اســباب بازی یا وسیله خاصی همراهتان نیست ،
از بازی و دویدن هم خسته شده اید !!!
ما برای شما یک سرگرمی خوب سراغ داریم که با
همکاری بزرگترها میتوانید انجام بدهید  ،ساخت
سایه با دست های هنرمندتان .

دانستنی
چقدر زیباست حاال که در رشوع سال جدید هستیم
معنی اسم ماه های سال را بدانیم .

فروردین :

فروهرهای پاکان

اردیبهشت :
بهرتین راستی

خرداد :

تندرستی و رسایی

تیر :

ایزد نگهبان آب

امرداد :

بیمرگی و جاودانگی

شهریور :

شهریاری نیرومند

مهر :

دوستی و پیامن

آبان :

هنگام آب

آذر :

آتش  ،فروغ

دی :

آفریدگار

بهمن :

اندیشه نیک

اسفند :
فروتنی
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آیا میدانستید :برگ گیاه کاکتوس کجاست ؟
آن قسمتي از گياه كاكتوس كه در نگاه اول برگ به نظر مي
رسد  ،در حقيقت ساقه گياه است  .برگهاي گياه همان خارهاي
است كه روي گياه ديده مي شود.
همانطور كه مي دانيد
مناطق
گياهان
كاكتوسها
خشك و كم باران هستند  .اين
گياهان داراي ريشه اي هستند
كه قادرند مقادير جزيي آب را
هم ذخيره كند  .يعني ريشه
هاي آن در عمق خاك فرو نمي
روند بلكه در سطح خاك پخش
مي شوند تا حداكثر استفاده را
از آبهاي سطحي بكنند .

آیا میدانستید :سن درختان را چگونه تعیین کنیم ؟
وقتي يك درخت بزرگ مي شود اليه هاي چوب جديدتري در
زير پوست درخت ساخته مي شود .
رنگ اليه اي كه در تابستان بوجود مي آيد با رنگ اليه اي كه
در زمستان بوجود مي آيد متفاوت است .
پس يك اليه كم رنگ و پر رنگ با هم نشاندهنده ي يك سال
از عمر درخت است .
وقتي يك درخت را مي بريم  ،دايره هائي را مي بينيم كه داخل
همديگر قرار گرفته اند .
بنابراين كافي است تعداد اليه هاي پر رنگ را بشماريم يا
فرقي نمي كند تعداد اليه هاي روشن را بشماريم تا سن درخت
مشخص شود .
ولي همانطور كه مي
دانيد اين كار درستي
نيست كه براي تعيين
سن درخت آنرا قطع
كنيم .
مي شود گفت ما سن
درخت را از روي قطر
و ارتفاع آن حدس مي
زنيم .
يك
قطر
هرچه
درخت بيشتر باشد
عمرش بيشتر است .

آخر

تصدیق فکسنی
* بهرام دمهری
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در دهه ســي كه همه چيز داشــت ماشيني مي شــد ،عده اي براي آنكه از قافله ماشين
ســواران عقب نمانند به دنبال گرفتن گواهينامه رانندگي يا به قول آن روزيها تصديق
بودند .هنوز جاده ها خاكــي بود ،به جز چند
اتوبــوس كــه بين يــزد و تهران رفــت و آمد
داشــتند و چنــد كاميون ،ماشــين ديگري در
گاراژها ديده نمي شــد .آن روزها رانندگي يا
شوفري كار پر درآمدي بود .اغلب كساني كه
از كشاورزي بريده و راهي شهر شده بودند ،به
طرف شوفري و يا شاگرد شوفري رفته بودند
كه خوشــبختانه از بين آنان رانندگان بســيار
عزيز و محترمي صاحب ماشــين شدند که به
دلیل خدمتي كه به مردم مي كردند ،نامشــان
جاودانه شد .بیشتر مردم يزد چه زرتشتي و چه
غير زرتشتي مي خواســتند با ماشين زرتشتيان
به سفر بروند يا بارشــان را با كاميون زرتشتي
حمل کنند .چون احســاس امنيت بيشــتري می کردند .خوشبختانه تا امروز ،اين عزت
و آبرو هم ماندگار شده و كساني كه در اين صنف اشتغال دارند ،نام نیک گذشتگان
خود را حفظ کرده اند.
همه رانندگان ،از شــاگردي و به قول خودشــان بي خوابــي و آب حلب خوردن ،به
اســتادي و راننده شــدن مي رســيدند .همه بايد به صورت تجربی و تئوری با ماشین و
مشــکالت آن آشنا می شدند و مراحل سختی را طی می کردند و امتحان تپه و داخل
شهر را نیز قبول می شدند ،تا به دريافت تصديق پايه يكم نايل می شدند!
آن زمان ها ،كسانی که كه دارنده تصديق (گواهینامه) پايه يكم بودند ،ارزش و اعتبار
خاصی هم داشــتند .آن روزها دشت حاصلخيز جيرفت تازه آباد شده بود و رانندگان
كاميــون ،راهــي آن مکان که به هند كوچك مشــهور بود ،مي شــدند تا محصوالت
كشــاورزي را در مدت كمي به تهران يا شــهرهاي ديگر حمل كنند و درآمد خوبي
داشتند .كشاورزان هم بیشتر يزدي بودند و ترجيح مي دادند كه با زرتشتیان داد و ستد
كنند.
با گســترش صنعت حمل و نقل و وارد شــدن كاميون هاي بنز به ايران ،نیاز به داشتن
تصدیق(گواهینامه) و ارزش آن بیشــتر احســاس می شــد ،ولی عبور از استانداردهای
الزم و گرفتن این مدرک رانندگی ،زمان بر و مشــکل بود .از طرفی هم كساني بودند
كه سال ها در انتظار گرفتن تصديق پايه يكم بودند ولي موفق نمي شدند از این مراحل
عبور کنند .این رویه ادامه داشــت تا اينكه یک شير پاك خورده اي راه پاكستان را به
اين اشخاص نشان داد و گفت که بروند آنجا و با پرداخت يك هزار تومان پول ،رشوه
قابل دار! تصديق بين المللي بگيرند.
هــزار تومان خرجی تصدیق و خرج رفت و برگشــت ،پول قابل توجهي بود ولي عده

اي رفتند و تصدیق گرفتند و برگشــتند .این افراد ســعي مي كردند که در بازگشت از
پاکســتان ،راه و چاه این روش را به دیگران آموزش ندهنــد و خود انحصار طلبانه به
كارشان ادامه بدهند .
از آنجاييكه جوينده يابنده است ،دیگر افراد راحت طلب نیز این روش را یاد گرفتند و
کلی تصدیق پاکستانی دار!! وارد ایران شدند .این افراد چون مراحل آموزش رانندگی
را طــی نکرده بودند و با خرج کردن پــول ،گواهینامه گرفته بودند ،عامل تصادف در
جاده ها می شــدند و مشکالت زیادی را برای مردم درست کردند .در جمع رانندگان
ايراني به این افراد مي گفتند :فالني تصديق فكسني(پاکستانی) دارد!!.
از آن روز هر مدرک تقلبی و به درد نخور را فکســنی (پاکســتانی) اســم گذاشتند و
طبيعي اســت وقتي مدركي قالبي باشــد چــه عواقبي به بار مــي آورد .يكي از همين
همشــهريان ما در بين راننده هاي آن زمان با این تصدیق فکسنی موفق نبود و در پايان
با تصادف و از بین بردن كاميون خود ،به كار ديگري پرداخت.
این داســتان اين روزها نیز بیش از گذشــته ،ادامه دارد .مدرک گرایی در کل کشور
وجود دارد و جوانان ما ســالها عمر و جواني خود را براي گرفتن مدرك دانشــگاهی
معتبر صرف مي كنند .برخی از این افراد نیز ،راه دریافت مدرک را در دانشــگاه های
معتبر خارجی طی می کنند و با دردسر مدارک علمی معتبر قابل تایید وزارت علوم را
می گیرند و به کشور بازمی گردند .در این بین ،افراد خیلی کمی نیز وجود دارند که
راهی خارج شده و از دانشگاه های نامعتبر ،مدارکی را در زمان های حتی بسیار کمتر
از حد معمول و معقول ،می گیرند ،که بعد از بازگشت به کشور عزيزمان ،مشکالتشان
شروع مي شود .بنابراین بهتر است هر کاری با روش درست خود طی شود که به نتیجه
مناسب برسد وگرنه با داشتن مدارک فکسنی نمی توان انتظار نتیجه مطلوب را داشت.

پارس نامه

ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
شماره هشتاد و دو-فروردین 1395
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسفندیار اختیاری 
زیرنظر شورای سردبیری    -همکاران :همراهان تارنمای برساد
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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