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مدارس زرتشتی در سالی که
گذشت و سال پیش رو
جمشــیدجم ،رستم
آبادیان ،فیروزبهرام،
دینیــاری ،مــارکار،
 5مدرسه ای هستند
کــه ویــژه دانــش
آموزان زرتشتی اند

برگزاری پنجمین همایش رستار
بررســی اهمیــت
اخــاق در بخش
هایمختلفجامعه
محــور پنجمیــن
همایش سراســری
رستاربود.

دبستان دخترانه مارکار یزد و
راه روشن پیش رو
براینخستینبارباپیگیری
هــای دکتــر اســفندیار
اختیــاری و همــکاری
آمــوزش و پرورش یک
دبستانبهدخترانزرتشتی
اختصاصیافت.

خبــر

موزه مارکار در لیست برترین موزه های کشور
تشهبیدرا -هسوداتشه هرامشهرامشان سراپ-1395تشهبیدرا -هسوداتشه هرامش

مــوزه مــارکار در همایش روز
جهانی مــوزه ها ،به عنوان یکی
از  12موزه برتر کشــورمعرفی
شد.
همزمــان بــا روز جهانــی مــوزه ها و
برگزاری همایــش این روز جهانی در
تــاالر همایش های مــوزه ملی ایران با
حضور پروفسور هینس رئیس شورای
بین المللی مــوزه ها ،مــوزه مارکاربه
عنوان یکی از  12موزه برتر کشور در
میان بیش از  400موزه خصوصی ایران
انتخاب شد.
ایــن انتخــاب در حالــی اســت کــه
اردیبهشت ماه  ،1395چهاردهمین ماه
آغــاز فعالیت موزه تاریــخ و فرهنگ
زرتشتیان(مارکار) است.
همچنیــن در این مــاه  ،تریپ ادوایزر،
مهمترین ســایت گردشــگری جهان،
مــوزه مــارکار را بــه عنــوان یکی از
مقاصــد گردشــگری در یــزد معرفی
کــرده اســت ،اتفاقی که از یک ســو

نتیجه تالش مسئولین موزه
در معرفــی آن به جهانیان
بود و از سوی دیگر نشانه
رضایت گردشگرانی بود
که از این مجموعه بازدید
کرده بودند.
مــوزه تاریــخ و فرهنگ
زرتشــتیان در یک ســال
گذشــته بیش از  10هزار
بازدیــد کننــده ایرانــی
و خارجــی داشــته اســت و بــه همت
دســت اندرکارانــش توانســته اســت
خدمــات مناســبی بــه گردشــگران
ارائــه دهد،همچنیــن آن را با کمترین
هزینــه ممکن بــه عنوان یــک مقصد
گردشــگری معرفی نمایند و با بودجه
موجود آن را توسعه دهند.
در ایــن مدت متخصصان بســیاری از
جامعه زرتشــتی و راهنمایان همکیش
گردشــگری اســتان یــزد مــوزه را با
تخصص هایشان یاری رسانده اند.

موزه تاریخ و فرهنگ زرتشتی به واسطه
نیک اندیشی خانواده روانشاد شاه جهان
گــودرز و تــاش گروهــی از جوانان
جامعه زرتشتی در آخرین روزهای سال
 93گشایش یافت.در این موزه تاریخچه
پرورشــگاه و زندگینامه مارکار،آموزه
ها و زندگــی اشوزرتشــت،آیین ها و
جشــن های زرتشتیان،پوشــش و نماز
زرتشتیان،آتشکده ،موبدان وخانه های
زرتشتی و بخشــی از وسایل مارکار به
نمایش در آمده است.

نهمين دوره نمايشگاه بينالمللي
هليراشــا 2016-در مرکــز
نمايشــگاهي از  30اردیبهشت
تا اول خورداد برگزار شــد و
تنها نماینده ی مجلســی که با
توجه به داشتن مدرک خلبانی
تجربه پرواز دارد ،به نمایندگی
از کشــور ایران ،مهمــان این
همایش بزرگ علــم و فناوری
هوایی بود.
شرکتهاي سازنده بالگرد(هلیکوپتر)
زيادي از کشورهاي مختلف همچون
بــاروس ،آلمــان ،فرانســه ،ليتواني،
ايتاليا ،انگلســتان ،آفريقــاي جنوبي،
ايــاالت متحــده آمريــکا ،بلژيــک،
نروژ ،کانادا ،اسپانيا ،جمهوري چک،
ســوئيس و غيره در نمايشگاه شرکت
کرده بودند.
وزارت صنعت و تجارت فدراســيون
روســيه برگزار کننده این نمايشــگاه
بود .در جريان نمايشــگاه کنفرانسها
و نمايش محصوالت زيــادي به اجرا
درآمدند .دکتــر اســفندیار اختیاری
ضمــن بازدیــد از ایــن نمایشــگاه به
نمایندگــی از ایــران بــه گفتگــو بــا
شــرکتهای مختلف پرداخت .از جمله
مهترین شــرکتها و تکنولوژیهایی که
مورد توجه نماینده ایرانیان زرتشــتی
قرار گرفت و مذاکراتی برای حضور

آنهــا در ایــران انجام
شد ،عبارتند از:
صندلي پرنــده توليد
شــرکت Air Lane
بنام MICRON
اين صندلي با رويکرد
بســيار جالــب در
تراز نيروي گشــتاور
توجههــا را بــه خود
جلب نمود.
بالگردهای شــرکت
هلیکوپتر ســازی شهر
کازان ،نیــز مــورد
توجه دکتر اســفندیار
اختیــاری قرار گرفت
و حتــی بــا هماهنگی
انجام شــده ،ایشــان پرواز آزمایشــی
با تولیــدات این شــرکت انجام داد و
گفتگوهایی برای حضور این شرکت
در ایران انجام شد.
شرکت ایتالیایی آگوستاوست لند که
قویتریــن بالگرد تک موتوره جهان را
تولید می کنــد نیز مورد توجه نماینده
ایرانیان زرتشتی قرار گرفت.
گفتگو با شــرکت ایربــاس در مورد
بالگردهای جدیدی کــه تولید کرده
و مناســب برای پرواز در کوهستان با
کاربری امداد و نجات است ،از دیگر
فعالیتهــای رئیــس کمیتــه پژوهش و

فناوری مجلس بود که با دعوت مدیر
کارخانــه جهت بازدید بیشــتر در مقر
اصلی شرکت همراه شد.
تولیــد کننده برج مخابــرات و کنترل
متحرک مناســب برای مناطق محروم
نیز مورد توجــه دکتر اختیــاری قرار
گرفــت و ایــن شــرکت نیــز بــرای
همکاری با ایران ابراز تمایل کرد.
شــرکت تولید کننده موتورهای جت
کوچک مناســب بــرای هواپیماهای
تک سرنشــین و بالگردها نیز به دنبال
گفتگوهای انجام شــده ،آمــاده ارائه
محصوالت خود در ایران است.

نماینده زرتشتیان ،تنها نماینده ایران در نمایشگاه هوایی روسیه

اخبار کوتاه ورزشی
ورهرام ایزد تا اشــتاد ایزد برابر با
 19تا  25ماه اردیبهشــت به همت
گــروه ورزش همگانی ورهرام به
نــام هفتــه ورزش و زیبایی اندام
زرتشــتیان نامگذاری شده است.
به همین مناسبت امسال نیز برنامه
های متنوعی در مجموعه فرهنگی
ورزشــی آدریان بزرگ ،باشــگاه
ورزشی فروهر و مجتمع فرهنگی
ورزشی مارکار تهرانپارس برگزار
شد.
در نخســتین روز هفتــه ،گروهــی از
همکیشــان از مســیرهای مختلــف با پای
پیاده راهی شاه ورهرام ایزد تهران شدند،
همچنین در آدریان بزرگ از سرپرســت
تیم فوتبال منتخب قدردانی شد ،با حضور
دانش آمــوزان جمشــید جم مســابقات
دوســتانه بومــی محلی برگزار شــد و در
نهایت بازیهای دوســتانه فوتبال دستی در
بین دانشجویان انجام گرفت.
بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی
در دومین روز در آدریان بزرگ حضور
یافتند ،انجــام تمرینات ورزشــی یوگا و
ایروبیک از برنامه هــای این روز بود که
توســط بانوان زرتشــتی و زیر نظر مربیان
انجام شد.
در ســومین روز نوبت بــه دانش آموزان
دبیرستان دوره اول رســتم آبادیان رسید
کــه راهی آدریــان بزرگ شــوند ،انجام
حــرکات ورزشــی بــا نشــاط و بازیهای
والیبــال و فوتبال از برنامــه هایی بود که
دانش آموزان رستم آبادیان انجام دادند.
برگــزاری دیــدار دوســتان والیبــال بین
تیمهــای آدریــان و فروهــر در باشــگاه
ورزشــی فروهــر ،برنامــه چهارمین روز
هفته بــود که با داوری همونــدان کانون
دانشجویان زرتشتی صورت پذیرفت.
آدریــان بــزرگ در روز پنجــم شــاهد
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و دیدار
دوستانه فوتبال بین تیمهای تفت و توابع و
کوهســار بود ،در مــارکار تهرانپارس نیز
بازی های دوســتانه بدمینتون برپا شد ،در
همین روز بازی دوســتانه داژبال(وسطی)
در باشگاه ورزشی فروهر نیز برپا شد.
در آخریــن روز هفته ورزش نیز نونهاالن
مهد ســپند به همراه گروهی از همکیشان
راهی آدریان بزرگ شــدند .برنامه های
متنوعی از حرکات کششــی تا آشنایی با
نحوه کاشــت توت فرنگی و شعر خوانی
و نیایش اجرا شد.
در کنــار برگــزاری هفتــه ورزش باید
بــه حضــور دانــش آمــوزان زرتشــتی
مدارس جمشــید جم ،رســتم آبادیان و
گیــو در همایــش دفاع شــخصی دانش
آمــوزی اشــاره نمــود ،همایشــی کــه
توســط فدراســیون جودو و بــا حضور
دکتر اســفندیار اختیاری در سالن شهید
افراسیابی تهران برپا شد .اجرای حرکات
کاتا توســط دانش آموزان جمشیدجم و
اجرای فنون شخصی توسط تیم هنرهای
رزمی مشــترک مــدارس جمشــیدجم،
گیو ،رســتم آبادیان و دکتر حســابی به
مربیگری ادوارد الزار از برنامه های این
همایش بود.
دیدار دوســتانه والیبال بین دانش آموزان
دبیرســتان فیروزبهــرام ومدرســه رســتم
آبادیان به صورت رفت و برگشت نیز در
ماه اردیبهشت انجام پذیرفت.
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خــبرهای کوتاه
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بررســی اهمیت اخالق در بخش های
مختلف جامعــه ،محور پنجمین همایش
سراسری رستار بود.
همایش رســتار که به مناســبت زادروز روانشاد
رامین شهرت ،چندین ســال است با محورهای
مختلــف برگزار می شــود ،در تالش اســت تا
پژوهشــگران و فرهیختــگان جامعــه را به تفکر
در مورد مشــکالت کمتر دیده شــده در جامعه
و ارایه راهکار عملی بــرای مقابله و اصالح آن
وادارد.
امســال نیــز این
همایــش در 22
اردیبهشــت ماه
برگــزار شــد.
رســتار کــه در
کالم بــه معنــی
آگاهــی یافتــه
اســت ،همچنان
در تالش اســت
تــا بــا همراهی
پژوهشــگران و
عالقه منــدان به
پیشــرفته جامعه
زرتشتی ،نخست
ســعی کند شناخت درستی از جامعه داشته باشد
و در ادامه راهکارهایی عملی برای این پیشرفت
معرفی نماید.
در همایــش پنجم که توســط برســاد-تارنمای
خبری تحلیلی زرتشتیان  -برگزار شد،سخنرانان
بــا اشــاره به اهمیــت اخــاق در بخــش های
مختلف ،از رعایت اخالق در خانواده تا رعایت
اخالق در سیاست ،به این نکته اشاره کردند که
وقتــی یک فرد یا گروه بخواهــد از روش های
نادرست به هدف خود دست یابد و حق دیگران
را پایمال کند ،نشــانه بارز بد اخالقی است و از
سوی دیگر داشتن رفتار درست و نیک ،حتی در
بدترین شرایط ،نمونه ای از اخالق پسندیده است.
در ایــن همایــش خانم هــا و آقایــان موبدیار
دکتر راشــین جهانگیری ،دکتر کامبیز میزانیان،
دکتر بهشــید برخوردار ،بهرام دمهــری ،ماندانا
طهمورثــی زاده ،رادمان خورشــیدیان ،فردین
نمیرانیان و رامتین شــهرت نوشــتارهای خود را
برای ارائه در همایش ارسال کرده بودند ،افرادی
که به گفته دکتر اسفندیار اختیاری ،داور و دبیر
همایــش ،همگی با توجه به ســوابق اجتماعی و
عضویت در انجمن هــای مختلف تالش کرده

بودند تا به صورت عملی راهکارهایی را ارائه
دهند.
با موافقت انجمن زرتشتیان مریم آباد ،امسال نیز
همایش رستار به میزبانی این محله زرتشتی نشین
برگزار شــد و در روز همایش بــه غیر از دکتر
بهشــید برخوردار که نتوانســته بود در همایش
حضور بیابد و نوشــتارش را به صورت پوستر به
نمایش گذاشته بود و ماندانا طهمورثی زاده که
به دلیل مصدومیت پا ،مجبور شــده بود از طریق
ارسال فیلم ســخنرانی اش ،در همایش شرکت
کند ،بقیه شــرکت کنندگان در مدتی  15دقیقه
ای بــه ارائه نوشــتارهای
خود پرداختند.
فردین نمیرانیــان با توجه
به تاثیر بداخالقی بر روی
جامعــه 12 ،راهکار برای
مقابلــه بــا بداخالقی در
جامعه زرتشتی ارائه داد.
رادمان خورشیدیان سعی
کرد بــا مثالهــای متنوع،
ضمــن عالقمنــد کردن
باشــندگان بــه موضوع،
بــه دروغ و تاثیــر آن در
بداخالقی اشاره کند.
دکتر کامبیــز میزانیان در
نوشتارش به اخالق حرفه ای پرداخت و نخست
به این پرســش پاســخ داد که چرا ســازمان ها
نیازمند اخالق حرفه ای هستند ،سپس به جایگاه
اخالق حرفه ای در ســازمان ها اشاره کرد و در
نهایــت از تفاوت ســازمان هــای اخالقی و غیر
اخالقی سخن راند.
موبدیــار دکتــر راشــین جهانگیــری در ابتدای
نوشــتارش به اخالق و نیکوخلقــی در متون دین
زرتشــتی اشاره کرد ،از هفت گام اخالق پروری
زرتشتی سخن راند و کسب دانش راستین ،گوش
دادن به ندای وجدان و ممارســت در راه عمل به
دو مورد قبلی را ،راه چیرگی بر بدخلقی دانست.
همچنین نگاه ویژه ای به اخالق و رقابت ،اخالق
در خانواده و اخالق در ورزش داشت.
ماندانــا طهمورثــی زاده افزایش خرد تک تک
افــراد جامعه را یکــی از راهکارهــای مقابله با
بداخالقی دانست.
بهــرام دمهــری اخــاق جامعــه را وابســته به
اخالق تک تــک افراد جامعه دانســت و یکی
از مشــکالت افراد بداخالق را باور نداشــتن به
اصول دین دانست و رامتین شهرت از اخالق در
مدیریت گردشگری سخن گفت.

برگزاری نخستین چهره گهنبار سال
در همه شهرهای زرتشتی نشین
نخســتین چهره گهنبار سال بابرگزاری
"واج یشــت" در آدریان تهران آغاز
شد.مراســم واج یشــت امســال نیز با
حضور جمع زیادی از همکیشــان و با
اوستاخوانی موبدان در آدریان تهران
برگزار شد.
چهــره گهنبــار در تهــران همچنیــن در برخی
مراکز آموزشــی چــون دبســتان گیو،رســتم
باغ،خانــه نرگــس و خانــه فرهنــگ و هنر نیز
برگزار شــد.خانه فرهنگ و هنر این گهنبار را
همــراه با جشــن برگزاری پنجمین ســال آغاز
فعالیتش برگزار کرد.
امســال در آدریان بزرگ نیز گهنبار به نامگانه
بنیانگذارانــش برگــزار شــد و علیرغم بارش
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باران بســیار،جمع زیادی از همکیشــان حضور
داشتند.
در شــیراز گهنبــار همــراه با تقدیــر از معلمان
دینی برگزار شــد  .در کرمــان نیز جمع زیادی
از همکیشــان با حضور در آتشکده این مراسم
را برگزار کردند.
در یــزد عالوه بربرگــزاری گهنبار در محالت
مختلف،کمیســیون بانــوان یزد در مســافرخانه
پرویــز شــاه جهان و بــا اوســتاخوانی موبدیار
فریبا مالی همچنین اجرای برنامه های فرهنگی
گهنبار را برگزار کرد.
مراســم گهنبار مراسمی دینی و آیینی است که
طی آن زرتشــتیان با گردهمایی و اوستاخوانی
داده های اهورامزدا راسپاس می گویند.
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*جشن سدره پوشی در دبستان جمشید جم
جشنسدرهپوشیبرایپنجنفرازدانشآموزانجمشیدجمبرگزارمیشود.
اشــکان قدردان ،ســروش گنجی ،آرین بمانی ،پرهام ســامت و ارشا
خســروی  5دانش آموزی هســتند که برای نخســتین بار پیراهن نیک
اندیشی سدره را بر تن خواهند کرد و از روی اختیار و آزادی ،کمربند
کشتی را به کمر می بندد.
این مراسم درجشنگاه خسروی برگزار می شود و در کنار برگزاری این
آیین ،برنامه های شاد برگزار می شود.
*برگزاری کالس های تابســتانی کمیسیون بانوان انجمن
زرتشتیان یزد
کمیســیون بانوان انجمن زرتشتیان یزد با انتشــار فراخوانی کالس های
تابستانه این مرکز را اعالم کرد.این کالسها از تاریخ  16خرداد ماه آغاز
می شوند وعالقمندان برای نام نویسی تا  14خرداد فرصت دارند.
کالسها عبارتند از:
آموزش خیاطی مبتدی و پیشرفته،شاهنامه خوانی ،آموزش دف و تنبک،
گاتهاخوانی رده بزرگســال و خردســال ،آموزش آشــپزی،کتابخوانی،
اموزش رقص خردساالن و بزرگساالن ،کالس اموزش هنرهای دستی به
کودکان  4تا  8سال،خودشناسی و آموزش زبان انگلیسی.
عالقه مندان نام نویسی می توانند با شماره  09132522542تماس بگیرند.
*انتخاب هیات مدیره سازمان فروهر
هیات مدیره جدید سازمان فروهر با رای هموندان این سازمان انتخاب شدند.
در این انتخابات ،ســیاوش بنداریان زاده ،با  105رای ،دلناز فوالدیان با
 102رای ،شــهریار خســروان با  101رای ،پیمان غیبی با  99رای ،مهسا
مبارکه با  98رای ،یسنا یزدانی با  94رای و چیستا زند خاوری با 92رای
به عنوان اعضای اصلی هیات مدیــره و بهنام مرادیان ،بهروز ماوندادی
و فربــد کابلی زاده به عنوان اعضای علی البدل ســازمان فروهر انتخاب
شدند.
همچنین جمشــید هرمزدیاری ،قباد رادمند و پرویــز اهورایی به عنوان
بازرسان اصلی ســال مالی آینده و مهرتاش مهروزیاد زرتشتی به عنوان
بازرس علی البدل انتخاب شدند.
این نشست با حضور خانم صیدی ،نماینده وزارت کشور و هیات رییسه
شامل فرامرز پوررســتمی ،بیژن نوشیروانی ،اردشــیر اورمزدی ،پروین
خدادادی و رستم وحیدی برگزار شد.
*باشندگی زرتشتیان در نمایشگاه بین المللی گردشگری
هشــتمین نمایشــگاه بین المللی گردشــگری ،هتلداری و صنایع وابسته
به میزبانی شــهر اصفهان برگزار شــد در این نمایشگاه اداره کل میراث
فرهنگی صنایع دســتی و گردشگری استان یزد ،بخشی از غرفه خود را
به زرتشتیان اختصاص داد.
گروهی از زرتشــتیان روستای گردشــگری مبارکه به سرپرستی آقای
بهرام بهمردی و با همکاری موزه تاریخ و فرهنگ زرتشــتیان (مارکار)
در این غرفه حاضر بودند.
سفره گواه گیری ،به همراه تصاویری از آتشکده یزد ،مجموعه مارکار،
پیرســبز ،پوشش ســنتی بانوان و  ...از جمله مواردی بود که به بازدید
کنندگان در غرفه میراث فرهنگی یزد عرضه شد.
*بازدیدگروهیازمقاماتاستانآذربایجانشرقیازمزرعهکالنتر
گروهی از مقامات اســتان آذربایجان شــرقی از روستای زرتشتی نشین
مزرعه کالنتر بازدید کردند.
در ایــن بازدید اعضای شــوراها و دهیاری ها ،برخــی از فرمانداران و
بخشــداران استان آذربایجان شرقی به همراه گروهی از استانداری یزد،
در روســتای مزرعه کالنتر حاضر شــدند و ضمن گردش در کوچه ها
و بازدید از آتشــکده و خانه های روســتا ،در منزل دهیار روســتا مورد
پذیرایی قرار گرفتند.
*برگزاری گهنبار در پذیرشگاه پارسایی
انجمن زرتشتیان تهران ،به مناسبت سالروز گشایش پذیرشگاه روانشاد مهربان
جمشیدپارسایی،آیینگاهنبارخوانیرا درپذیرشگاهپارساییتهرانبرگزارکرد.
در این مراسم دکتر رستم خسرویانی ،فرنشین انجمن زرتشتیان تهران از
نیک اندیشــان زرتشتی که تاثیر فراوانی در جامعه حتی بعد از خودشان
دارند ،یاد کرد و تاکید کرد همگی باید از آنها بیاموزیم.
*حضور دکتر اختیاری درنمایشگاه فانوس
بیســتمین نمایشــگاه و هفتمین ســمینار دســتاوردهای دانــش آموزی
دبیرســتان دوره اول عالمه حلی (2تیزهوشان) با حضور دکتر اسفندیار
اختیاری ،رئیس کمیته پژوهش و فناوری مجلس ،برگزار شد
این همایش علمی همه ســاله توسط دانش آموزان گروه سمپاد برگزار
می شود و امسال نیز به دعوت مسئولین ،دکتر اسفندیار اختیاری در آن
حضور داشت.
*فراخوان جذب راهنمای گردشگری برای آتشکده تهران
انجمن زرتشــتیان تهران از راهنمایان گردشــگری همکیش که دارای
مدرک راهنمای گردشگری هستند ،جهت همکاری در آدریان تهران
دعوت کرده اســت .عالقمندان می توانند برای تکمیل فرم در ساعات
اداری به دبیرخانه انجمن زرتشتیان تهران مراجعه کنند.

بررسی رفتارهای اخالقی زرتشتیان
در پنجمین همایش رستار

گزارش

دبستان دخترانه مارکار یزد
و راه روشن پیش رو
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در مهــر مــاه ســال  ،1394اتفــاق بــی
نظیــری در جامعــه زرتشــتیان افتــاد و
برای نخســتین بار با پیگیری های دکتر
اســفندیار اختیاری و همکاری آموزش
و پــرورش یــک دبســتان بــه دختران
زرتشــتی اختصاص یافــت ،اما این تازه
آغاز کار بــود ،آغــاز کاری بزرگ و
دشــوار که نیازمند یــک مدیر کاردان،
خســتگی ناپذیر ،عاشق و پر انرژی بود.
خورشــیدچهر بزرگچمی همان مدیری
بود که به میدان آمد و دبســتان مارکار
را در اختیار گرفت و در طول یک سال
بــا تمام انــرژی برای پیشــرفت دختران
زرتشــتی تــاش کــرد .خورشــیدچهر
بزرگچمی  29ســال دبیر ریاضی مقطع
راهنمایــی بوده و چندین بــار به عنوان
معلــم نمونــه انتخاب شــده اســت .این
گفتگــو را در آخریــن روزهای ســال
تحصیلــی  95-94با ایشــان انجام داده
ایم:
در ابتدا نظرتان را در رابطه با خاص
شدن دبســتان دخترانه مارکار بیان
کنید.

در آغــاز الزم می دانم درود بفرســتم به
فروهــر پاک مــارکار ،رادمردی که یزد
بدون او جایگاه فعلی را نداشت .مارکار
مدرسه را برای همه ساخت ولی انتخاب
مدیر مدرســه را نیز بر عهده داشت و بر
آن نظارت می کرد ،تا مطمئن باشد همه
دانش آموزان به طور مساوی در محیطی
آرام درس می خوانند.
دبســتان مــارکار نیــز مدیــران خوبــی
همچــون خانم خــرد و خانم شــهبازی
داشــته اســت که کوچکترین ناراحتی
برای فرزندان مــا به وجود نمی آوردند
و همــه در آرامــش کامــل درس مــی
خواندند ،ولــی مدیرانی هم بعدا آمدند
کــه متاســفانه ایــن گونــه نبــوده اند و
تبعیض را به وجــود آوردند .ادامه این
رونــد نیز با نیــت و ایده مــارکار تضاد
فراوانی داشت ،از سوی دیگر نگاهی به
دبستان خسروی ،دبستان پسرانه مارکار
و کودکســتان رشــید بیندازید که با بی
توجهی ،سرنوشــتی جبــران ناپذیر پیدا
کردند ،اگر این رونــد تغییر نمی کرد،
دیــری نمی پاییــد که دبســتان دخترانه
مارکار نیز به این گروه ملحق می شد.
با خاص کردن این مدرسه ،گروهی
از دانش آموزان غیرزرتشتی مجبور
شدند که محل تحصیل خود را تغییر
دهند  .به نظر شما درست است؟

با توجه به شــرایط فعلی ،ما مشــکلی با
حضور ایــن دانش آموزان در مدرســه
نداریم ،البته اگر آموزش و پرورش این
اجازه را بــه آنها بدهــد ،در ضمن باید
یادآوری کنــم که برای ایــن دختران،
دبســتان زیــادی وجــود دارد ،اما برای
خانواده هایی که می خواهند دخترانشان
در یک مدرســه زرتشتی تحصیل کنند،
تنها این مدرسه وجود دارد .

به صــورت کلی و بــا توجه به همه
مقطع ها ،کادرامسال چگونه بودند؟

کادر امســال نیروی جــوان و پرانرژی
هســتند ،این موضــوع نه تنها در بیشــتر
مدارس ابتدایی بلکه در دبیرستان دوره
اول هم مشــاهده می شــود ،خوشبختانه

همــکاران تمام تالش و ســعی خود را
کردند تا بتوانند با کســب علم بیشــتر و
عشــق و انرژی خود ،کمبود تجربه
را جبــران کننــد و کمــی و
کاســتی بــرای دانــش
آموزان باقی نگذارند.
بــرای بــاال بردن
ســطح علمــی
آموزگارانــی که
کم تجربه بودند
آیــا در طــول
ســال راهکاری
اندیشیدید؟

بله ،این کار از همان
اوایل سال انجام شد و
با پیگیری زیاد توانســتیم
معلمــان کارکشــته را بــرای
روزهای پنجشــنبه هــر هفته در امر
تدریس به مدرســه دعــوت کنیم که از
هفته آخر مهر ماه کالس ها دایر شد.
عــاوه بر آن برای کالس پنجم به دلیل
تغییــر کتاب و جدید بــودن مطالب ،از
معلــم ویژه ای برای روزهای زوج هفته
دعوت به همکاری کردیم.
در کل بــرای افزایــش کیفیــت
آموزشــی مدرســه چه تالش هایی
انجام دادید؟

بــه غیــر از کالس های فــوق برنامه در

مجهز کردن مدرسه به آزمایشگاه علوم و
کالس نجوم و افالک است که به تازگی
کار آن پایان یافته اســت .آزمایشگاهی
که تعداد آن در یزد انگشت شمار است.
البتــه کارهایــی همانند نصــب دوربین
مداربســته نیز انجــام پذیرفت .نقاشــی
دوباره نماد فروهر به صورت برجسته در
حیاط مدرسه که به دبستان مارکار رنگ
و بوی خاصی بخشــیده است،
نیــز از دیگــر کارهــای
انجام شده بود.
دانــش آمــوز
زرتشتی در این
مدرســه چه
چیزی بیشــتر
از مــدارس
دیگــر در
اختیار دارد؟

برنامــه هایی در
مدرســه برگزار
مــی شــود ،مانند
جشــن هــای ماهانه،
شــب یلدا ،جشن سده و
دیگر جشــن های دینی و ملی
که از یک سو باعث آشنایی فرزندان با
این آیین ها می شــود و از سوی دیگر،
اعتمــاد به نفــس آنها با اجــرای تئاتر و
ســرود ،باال می رود ،که در بیشتر موارد
بدون کمک بزرگترها اجرا می شود.
بیشتر بودن زمان کالس دینی سبب می
شــود تا دانش آموزان خــط دین دبیره
را نیــز از ســال دوم دبســتان بیاموزند و
ســرایش گاتها در برنامه صبحگاهی از
کالس دوم شــروع می شــود ،همچنین

همــکاری آنهــا صبحانه هــر روز راس
ســاعت  ،9چیدمان ســفره هفت ســین
برای هر پایه ،برگزاری جشــن سده و...
ممکن نبود .
آیــا خیراندیشــان در طول ســال
گذشته یاریگر دبستان مارکار بودند؟

تمــام تجهیــزات و امکانــات مدرســه
بدون یاری افراد نیکــوکار امکان پذیر
نبود ،مدرســه ای که شــاید بتوان گفت
 180درجــه تغییر در جهت ســازندگی
و بهبــود کیفیت داشــته اســت ،نیازمند
هزینــه گزافی اســت ،که ایــن هزینه با
یاری نیک اندیشــان تامین شد ،جا دارد
برای تمام خیراندیشــان زندگی سرشار
از سالمتی و برکت را آرزو کنم.
اگر بخواهید از بین اتفاقات خوبی که
در سال گذشته در مدرسه افتاد یکی
را نام ببرید به کدام اشاره می کنید.

خوشبختانه تمام اتفاقات ،خوب و در خور
مــارکار بود ،ولی کاری کــه به دل همه،
مسوولین جامعه و حتی مسوولین آموزش
و پرورش نشست ،بازسازی اساسی نگاره
فروهر مدرسه بود که توسط یکی از نیک
اندیشان عزیز انجام شد.

به غیر از معلمان و شما ،مدرسه کادر
اجرایی دیگری هم دارد؟

متاســفانه نه ،با توجه به تعداد کم دانش
آمــوزان نمی توانیــم معــاون و دفتردار
داشته باشیم .در واقع از ناظم تا کارپرداز تا
دفتردار همه مسوولیتها بر عهده خودم است.
سخت نیست؟

البته که ســخت اســت ،بطوریکه بیشتر
روزهای هفته بعدازظهرها را در مدرسه
به انجام کارهای عقب افتاده می پردازم.

از این سال پر زحمت خسته نشدید؟

اگر بگویــم نه ،حتما راســت نگفته ام،
ولی وقتی نشــاط دانش آمــوزان را می
بینــم و نتیجــه کارها را که بــا لطف و
یاری پــروردگار بــه نتیجه رســیده اند
مشــاهده می کنم ،خســتگی برایم باقی
نمی ماند.
برنامه دبســتان برای ســال آینده
تحصیلی چیست؟

در تابســتان یک سری کالس های فوق
برنامه ،تدارک دیده شده و در طول سال
تحصیلی نیز روزهای پنجشــنبه با کیفیت
کاری و آموزشی بهتر برنامه ریزی شده
است.
چه صحبتــی با خانواده هایی دارید
که فرزندانشــان را به این دبســتان
نمی آورند؟

روزهای پنجشــنبه و اســتفاده از معلمان
باتجربــه برای کالس پنجــم ،برای پایه
ششــم که سرنوشــت ســاز اســت ،نیز
کالس تســت جداگانه با یــک مربی با
تجربــه در نظــر گرفتیــم و از معلمان با
تجربــه در روزهای جمعــه و ایام هفته
دعوت به همــکاری نمودیم ،برگزاری
آزمــون قلمچــی در داخل مدرســه از
دیگر فعالیت های انجام شــده در ســال
تحصیلی گذشته بود.

در زنگ تفریح آخر ،مراســم نیایش و
اوســتاخوانی انجام می شــود که بیشتر
دانــش آمــوزان اوســتای بایســته را به
صــورت حفظ مــی خوانند و اســتقبال
دانــش آمــوزان پایه های اول تا ســوم
که بالفاصلــه پس از به صــدا درآمدن
زنگ با عشــق در جایگاه اوســتا حاضر
می شوند دیدنی است .صحبت کردن با
لهجه شــیرین دری در مدرسه و ارتباط
صمیمی بیــن دانش آمــوزان پایه های
مختلف را نیز فراموش نکنید.

رنگ آمیزی کتابخانه ،ســاخت قفسه ها
و میــز و صندلــی و مجهز کــردن آن به
کتاب های ادبی و تســت و آموزشــی،
راه انــدازی کالس کامپیوتر با همکاری
موسسه خیریه پوروچیســتا به نحوی که
اکنون دبستان دارای یک اتاق کامپیوتر
با  8دســتگاه رایانه است ،از همه مهمتر،

ناگفتــه نماند که شــروع هــر کاری با
مخالفــت و موافقت گروهــی از مردم
همراه اســت ،ما هم از این قاعده مستثنا
نبودیــم و بــه آنهــا نیز این حــق را می
دادیــم ،چون امری طبیعی اســت ،ولی
پس از گذشــت زمــان کوتاهی ،پدر و
مادرها یاریگر ما شدند ،بطوریکه بدون

از نظــر تجهیــزات و امکانات برای
بهبود وضعیت مدرسه چه کارهایی
انجام دادید ؟

همکاری خانواده ها در سال گذشته
چگونه بوده است؟

مســلما هر کسی این آزادی را دارد که به
هر آموزشگاهی که دلخواه خودش است
برود ولــی امیدوارم امکانــات اینجا را با
دبستان های دیگر مقایسه کنند و خودشان
تصمیــم گیرنده باشــند ،اگر فقط به یک
مورد کالس دینی و برگزاری جشــن ها
اشــاره کنیم ،خودش می توانــد یکی از
امتیازهای شاخص این آموزشگاه باشد.
نیازهــای مدرســه چیســت؟ نیک
اندیشان چگونه می توانند یاریگر
باشند؟
این موضوع بر هیچ کس پوشیده نیست
کــه فرهیختگان جامعــه اولین قدم را از
آموزش و پرورش و دبستان برداشته اند
و هر چقدر به آموزشگاه ها اهمیت داده
شــود در چند سال آینده نتیجه خوبی به
دست خواهیم آورد.
خوشــحال می شــویم اگر خیراندیشان
به دبســتان بیاینــد و از نزدیک شــاهد
تغییرات به وجود آمده باشــند و یاریگر
ما در تغییر بیشتر آن.
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فرهنگ

فروهر و آفرینش

(بخش پایانی)

*مهرداد قدردان
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چهره ي َه َمسپَتمدم و سحرگاه روز بعد
از آن (اورمزد و فروردين ماه) به جهت
پيشــواز از ســال نو و در پيوند با فروهر
درگذشتگان بر بام خانه هاي خود آتش
مي افروزند كه اين خود از باوري آييني
و اسطوره اي سرچشمه مي گيرد.
با انجام آتش افروزي پشت بام و سپس
آغاز ســال نو ،ايــن ده روز به پايان مي
رســد و يــك آيينــي در شــريف آباد
اردكان يزد وجود دارد كه پس از نماز
و نيايــش و آتــش افــروزي ،به محض
برآمــدن آفتاب ،بانوي خانــه ظرفي از
آب و آويشــن كه پيشــتر آماده كرده
را با مالقه سراســر پشــت بام تا مرز بام
همســايگان مــي ريــزد و در بــاور اين
مردمــان خداحافظي با فروهران اســت
كــه بــه نظر مي رســد اعــام پايان آن
ده روز ذكر شــده در فروردين يشــت
باشــد اما اين خداحافظي كوتاه است و
تنها يك نشــانه اســت براي پرداختن به
نوروز و جشــن و شادي زندگان كه باز
هم با ياد آنان درآميخته است و چنانكه
مــي دانيم مــاه فروردين مــاه فروهران
اســت و نوزدهم فروردين «بزرگداشت
همگانــي» آنــان و ناگفته نمانــد كه با

(برای آگاهی بیشــتر می تــوان به کتاب «آیین»
نوشته مهرداد قدردان مراجعه کرد).
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از ديدگاهــي ديگــر نيــز مي تــوان به
فروهــر پرداخــت ،بر پايه ي اســطوره
ي آفرينــش كه در متــون پهلوي مانند
بندهش از آن ياد شده ،آفرينش توسط
هرمز(سپنتامینو) انجام و بر برشي از زمان
ا َ َك َرنه(بــي پايان) در زمان اســطوره ِ
اي
دوازده هزار ســاله قرار گرفته است كه
ســه هزار سال نخست آن فروهري بوده
و همه چيز حالتي ب ِهين و مينوي داشته و
از جســم و حالت گيتيايي خبري نبوده
است ،پس از يورش اهريمن(انديشه ي
ويرانگر) به جهان روشنايي ،در پايا ِن سه
هزاره ي اول ،براي فرســايش و نابودي
انديشــه ي ويرانگــر (اهريمــن) ،اراده
ِ
آفرينش
ي هرمز(ســپنتامینو) بر انجــام
گيتيايي(مادي) قرار مي گيرد ،آفرينش
گيتيايي (مادي) در ســه هــزاره ي دوم
توســط هرمز به انجام مي رسد .در اين
ميان نكته ي مهم ،پرسش و پاسخ هرمز
و فروه ِر آدميان اســت كــه پيش از تن
بخشــيدن به آنان و ورودشان به گيتي و
عرصه ي خاكي روي مي دهد:
«كدام يك شــما را ســودمندتر در نظر
آيــد؟ اگــر شــما را به صــورت مادي
بيافرينــم و بــه تــن بــا دروج (دروغ)
بكوشــيد(بجنگيد) و دروج را نابــود
كنيد ،شــما را به فرجام درست و انوشه
بازآرايم و باز شــما را به گيتي آفرينم،
جاودانه بي مرگ ،بي پيري و بي دشمن
باشيد يا شــما را جاودانه پاسداري [از]
اهريمــن بايد كرد؟ ايشــان بــدان ِخ َرد
همــه آگاه [آن] بدي را [كه] از اهريمنِ
دروج بر فروهرهــاي مردمان در جهان
رسد ،ديدند و رهاييِ واپسين از دشمني
پتياره و به تنِ پســين جاودانه ،درست و
انوشــه باز بودن را [ديدند] و براي رفتن
[به جهان ،همداســتان] شدند»(بندهش :
.)50
شــگفتا ،فروهران پيشــنهاد نخســت را
پذيرفتنــد ،پذيــراي تن شــدند ،گيتي
را برگزيدنــد و پيمــان ســپردند و
همداستان شــدند كه در برابر انديشه ي
ويرانگر(اهریمــن) بايســتند ،بجنگند و
نيكي را گسترش دهند.
پيمان سپاري به آفريدگار و همداستاني
بــراي پيكار با بدي ،پيش از پذيرش تن
و عزيمت به گيتي ،خويشكاري(وظيفه)
آدميــان بر پهنه ي گيتي را ترســيم مي
كند ،بر اســاس اين اســطوره ،هر يك
از آدميــان طبق پيمان و ميثاق ازلي بايد
در برابر بدي بايســتند و با سردمدار آن
اهريمن (انديشــه ويرانگــر) بجنگند و
در پيشــرفت نيكي و گســترش خوبيها
بكوشند.
شيخ ّ
اجل سعدي :
نشان بر تختهي گيتي نبود از عالم و آدم
كه جان در مكتب عشق از توالي تودم زد
حافظ اهل راز :
نبود نقش دو عالم كه رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه اين زمان انداخت
اين شــاعران عارف چه زيبا و هنرمندانه

بخشي از اسطوره ي آفرينش و جانمايه
آن را بــه تصوير كشــيدهاند كه آدمي
در ازل ،در عالم علــم حق(اعيان ثابته)
حضــور داشــته و اينگونــه نيســت كه
ناگهانــي و تصادفي پا بــه عرصه وجود
گذاشــته باشد .او بی گمان ،رها و يله و
بي ارتباط با خاستگاه ازلي و ابدي خود
نيست.
بر اســاس باور ايرانيان چــه عرفا و چه
حكما ،آفرينش خطي نيست بلكه گرد
و به صورت دايره اســت چــون بايد از
نقطهاي(آفريننــده) آفرينش آغاز و باز
بــا پايان يافتــن و فرا رســيدن مرگ به
همان نقطه(آفريننده) باز گردد ،هســتي
آغــاز و پاياني جــز در ذات خداوندي
ندارد «اَت ثوا مِنگها پَئوارويم مزدا ي ِزوم
ستوئي َمنَنگها» (اي خداوند جان و خرد
همانا در منش خويش تو را ســرآغاز و
سرانجام هســتي شناختم «يسناي  31بند
)» 8ايــن دايره يا حلقه ي آفرينش را دو
قوس اســت كه رفتن و آمدن را ترسيم
ميكنــد و در نظر عرفا ايــن دو قوس،
يكي نزولي و ديگري
صعودي اســت .قوس
نزولي ،آفرينش جهان
توســط خداوند يعني
از وحــدت بــه كثرت
رسيدن اســت و قوس
صعــودي مشــاهده ي
اين كثــرت و به ياري
انديشه و ســلوك ،به
وحدت و خدا رسيدن
است ،به بيان فلسفي ،
وجــود از عقل كل(از
ســوي خداوند) آغاز
ميشــود و پــس از
پيمودن مراتــب عقول به وجود برزخي
و بعــد از آن به عالم ماده ميرســد اين
را سير نزولي ناميدهاند و ازطرف ديگر،
وجود ســير ديگــري را از هيولي(ماده)
آغــاز ميكنــد و بعد از طــي مراتب و
قطــع مراحل حيواني به برزخ ميرســد
و از آنجا بــه عالم عقل(فنا فی اهلل) نايل
ميشود و اين را سير صعودي گويند .در
گاهان اشوزرتشت یسنای  44بندهای 6
و ، 7یســنای  50بندهاي  9و ، 11یسنای
 33بنــد  ، 6یســنای 34بند  6و یســنای
 34بند 13به اين موضوع اشــاره دارند.
امــا نكته ي درخور نگــرش در پيوند با
التالنالتنازليــت ،ابديــت و آفرينــش،
پاســخ به اين پرســش اساسي است كه
هســتي از كجا آمده است؟ آيا ميتوان
تصور كرد كــه هســتي از جايي آمده
باشــد؟ اينجا بايد به دقت تفاوت وجود
و موجود را سنجيد و برآن انديشه كرد.
موجود ميتواند آفريده يا حادث باشد،
آيا بــراي وجــود نيز چنيــن رويدادي
منطقي اســت؟ آيا پذيرش عقلي دارد؟
بيگمان خير! چون وجود برابر هســتي
است و به َش َوند هست بودنش نميتواند
حادث باشــد .پدیداری هستي از نيستي

مفهومي ندارد و تنها موجود اســت كه
ميتوان در مورد هســتي و نيســتياش
نظر داد و جالب اينكه حتي نيستيِ يك
موجود برابر عدم آن نيست يعني موجود
معدوم (نابود) نميشود تنها تغيير ماهيت
ميدهد پس چيزي از موجوديت جهان
نابود شــدني نيســت تنها ماهيتش تغيير
ميكند .نيستي يعني نيستيِ وضع موجود
و نه فنــا و نابودي ،به طور مثال آدمي با
پذيرش مرگ ،وجودش معدوم(نابود)
نميشــود بلكه ماهيت پيشينش معدوم
و ماهيتي جديــد اختيار ميكند ،وجود
تكليفش معلوم است ،برابر هستي است
و نــه ميتوان آن را حادث شــمرد و نه
معــدوم و نابودشــدني دانســت ،نكتــه
اينجاســت كه چون خداوند همه و عين
هستي اســت اين امكان از اساس وجود
ندارد.
انديشــه بر اين چند جمله ي گذشــته
كارگشاست تا بتوان موجوديت انسان،
جــزء فروهري يا نفخــه ي الهي ،ابدي
بودن انسان ،وحدت وجود و در مجموع
آفرينش و هســتي را در جايگاه واالي
خود مورد بررســي و انديشــه قرار داد.
حال بزرگداشــت فروهر در روز جشن
فروردينگان بر اين پايه استوار است كه
انديشــيدني است .براي برگزاري جشن
فروردينگان ،زرتشــتيان بــه آرامگاه ها
مي رونــد و با خواندن نيايــش و انجام
مراسم آييني به ياد درگذشتگان بوده و
برايشان از درگاه اهورامزدا درخواست
نيكي و آمرزش مي كنند.
زرتشــتيان از ديربــاز در پايــان گهنبار

آغاز سال نو در بامداد و پيش از نيمروز
همه ي مردم براي جاســبزباد به خانه ي
«نودرگذشــتگان» مي روند و اينها همه،
باشندگي و حضور پر رنگ فروهران را
مي رساند.
به دیدگاه روانشــاد دكتــر مهرداد بهار،
آتش افروزي وگذاشتن چراغ در كنار
غذا بر پشــت بام به واســطه ي جشــن
آمدن فروهرهاســت تنها بــه اين طريق
همه فروشــي ها (فروهرها) مي آيند نه
يك تنه بلكه همه با هم و به كمك مي
آيند ،از ســيل هاي بهــاري جلوگيري
مــي كننــد و اگــر دشــمني بخواهد به
بازماندگان صدمه رســاند او را دفع مي
كنند .جشن بهار را َه َمسپَتمدم مي نامند
كه جشــن آمدن فروهرانســت و ايشان
ذكر مي كند كه در گذشــته ايرانيان هر
گاه جنگي مهم در پيش داشــتند سعي
مــي كردند كه جنــگ را در بهار آغاز
كنند ،چون فروشــي هــا (فروهرها) در
بهار به ياري بازماندگان مي آيند.
دكتر فره وشي آورده است که ايرانيان
بــرآن بودند كه فروهرهــاي نياكان در
آغاز پنجــه وه به زمين فــرود مي آيند
وبركت و نيــك روزي بــراي خاندان
مي آورند در همين روزهاست كه براي
راهنمايــي آنان در باالي بــام يا صحن
خانه ها آتــش مي افروختنــد ومايه ي
آتش را هم از آتشــدان ويــژه ي خانه
فراهم مــي آوردند تا آنهــا راه خاندان
خــود را باز يابنــد و به ســوي خانواده
شتابند.
در حکمت اشراق نیز با تاثیر پذیریش از
فرهنگ ایرانی توجه ویژ ه ای به فروهر
دارد و جنــگاوری و یاری رســاندن به
نیروهای نیکی و دفاع خانمان و سرزمین
را در خویشــکاری آنــان بازمی یابد و
یادآور می شــود که فروهران به فرمان
اورمــزد در تمام نقاط برای نظم دادن به
آفرینش نیک و نگاهداری آن در برابر
یورش اهریمنی گمارده شده اند .آموزه
فروهــر در جهــان بینی مزدیســنی قابل
مقایسه با مثال ازلی موجودات به معنای
افالطونــی بــوده و فروهرها نخســتین
صورت آفریده و رب النوع باشــنده ها
در اندیشه اهورامزدا هستند که در همان
حــال از روان های زمینــی نیز نگاهبانی
می کننــد .فروهر یــا طباع تــام ،همان
حقیقت ملکوتی و من آســمانی هر فرد
است(عباســی داکانی  ،1386در کتاب
سهروردی و غربت غربی)
با این جســتار بــه این برآینــد و نتیجه
می رســیم که بی جهت این ماهِ پیشانی
ســال را ماه فروردین(= مــاه فروهرها)
ننامیــده اند ،به َشــ َوند و برکت حضور
فروهرها در پایان ســال که برای افزون
بخشــی و یاری به خانمان و ســرزمین،
به گیتــی ســرازیر می شــوند ،همه ی
مــاه به نــام و یــاد آنــان اختصاص می
یابــد و یادکرد ویژه شــان رادر جشــن
فروردینگان(جشــن ویــژه فروهرها) به
یادگار داریــم و به پاس خویشــکاری
مشــترک ســرافرازان جانبخش(شهدا)
بــا فروهــران ،در دفــاع از ســرزمین و
خانمــان و میهــن و برای بزرگداشــت
روحیه جنگاوری و ازخودگذشــتگی،
در همســتاری با اهریمنان ،فروه ِر جان
بخشان(شهدا) را در جشن فروردینگان
به همــراه هماروانان بزرگ می داریم و
این نکته بسیار پرمعناست.

فرهنگ
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جمشــیدجم ،رســتم آبادیان ،فیروزبهرام،
دینیــاری ،مارکار 5 ،مدرســه ای هســتند
که ویــژه دانش آمــوزان زرتشــتی اند و
مدیریت آن نیز در اختیار زرتشتیان است،
اما مدارس گیو ،گشتاســب و انوشــیروان
مــدارس دولتی هســتند بــا مدیریت غیر
زرتشــتیان  ،امــا به واســطه حضور نســبتا
پرشمار دختران زرتشتی ،آموزگاران دینی
و باشــندگی زرتشــتیان در انجمن اولیا و
مربیــان ،کم و بیش حالــت خاصی دارند.
در این گــزارش اشــاره ای خواهیم کرد
به فعالیت های دبســتان های جمشــیدجم،
دینیاری و گیو ،دبیرســتان های دوره اول
رســتم آبادیان و گشتاسب ،دبیرستان های
دوره دوم انوشــیروان و فیروزبهــرام در
ســالی که گذشت و از برنامه های مدیران
این مدارس برای ســال آینده تحصیلی می
گوییم ،تا در آستانه تابستان ،خانواده های
زرتشــتی فرصت مناسبی برای بررسی این
مــدارس و تصمیــم گیری بــرای حضور
فرزندانشان داشته باشند:
دبستان جمشید جم:
 4پذیرفته شده تیزهوشان و  4پذیرفته شده
مدارس نمونــه دولتی ،یکی از درخشــان
ترین نتایج دبســتان جمشــید جم است که
در پایان ســال تحصیلی  94-93به دســت
آمد .امــا در ســال تحصیلــی  95-94نیز
دبستان جمشــید جم مسیر رو به جلویی را
پیمود ،ایجاد چمن مصنوعی در بخشــی از
حیاط مدرسه ،نقاشــی و زیباسازی حیاط
و راهروها در فصل تابســتان باعث شــد تا
از اول مهر 94محیط مدرســه بانشاط تر از
همیشــه باشــد .اجرای طرح صبحانه سالم
همگانــی در روزهــای زوج ،برگــزاری
کارگاه علــوم ،کالس هــای فــوق العاده
ریاضی ،کالس هــای کتابخوانی ،کارگاه
هــای هنر ،برگزاری آزمــون های هفتگی
ماهانه(چهار گزینه ای) برای پایه های دوم
تا ششــم ،برگزاری آزمون های ســنجه و
گاج ،برگزاری جشن های ماهانه ،گاهنبار
ها و سدره پوشی همگانی ،برگزاری المپیاد
ورزشی درون مدرسه ای ،برگزاری طرح
آمــوزش ژیمناســتیک و ســباح(آموزش
شنا) ،برگزاری مســابقات داخلی مدرسه،
اجرای طرح فرصت طالیی خورداد (برنامه
ریزی روزانه و ســاالنه برای سال تحصیلی
آینــده) از جمله برنامه های اجرا شــده در
دبستان جمشیدجم است ،در این میان باید
به حضور آثار هنری دانش آموزان مدرسه
در نمایشگاه بازیافت خانه فرهنگ و هنر،
تقدیر از سوی معاونت آموزش ابتدایی به
خاطر تنظیم و اجرای به موقع برنامه ساالنه
و برگزاری نمایش خالق توســط کالس
اولی ها برای مدیران ســازمان زیباســازی
شهر تهران نیز اشاره کرد.
نوشین پشــوتن ،مدیر دبستان جمشید جم،
در توصیف برنامه های آینده به این موارد
اشاره می کند :افزایش ساعت درسی جهت
کالس های فــوق برنامه ،انجــام تکالیف
درســی در مدرســه با حضور آموزگاران
جهــت رفع اشــکال ،تجهیز سیســتم های
کامپیوتری و افزایــش دانش الکترونیکی
آمــوزگاران ،ارائه برنامه درســی متنوع و
خالق متناســب با نیازهــای دانش آموزان
و برنامه های درســی متغیر با شرایط ،قرار
است جمشید جم سال تحصیلی  96-95باز
هم گام هایی رو به جلو بردارد.
دبستان دینیاری:
دبســتان پســرانه دینیاری در یزد ،در سال
تحصیلی  95-94با یک جهش فوق العاده
در جــذب دانــش آمــوزان کالس اولی
روبرو شــد ،بدین ترتیب کــه تعداد دانش

مدارس زرتشتی

در سالی که گذشت و سال پیش رو
آمــوزان پایه اول از  9نفر
در سال پیش از آن به 16
نفر افزایــش یافت .خانم
خاوریــان مدیر دبســتان
دینیــاری در توضیــح
فعالیت های انجام شــده
در ســال جــاری بــه این
مــوارد اشــاره مــی کند:
برگــزاری کالس هــای
فوق العــاده در روزهای
پنجشــنبه برای همــه پایه
هــا کــه در ایــن کالس
هــا ،روش هــای متنوعی
چون تســت تــا آموزش
ریاضی به روش چرتکه،
فن بیان و دومینو آموزش
داده می شــد .بکارگیری مشاور تحصیلی
و مربی ورزش از سوی مدرسه ،برگزاری
جشن ها و مناســبت های گوناگون شامل
جشــن های ماهانه ،گهنبار ،ســده ،شــب
یلــدا ،روز معلــم ،تغذیه رایــگان ،افتتاح
کتابخانــه جدیــد ،تجهیــز و راه انــدازی
آزمایشــگاه نجوم ،به روز رســانی سیستم
های کامپیوتری و خریــد لپ تاپ.تجهیز
 5کالس ایــن دبســتان بــه برد هوشــمند
و تجهیــزکالس اول بــه کامپیوتر اســت.
اوستاخوانی دسته جمعی به صورت روزانه
و اجــرای طرح حیاط پویــا در زنگ های
تفریح ،برگزاری جشــنواره هــای فرفره،
ماکت ســازی ،بادکنک ،خالقیت ،غذای
سالم ،دســت های کوچک و اندیشه های
بزرگ و یزد شناســی ،برگزاری مسابقات
ورزشی در مدرسه و شرکت در مسابقات
ورزشــی بیرون انجام ،بازدیدهای علمی،
شــرکت در مســابقات علمی عملکردی،
از جمله فعالیت های امســال مدرســه بوده
اســت .همچنین باید اشاره کرد که انجمن
زرتشــتیان یزد در دو ســال گذشته هزینه
رفــت و آمد دانــش آمــوزان را بر عهده
گرفتــه اســت .امــا در مــورد برنامه های
آینده ،اجرای کلیــه فعالیت ها و اقدامات
ســال جاری بــا کیفیــت بهتــر ،برگزاری
تســت ها و آزمون های جامع در پایان هر
ماه و برگــزاری کالس های فوق برنامه با
نظرســنجی از خانواده ها مورد تاکید مدیر
دبستان دینیاری قرار دارد.
دبستان دخترانه گیو:
در ســال تحصیلــی  95-94از مجموعــه
 180دانش آموز دبســتان 90 ،دانش آموز
زرتشــتی بودند ،در این ســال هدف کادر
آموزشــی و انجمن اولیــا و مربیان ،بهبود
کیفیت آموزشــی دبســتان بوده و در این
راستا فعالیت های گوناگونی انجام پذیرفته
که بخشی از آن عبارتند از :
برگزاری آزمون ماهیانه اندیشمند ،به روز
رسانی ســایت اینترنتی مدرسه و قراردادن
مطالــب آموزشــی و نمونــه ســواالت،
تقویــت کادر آموزشــی مدرســه ،بروز
رســانی کتابخانه با همــت برخی والدین ،
شــرکت در المپیاد ورزشی درون مدرسه
ای منطقــه  6و مســابقات ورزشــی منطقه
ای و اســتانی و کســب مقام در رشته های
هندبال ،بدمینتون ،فوتســال و شــطرنج در
سطح اســتان ،برگزاری جشن های ماهانه
زرتشتیان ،جشن ملی سده ،مراسم گهنبار،

شــرکت در مســابقات
علمــی و فرهنگی منطقه
ای و اســتانی و کســب
مقــام در زمینه مشــاعره،
برگــزاری بازدیدهــای
علمــی و تفریحــی برای
پایه های مختلف.
اما بــرای ســال تحصیلی
آینــده ،تــداوم انجــام
آزمــون در پایــه هــای
مختلــف ،اجــرای برنامه
های فوق برنامه و تقویت
سطح آموزشــی دبستان،
تجهیــز آزمایشــگاه ،راه
اندازی ســایت کامپیوتر
در اولویــت قــرار دارد،
همچنین در حال برنامه ریزی برای اجرای
فعالیــت های فــوق برنامــه در زمینه های
تفریحی ،آموزشــی و خالقیت به صورت
مشترک با دبستان جمشید جم هستند.
دبیرستان دوره اول رستم آبادیان:
دکتــر اردشــیر بهمــردی در توضیــح
وضعیت رســتم آبادیان از اضافه شــدن
یــک کالس در ســال تحصیلی 95-94
و رســیدن تعــداد دانش آمــوزان از 36
نفــر بــه  50نفر مــی گوید و مــی افزاید
در این ســال ،به غیر از پذیرفته شــدگان
تیزهوشــان و نمونه دولتی جمشــیدجم،
بیشــتر دانش آموزان جذب شــدند و در
حال حاضر نیز همه دانش آموزان ششــم
دبستان جمشــید جم برای سال تحصیلی
آینــده پیش ثبــت نام کرده انــد .اما در
زمینه فعالیت های انجام شــده ،در بخش
فضای آموزشــی ،باید به هوشمند سازی
مــدارس ،کالس کامپیوتــر مجهز به 12
کامپیوتــر و کارگاه فناوری فعال اشــاره
کــرد که امســال نیز مورد اســتفاده قرار
گرفتند ،نقاشی کالس ها و ایجاد سیستم
پیامکی نیز در ســال  94انجام گرفت ،در
زمینه آموزشی نیز کالس های فوق برنامه
برای روزهای پنجشنبه به مدت  6ساعت
تعریف شــد که  4ساعت آن درسی و 2
ســاعت دیگر به موارد پرورشی همچون
مشــاوره تحصیلی ،مشاوره روان شناسی،
آمــوزش هــای بلــوغ نوجوانــان ،راه و
روش زندگی ،فیزیک بدنی و بدنســازی
اختصــاص یافت ،همچنیــن با دعوت از
زرتشتیان موفق ،رشته های مختلف برای
دانش آموزان معرفی شد .برگزاری تمام
جشــن های ماهانه و ســاالنه زرتشتیان به
همراه جشــن زادروز کوروش بزرگ و
جشن کریسمس به احترام دانش آموزان
ارمنی نیز در رســتم آبادیان برگزار شد،
مســابقات دوســتانه والیبــال بیــن دانش
آموزان فیروزبهرام و رســتم آبادیان در
کنــار بازدید از مراکــز علمی و فرهنگی
از دیگر کارهای انجام شده است.
دکتر بهمردی در مورد کیفیت آموزشــی
مدرســه می گویــد که رســتم آبادیان در
منطقــه جایــگاه دوم را دارد و میانگیــن
نمــرات دروس پایه  1.5تا  2نمره باالتر از
سطح منطقه است.
وی از افزایش کیفیت آموزشــی و توجه
به فعالیت های پرورشی در سال آینده می
گوید و از نیک اندیشان دعوت می کند تا

بازدیدی از این مدرسه داشته باشند.
دبیرستان دوره اول گشتاسب:
طاهــری ،مدیر دبیرســتان گشتاســب ،به
هوشــمند بودن کالس های مدرسه اشاره
مــی کنــد و از برگزاری المپیاد ورزشــی
درون مدرسه ای و جشن تجلیل از خیرین
مدرسه ساز می گوید و اشاره می کند که
در ســال آینــده اگر نیک اندیشــان یاری
کننــد تصمیم دارند کــه کارگاه کامپیوتر
برای مدرسه راه اندازی کنند.
دبیرستان دوره دوم فیروزبهرام:
دبیرســتان فیروزبهرام در کنکور سراسری
سال  94توانســت رتبه های  500و  587را
به دست بیاورد و همچنین  26تن از دانش
آموزان ســال چهارم دبیرستان و سال سوم
هنرســتان در دانشــگاه های سراســری و
آزاد پذیرفته شــدند .بوذرجمهر پرخیده،
مدیر این دبیرســتان در اشــاره به کارهای
انجام شده در تابستان سال  94از ترمیم در
ورودی ،برداشتن ســوله و بهسازی حیاط
پشــتی ،رنگ آمیزی کالس هــا و راهرو
و تعمیــر تیرهای بســکتبال مــی گوید ،و
ازکمک نیک اندیشــان در به روز رسانی
کامپیوترهــای کارگاه و اهدای لپ تاپ و
کتاب به کتابخانه خبر می دهد.
اما در طول ســال تحصیلی نیز فعالیت های
زیــادی در دبیرســتان فیروزبهرام صورت
گرفتــه کــه بخشــی از آن عبارتنــد از:
برگزاری آزمون مرآت و سنجش پیشرفت
تحصیلی ،حضور هنرمندان شــناخته شده
ای همچون لوریس چکناواریان و کامران
عدل ،برگزاری کالس هــا ،همایش های
مرتبط با پزشــکی ،روانشناســی ،ســبک
زندگی بــرای دانش آمــوزان و والدین و
کارگاه آموزشی هر مدرسه یک نهالستان،
تهیه فیلــم گفتگو با نامــداران فیروزبهرام
و دانــش آمــوزان دارای رتبه هــای برتر
کنکــور ،ثبــت دبیرســتان فیروزبهــرام به
عنوان یکی از  50مدرســه ماندگار ایران،
تالش برای ثبت بنای فیروزبهرام به عنوان
یکی از  100اثر مانــدگار معماری معاصر
ایــران  ،برگزاری کالس هــای کنکور و
کالس های فوق برنامه ،برگزاری جشــن
و اجرای موســیقی و خوانــدن مطلب در
مراسم صبحگاه.
دبیرستان دوره دوم انوشیروان:
آواطلــب ،مدیــر دبیرســتان دخترانــه
انوشــیروان در گفتگــو با پــارس نامه ،به
برگــزاری کالس های فــوق برنامه برای
دروس آموزشــی ،فعال کردن کتابخانه با
همکاری والدین ،برگزاری المپیاد ورزشی
در مدرسه ،کســب مقام های منطقه ای و
استانی در زمینه ورزشی ،علمی و فرهنگی
توســط دانــش آمــوزان ،تعمیر ســقف و
بهسازی سالن دبیرستان با همکاری انجمن
زرتشتیان تهران ،تعویض چند در و پنجره
با همکاری میــراث فرهنگی و گل کاری
در حیاط مدرســه توسط شهرداری ،نصب
دوربیــن مداربســته ،برگزاری جشــن و
دعوت از گروه های نمایشــی و بازدید از
مراکز علمی ،فرهنگی می گوید و همچنین
به نتایج تســت های مشاوره ای انجام شده
از سوی آموزش و پرورش اشاره می کند
که نشان می دهد میزان افسردگی و خشم
در میان دانش آموزان این دبیرستان کمتر
از میانگین اســت و از ارتباط خوب دانش
آموزان با مدرسه خبر می دهد.
آواطلب تــاش بــرای تبدیل دبیرســتان
انوشــیروان به یــک دبیرســتان ماندگار،
تجهیــز آزمایشــگاه ،اســتفاده از دبیــران
مجــرب و تعمیر ســالن ورزش را از جمله
برنامه های سال آینده عنوان می کند.
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كودكان

تنبلی و هزار دردسر
از مجموعه داستان های خانواده خرگوش ها

هوش آزمایی و رنگ آمیزی

بهتر است بدانیم.......

از بین هر گروه از نقاشی ها  ،یکی با بقیه تفاوت دارد  .آن را بیابید و بعد به دلخواه رنگ آمیزی کنید.

بعد از یاد گرفتن معنی اسم ماه های
سال از این شماره تصمیم گرفتیم تا در
هر شماره معنی ده اسم از روزهای ماه را
یاد بگیریم .

اورمزد :

ساده شده اهورامزدا

وهمن :

اندیشه نیک

اردیبهشت :

بهترین راستی و پاکی

شهریور :

شهریاری نیرومند

سپندارمزد :

فروتنی و مهر پاک

خرداد :

تندرستی و رسایی

امرداد :

بیمرگی و جاودانگی

دی بآذر :
آفریدگار

آذر :

آتش  ،فروغ

آبان :

هنگام آب
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یکی بود یکی نبود .ن ُقلی بچه خرگوشی بود که با خواهر
بزرگترش؛ برفی و پدر و مادرشان در النه کوچکی در دل جنگل
زندگی می کردند.
ن ُقلی خیلی تنبل بود .روزها روی صندلی مخصوصش می نشست
و از خوراکی هایی که بقیه خانواده به النه می آوردند ،می خورد
و فقط بلد بود ایراد بگیرد که این غذاها خوشمزه نیست ،خوراکی
های خوشمزه تر پیدا کنید!
برفی و پدر و مادر از دستش خسته شده بودند و هر چه
اعتراض ،راهنمایی و تشویق می کردند ،فایده ای نداشت.
یک روز پاییزی همه خانواده در خانه مشغول کار بودند و ن ُقلی
بیرون النه در آفتاب مالیم به خواب عمیقی فرو رفته بود که
ناگهان باران گرفت و سیالب راه افتاد و او را با خود برد.
وقتی ن ُقلی چشمانش را باز کرد ،خودش را کنار یک برکه دید.

او خسته و گرسنه بود و بلد نبود برای خودش غذا پیدا کند،
پس شروع کرد به گریه کردن.
کالغ دانا که از آنجا می گذشت ،صدای او را شنید و پرسید :
ن ُقلی اینجا چه کار می کنی؟
ن ُقلی ماجرا را برای او تعریف کرد.
کالغ دانا گفت:
اگر همیشه دیگران کارهایت را انجام دهند ،خودت هیچ وقت
چیزی یاد نخواهی گرفت.
ن ُقلی با دقت به حرف های کالغ دانا فکر کرد و قول داد که
دیگر تنبلی نکند و کالغ دانا هم او را به النه اش رساند.
از آن روز به بعد ،ن ُقلی ،خرگوش زرنگی شد و تنبلی را فراموش
کرد.

آخر

گماشته

* بهرام دمهری
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وقتي ما با پاي پياده به مدرسه ماركار مي رفتيم ،از ساير محالت هم مثل ما با پای پیاده
مي آمدند و حتي يك نفر هم با ماشــين بابا خودش به مدرســه نمي آمد .خيلي از بچه
ها مانند معلمان ،دوچرخه داشتند .دوچرخه ها را جلوي خروجي در دبستان ماركار به
لوله هايي كه نصب شده بود،خيلي مرتب می چیدند.
آن روزهــا كه يزد مثل امروز پر از موتور ســيكلت نشــده بود ،به شــهر دوچرخه ها
معــروف بود .دوچرخه جايگاه خودش را داشــت .حتما بايد نمره (پالک) مي شــد.
راكب(دوچرخه سوار) بايد تصديق (گواهينامه)
می داشت .نبايد كسي را به عنوان مسافر با خود
حمــل می کرد .يعني دو تركــه ممنوع! .از نظر
فني دوچرخه بايد چراغ و دينام و زنگ هم می
داشت .تخلف از موارد فوق ،توقيف دوچرخه
يا جريمه پنج توماني يعنــي پنجاه ريالي همراه
داشت .با همه اين بگير و ببندها ،باز هم بچه ها
دو تركه به مدرسه مي آمدند.
يكــي از همكالســي هاي مــا ،اكثــر روزها با
بــرادرش به مدرســه مي آمد .ســروش (اســم
مســتعار) ،برادر همكالســي ما كه چندســالي
بزرگتــر از بــرادرش بــود ،بر عكــس ماها كه
همگي الغر و مردني بوديم ،چاق بود .برادرش
را پياده مي كرد و مي رفت .يك روز از همكالسي ام پرسيدم برادرت كجا مي رود؟
چه كار مي كند؟ او گفت سروش در خانه یک پولدار "گماشته" است!
معني "گماشــته" را نفهميدم .نخواستم بيشتر بپرسم .خودش گفت :از صبح تا شب مي
رود خانه این پولدار ،به سايرين كه در منزل ایشان كار مي كنند ،كمك مي كند .چون
ســواد دارد .حساب و کتاب هم دست اوســت .خرج و مخارج و اجاره بندي و ساير
امورات مالی را هم انجام می دهد.
معنی كلمه نوكر و كلفت را می دانستم ولی تا آن روز كلمه "گماشته" را نشنيده بودم.
چند نفري را مي شــناختم كه مي گفتند پســر و دختر فالني كه از ده آمده اند و وضع
مالی خوبی ندارند ،در خانه ها نوكر و كلفت اند .آن موقع حرفی نزدم که بفهمند که
معنی "گماشــته" را نمی دانم تا اينكه موقع ســربازي فهميدم كه بعضي از ســربازها را
به عنوان "گماشــته" به خانه افســران و درجه داران مي فرستند تا در مدت سربازی ،به
عنوان پادو در خانه افســران مشــغول به خدمت باشند .بعد از مدتي سربازان "گماشته"
چون ديگــر در پادگان نبودند و از غذاهاي خوب اســتفاده مي كردند ،برعکس بقیه
ســربازان چاق و تپل مي شدند .البته بقيه سربازان حسرت گماشته ها را نمي خوردند،
چون كار آنها را دور از شان و مردانگي مي دانستند و به آنها با چشم حقارت نگاه مي كردند.
ســالها گذشت تا سروش را اين بار در لباس جديدش ديدم .تعجب کردم که چه کار

کرده که اینقدر وضعش خوب شــده ،گفت :بعد از مهاجــرت به تهران فردی که او
گماشــته اش بود ،او هم به تهران آمده ،درس خوانده و تشــکیل خانواده داده اســت،
مي گفت مهندس شــده اما هنوز در خدمت آن مرد پولدار است و كارهاي ساختماني
او را انجام می دهد .كار و بارش ســكه شــده بود ولی رفتارش دوستانه نبود .از موضع
قدرت و باال حرف مي زد.
به مناسبت هاي مختلف او را مي ديدم ولی هميشه جبهه مخالف داشت و از همه چی
انتقاد می کرد .اظهارنظر دیگر افراد را نمي پذيرفت و ســعی می کردحرف خود را به
هر قيمتي  ،به كرسي بنشاند.
بعدها شــنيدم كه با رئیســش به خارج رفته اســت ،اما از آنجايي كه مهاجران دل از
دلبســتگي هاي خود نمی کنند ،سروش هم راهي وطن شد .اين بار به نيابت .این دفعه
می گفت که مي خواهد كارهاي نيك گذشتگان را ادامه دهد .از مستمندان دستگيري
نمايد .به كارهاي فرهنگي و عمراني بپردازد .ويرانه ها را بازسازي نمايد و....
سروش چند نفر را دور خود جمع کرد تا کارها را انجام دهد اما وقتي صحبت مي كرد
كسي حق نداشت حرف او را قطع كند ،اگر موضوعي را مطرح مي كرد همه بايد آن
را تاييد مي كردند وگرنه مورد غضب واقع مي شدند و ديگر جايشان در خانه او نبود.
با این اخالق نامناســب  ،کم كم دوســتانش پراكنده شــدند .او ماند و خصلتي كه از
دوران گماشــتگي به ارث برده بود و نمي توانســت از خود ،آن را دور كند .پر توقع،
يــك دنده ،بدون منطــق و زود جوش .دیگر كاري از پيش نمي برد .کمتر کســی به
حرف های ســروش گوش می داد ،چون آن دوران گذشــته بود .همه چيز تغيير يافته
بود .دوران تخصص  ،اســتدالل  ،منطق و حرف حســاب شده بود وديگر جايي براي
گماشتگان و رفتار آنها وجود نداشت.

پارس نامه

ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
شماره هشتاد و سه-اردیبهشت 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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