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رفتارهای اخالقی در جامعه
زرتشتی
پنجمین همایش رســتار
بــه یــاد روانشــاد رامین
شــهرت 22 ،اردیبهشت
ماه با موضوع رفتارهای
اخالقــی در جامعــه
زرتشتی برگزار شد.

پنجی و آغازی دیگر
اینجایزد،مزرعهکالنتر.بار
دیگر و گردهمایی دیگر.
بهانه پنجی است .خانه ها
پر است .درها باز و کوچه
پــس کوچه ها غــرق در
شوق و شور جمعیت.

با برگزاری جشن سدره پوشی
 26تن به جمع بسته کشتیان پیوستند
بابرگــزاری آیین ســدره
پوشــی همگانــی  26تن
از زرتشــتی زادگان بــا
پوشــیدن ســدره و بستن
کشــتی ،بــه جمع بســته
کشتیان پیوستند.

خبــر
اعتراض شدید نماینده زرتشتیان در مجلس:

ریت -جنپ و داتشه هرامشهرامشهمان سراپ-1395ریت -جنپ و داتشه هرامش

برگزاری همایش های توهین آمیز  ،شدید ًا محکوم است

2

در پی برگزاری همایشی با عنوان
همایش نقد و بررسی فرقه های
ضاله که در آن از دین زرتشتی
نیز نام برده شده بود و با همیاری
شهرداری خرمشــهر برگزار شد،
دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده
ایرانیــان زرتشــتی در مجلس
شــورای اســامی با ارسال نامه
ای برای شــهردار خرمشــهر از
برگزارکنندگان چنین همایشی،
شــدیدا انتقاد کرد و برگزاری
اینگونه نشســت هــا را مغایر با
اخالق ،همبستگی و اصول متعدد
قانون اساسی اعالم کرد.
در این همایش که توسط روابط عمومی
و امور بین الملل شهرداری خرمشهر به
همراه ســازمان بســیج دانش آموزی با
عنوان همایش نقد و بررســی فرقه های
ضاله برگزار شــده ،از دین زرتشتی در
کنار فرقه های دیگر نام برده شده بود.
در پــی برگزاری چنین همایشــی دکتر
اســفندیار اختیاری در مذاکرات تلفنی
و با ارســال نامه ای خطاب به مسووالن
برگــزاری و مقامات کشــوری ،ضمن
محکــوم کــردن برگــزاری چنیــن
نشســت هایی خواســتار پیگیری آن از
ســوی مســووالن کشــور و برخورد با
برگزارکنندگانشدند.
نماینــده ایرانیــان زرتشــتی در این نامه
تاکید کرده که اشوزرتشــت اسپنتمان
پیام آوری الهی و دین زرتشــتی ،دینی
توحیدی اســت و زرتشتیان در درازنای
تاریخ پرســتنده خداونــدی یکتا و بی
همتــا بوده اند .رونوشــت ا یــن نامه به
دبیر شــورای امنیت ملی ،وزیر کشــور
و فرمانده کل ســپاه پاسداران نیز ارسال
شده است.
متن کامل نامه در پی می آید:
جناب آقای محمد علی دوایی فر
شهردار محترم خرمشهر
با درود
بدینوســیله انتقــاد شــدید خــود را از
برگــزاری همایش نقد و بررســی فرقه
های ضاله که متاسفانه از دین زرتشتی
نیز نام برده شــده و ســبب آزرده خاطر
شدن ایرانیان شده است ،اعالم می نمایم.
براســاس یــک واقعیــت انکارناپذیر،
اشوزرتشت اسپنتمان؛ پیامبری الهی است
و دین زرتشــتی ،دینی توحیدی است و
زرتشتیان در درازنای تاریخ یکتاپرست
و پرستنده خداوند یکتا و بی همتا بوده
اند .این موضوع در اصل سیزدهم قانون
اساســی ،توسط نظام جمهوری اسالمی
ایران نیز مورد تایید قرارگرفته اســت و
ایرانیان زرتشــتی بر همین اساس دارای
کرســی نمایندگی در مجلس شــورای
اسالمی هستند.
الزم به یادآوری است که رهبر گرانقدر
انقالب در دیدار با نمایندگان زرتشتیان
سراسر جهان اینگونه تاکید می فرمایند،
آیین زرتشتی در ایران متولد شده است
و این برای کشور ما ،مایه فخر و مباهات
اســت که محــل والدت اولیــن پیامبر
آســمانی جهان ،در ایران بوده است .با
توجه به این صراحت ،جای بسی تعجب

است ،چگونه ارگان هایی به خود اجازه
می دهند تا دین زرتشتی را یک فرقه و
سپس آن را ضاله بنامند و به دین زرتشتی
و زرتشتیان بی پرده توهین کنند و کلیه
قوانین به خصــوص اصول متعدد قانون
اساسی را زیرپا بگذارند.
جای تاسف بسیار است که این همایش
در شــهری کــه نماد همبســتگی کلیه
ایرانیان از هر نژاد ،قوم و دین در دفاع از
خاک کشور است ،برگزار شده و از آن
تاسف بارتر اینکه از بودجه های دولتی
برای ایجاد تفرقه استفاده شده است.
الزم است به ارگان هایی که این همایش
را همراهی کرده اند نیز تاکید گردد تا
از منش شهید بزرگوار سرلشکر محمد
جهــان آرا و همچنین شــهدای ایرانیان
زرتشــتی که بر اساس آموزه های دینی
خود در کنــار دیگر ایرانیان ،برای دفاع
از ایــران اهورایــی از خود گذشــتند تا
خرمشهر ،خرمشهر بماند ،درس اخالق،
همبستگی و یکپارچگی را بیاموزند.
در شــرایطی که همه گــروه ها ،ادیان،
اقــوام و نژادهای کشــور نیاز به همدلی
و همراهــی دارند و بارهــا نیز این نکته
در ســخنان ارزشمند مســئولین کشور
مورد تاکید قرار گرفته است ،برگزاری
اینگونــه همایش هــای توهین آمیز که
بدیهیات تاریخ این کشــور پرافتخار را
به زیر ســئوال می برد ،شــدیدا ً محکوم
خواهد بود.
بنابراین ضمن محفوظ بودن حق پیگیری
این موضوع در مراجع ذی صالح ،الزم
اســت تا هرچه ســریعتر جلــو اینگونه

نشست ها گرفته شود.
شهرداری خرمشــهر ،پس از انتشار نامه
اعتراضــی نماینده ایرانیان زرتشــتی در
بیانیه ای که بخشهایی از ان توسط سایت
های خبری چون ایرنا نیز منتشــر شــد،
اعــام کرد که از موضــوع برگزاری و
محتوای همایش بی اطالع بوده است.
در این بیانیه آمده است :بدون شک در
دوران دفاع مقدس پیروان ســایر ادیان،
هم افق با قاطبه مردم چشم انداز دفع شر
دشمن و آزادســازی مناطق اشغال شده
دشــمن بعثی را پیش روی قــرار داده و
بی درنگ به خیل عظیم مدافعان کشور
پیوســته و با جانبازی و نثــار خون خود
در دفــاع از کیان و تمامیت ارضی ایران
پرداختند.
در بخــش دیگــر از بیانیه آمده اســت:
شهرداری خرمشهر همواره بدون تردید
احترام گذاشتن به ادیان مصرح در اصل
سیزدهم قانون اساســی را وظیفه ذاتی،
شرعی و ملی خود می داند.
گفتنی است شــهردار خرمشــهر ،نامه
ای نیز بــه دکتــر اســفندیار اختیاری،
نماینده ایرانیان زرتشتی ارسال نموده و
توضیحات بیشتری در این خصوص به
ایشــان داده و بر این نکتــه تاکید کرده
اســت که شــهرداری هیچگونه نقشی
در برگــزاری این همایش نداشــته و از
جزئیات آن نیز بی اطالع بوده است.
پس از ارســال نامــه دکتــر اختیاری و
پیگیــری هــای صورت گرفتــه رییس
انجمن موبدان نیز در نامه ای جداگانه از
برگزاری چنین نشستی انتقاد کرد.

" تیرگان"
جشن گرفته شد

چهارمین جشن ماهانه زرتشتیان،
جشن تیرگان ،امســال نیز دهم
تیرمــاه ،برابر بــا روز تیر از ماه
تیر ،در تهران و ســایر شهرهای
زرتشــتی نشــین همچون یزد و
کرمان برگزار شد.
این آیین که در برخی شهرها ،نظیر یزد
و تهــران ،با یک روز تاخیر در پســین
روز آدینه برگزار شــد ،با گاتهاخوانی،
موســیقی ،ســخنرانی و آبریزان همراه
بــود .همچنیــن ،گهنبارخوانــی چهره
میدیوشهیم گاه نیز از دیگر بخش های
آیینی این جشن بود.
در یــزد ،امســال ،کمیســیون بانــوان
زرتشــتی با همکاری دبســتان دخترانه
مــارکار ،تیــرگان را پســین آدینه 11
تیرمــاه ،در محوطه باز دبســتان مارکار
برپا داشتند .سایر محالت زرتشتی نشین
یــزد نیز در روزهای  10و  11تیر ،پایان
هفته را با گرد هم آمدن ،گهنبارخوانی
 ،شادی و آبریزان سپری کردند.
کوشــک ورجاوند تهران نیز از ابتدای
روز آدینــه  11تیرمــاه ،میزبــان جمــع
زیادی از همکیشــان بود که ســاعاتی
پــس از نیمــروز نیــز ضمــن مراســم
گهنبارخوانــی ،ســخنرانی و اجــرای
موســیقی ،با برگــزاری چندیــن بازی
گروهی شــاد ،مشــارکت در شادمانی
تیــرگان را در راســتای مصــرف بهینه
آب ،هدفمند نمودند .ســازمان جوانان
زرتشــتی ( فروهر) امســال نیــز میزبان
تیرگان تهرانی ها بود.
همکیشــان درکــرج ،کرمــان،
اصفهان،اهــواز ،زاهــدان و شــیراز نیز
تیــرگان را با برنامه های شــاد و متنوع
گرامــی داشــتند .این در حالی اســت
که ایــن جشــن آیینی کهــن را برخی
ســازمان های مردم نهــاد و ارگان های
غیر زرتشتی نیز در ســطح ملی برگزار
کردند.
تیرگان یادمان دالوری آرش کمانگیر،
پاسداشــت فراخــی مرز ایــران زمین،
پایــان خشکســالی و ارج نهادن به آب
زندگی بخش است.
چــک و دوله و بســتن دســتبند هفت
رنگ تیر و بــاد از جمله آیین های این
جشن بزرگ است.

*آیین گاهنبارخوانی به یاد روانشاد خداداد مهرابی
آیین گاهنبارخوانی به یاد روانشــاد خداداد مهرابــی ،بنیانگذار و نیک اندیش
درمانگاه و پذیرشگاه خداداد مهرابی برگزار شد.
در این مراسم جمع زیادی از همکیشان کرمانی حضور داشتند.
روانشاد خداداد رســتم مهرابی ،فرزند گوهر خدابخش و رستم مهراب پس از
 40ســال دوری از وطن و زندگی در انگلستان در حالی که هیچ وقت زرتشتی
و ایرانــی بودن خود را فراموش نکرده بود و همچنــان قلبش برای هموطنان و
همشــهریان زرتشــتی خویش می تپید ،به ایران بازگشــت و با یاری شادروان
جمشــید فروهر و جمعی از دوستان خود که بعدها اعضای کمیته ایشان شدند،
کمیته خیریه خداداد مهرابی را در کرمان دایر کرد.
در زمان گردش چهارم انجمن زرتشــتیان کرمان در سال  1339روی زمینی در
خیابان ناصریه ،پذیرشگاه بنا شد و جلوی آن نیز چند مغازه برای کسب درآمد
و تامین هزینه های پذیرشــگاه احداث شد .همچنین درمانگاهی هم ساخته شد
که در ســال های بعد به دلیل اســتقبال مردم برای ســاختن بیمارســتان خداداد
مهرابی نیز اقدام شد.
شادروان خداداد مهرابی همه اموال خود را به کمیته خداداد مهرابی اختصاص
داده کــه امــروزه تحت نظر هیئــت مدیره موسســه خیریه خــداداد مهرابی به
خدمتگزاری خود ادامه می دهد.
*مجمع همگانی انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم تهران برگزار
شد
نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم تهران برگزار شد.
در این نشســت که در ساختمان اشا برگزار شد ،پس از ارائه گزارش عملکرد،
توسط سهراب سالمتی ،رییس انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم تهران و ارائه
گزارش بازرس انجمن ،تراز و بیالن این انجمن به تصویب رسید و در نهایت با
رای گیری به عمل آمده ،آقای کیخســرو جمشیدپور به عنوان بازرس اصلی و
آقای دینیار خسروی به عنوان بازرس جانشین انتخاب شدند.
*برگــزاری نوبت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشــتیان تفت و
توابع مقیم تهران
بــا برگزاری نوبــت دوم مجمع همگانی انجمن زرتشــتیان تفــت و توابع مقیم
تهران ،بازرسان سال مالی  ،1395با رای هموندان انجمن برگزیده شدند.
در این مجمع،پس از اعالم رســمیت و گزینش هیئت رییســه مجمع ،به ترتیب
آقایــان کوروش ساســانی ،رییس هیئــت مدیره ،گزارش فعالیــت های هیئت
مدیره ،مهربــان فوالدیان ،خزانه دار ،گزارش مالی و فرشــید نیکفام ،گزارش
بازرســان را به آگاهی رساندند .ســپس رای گیری شد و اعضای مجمع هر سه
گزارش را به اتفاق آرا تصویب کردند.
آخرین دســتور مجمع ،انتخاب بازرسان برای ســال مالی  1395بودکه پس از
معرفی داوطلبان و رای گیری ،آقایان رســتم کاووســی و فرشید نیکفام که در
سال مالی  1394نیز بازرسان انجمن بودند ،بار دیگر رای اعتماد اعضای حاضر
را به دســت آوردند و یک سال دیگر مسوولیت بازرسی انجمن زرتشتیان تفت
و توابع مقیم تهران را به عهده خواهند داشت.
*آموزش هنر ملل در خانه فرهنگ و هنر
کالس آموزش هنر ملل به اســتادی رائیکا خورشیدیان در خانه فرهنگ و هنر
زرتشتی برگزار می شود.
هدف از تشــکیل این کالس چهار جلســه ای آشــنایی با میراث کشــورهای
مختلف -در گام نخســت دو کشــور برزیل و چین -و تجربــه کردن هنرهای
بومی آنها ،در راستای ارتقای هوش فرهنگی کودکان زرتشتی است.
این دوره قرار اســت در امرداد ماه سال جاری در خانه فرهنگ و هنر روزهای
چهارشنبه از ساعت  18تا  20برگزار شود.
در این دوره بچه ها و والدینشان از طریق فیلم ،موسیقی ،عکس و تجربه کردن
با میراث فرهنگی،معنوی و طبیعی ،با این دو کشور آشنا می شوند.
*روز ملی ادبیات کودک و نوجوان گرامی داشته شد
خانه فرهنگ و هنر زرتشــتیان به مناســبت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان،
برنامه ای را در گالری روانشاد مهربان کیخسرو کیخسروان برگزار کرد.
این برنامه با حضور دکتر اسفندیار اختیاری ،نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس
و همچنین دکتر رســتم خســرویانی ،فرنشین انجمن زرتشــتیان تهران در خانه
فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار شد.
گاتها خوانی ،شــاهنامه خوانی،اجرای برنامه های موسیقی همچون تارنوازی و
گیتار نوازی ،حافظ خوانی و اجرای دکلمه از جمله بخش های این برنامه بود.
در ایــن برنامه همچنین از اعضای هیات مدیره خانه فرهنگ و هنر زرتشــتیان،
پرویز کشاورزی  ،خانم خادم و موبدیار دکتر راشین جهانگیری تقدیر شد.
*دهمین اردوی کنکوری ها برگزار شد
به همــت هموندان انجمن یانــش وران مانتره ،دهمیــن اردوی کنکوری های
زرتشتی سراسر کشور از  28تیر ماه آغاز و تا  31تیر برگزار شد.
این اردو همانند ســال های گذشته و با همکاری انجمن زرتشتیان شیراز در باغ
وقفی این شــهر برگزار شد .امسال  69تن در این اردو شرکت کردند ،که 33
تن یزدی 25 ،تن تهرانی 6 ،تن کرمانی 3 ،تن شیرازی و  2تن اصفهانی بودند.
بازدید ،کار گروهی،بازی و ســرگرمی و بحــث و گفتگو از دیگر برنامه های
این اردو بود.
*گردهمایی تابستانه در کوشک ورجاوند
سازمان جوانان زرتشــتی (فروهر) از برپایی گردهمایی تابستانه روزهای آدینه
در کوشک ورجاوند خبر داده است.
بر این اســاس کوشــک ورجاوند صبح های روزهای آدینه بــاز خواهد بود و
همکیشان می توانند تا شامگاهان ساعات خوشی را سپری کنند.

با برگزاری جشن سدره پوشی؛

 26تن به جمع بسته کشتیان پیوستند

بــا برگزاری آیین ســدره پوشــی
همگانی  26تن از زرتشتی زادگان با
پوشیدن ســدره و بستن کشتی ،دین
زرتشــتی را انتخاب کرده و به جمع
بسته کشتیان پیوستند.
درکرمان این مراســم در باغچه بــوداغ آباد با
حضور جمع زیادی از همکیشان برگزار شد.
آیین سدرهپوشــی همگانی از ساعت  ۱۷در
تاالر باغچــه بوداغ آباد آغاز شــدو در این
مراســم  16تن از زرتشــتی زادگان به گروه

بستهکشتیان پیوستند.
در این مراســم آریا کاویانی ،مجری برنامه،
از هما اشیدری ،بنیانگذار کالسهای دینی
زرتشتیان کرمان ،فرزاد نیکدین ،بنیانگذار
جشن سدرهپوشی همگانی سپاسداری کرد
و به روان پاک روانشادان مهوش اشیدری
و موبدیار مهران غیبی درود فرستاد.
ســپس موبدیــار مهــرزاد کاویانــی دربارهی
ارزش باالی آیین سدرهپوشــی گفت« :جشن
سدرهپوشــی ،زرتشــتیزاده را بــه پیــرو دین
زرتشت تبدیل میکند ».وی سپس برای شادی
روان موبدیــار مهران غیبی بنــدی از گاتها را
خواند.
ماندانا طهمورســی زاده نیــز از طرف هیات
مدیره انجمن زرتشــتیان کرمــان این آیین
دینی را به بسته کشتیان شادباش گفت .
دکتر اســفندیار اختیــاری نماینــده ایرانیان
زرتشــتی در مجلــس ،نیز در این مراســم،
برگــزاری آییــن سدرهپوشــی بــه گونهی
همگانی در کرمان را بســیار باارزش خواند.
وی همــازوری موبــدان کرمــان و یــزد و

تهران و موبدیاران بانــو در کنار موبدان در
آیین سدرهپوشــی همگانی کرمان را کاری
شایستهی سپاسداری دانســت و از جامعه و
انجمن زرتشتیان کرمان سپاسگزاری کرد.
وی همچنین از روانشــاد مهــران غیبی و از
نقش بزرگ خانوادهی او در راه رســیدن آن
شــادروان به جایگاه موبدیاری و ارزش های
انسانی سخن گفت.
در دنبالهی برنامه ،از سوی کمیسیون فرهنگی
انجمن زرتشتیان کرمان یک دسته گل به آناهیتا
طهمورسی زاده ،همسر روانشاد موبدیار غیبی
تقدیم شد و یاد آن شادروان گرامی داشته شد .
ســپاسداری و اهــدا پیــش کــش هایی به
موبــدان ،نوبســته کشــتیان ،آمــوزگاران
کالسهــای دینــی زرتشــتیان و هموندان
ســتاد نوروزی بخش دیگری از برنامه های
این روز بود .بریدن کیک از ســوی نوبسته
کشتیان و پذیرایی پایانبخش این برنامه بود.
در مراســم جداگانه ای در یزد نیز به همت
کمیسیون دینی استان یزد آیین سدره پوشی

همگانی  10تن از زرتشتی زادگان برگزار شد .
در این مراســم که با حضور تعــداد زیادی
از همکیشــان و دکتر اسفندیار اختیاری در
تــاالر کوچه بیوک یزد برگزار شد،ســدره
پوش شــوندگان با نوای دف و الله روشــن
وارد ســالن شــدند و مقابل موبدان بر ســر
سفره سپید سدره پوشی قرار گرفتند .سپس
مراسم سدره پوشی آغاز و موبدان باخواندن
اوســتاهای بایســته کشــتی را به کمر سدره
پوش شوندگان بســته و بدین ترتیب آنها به
جرگه همکیشــان پیوستند .ســپس مراسم با
ســخنرانی مقامات و پذیرایی از باشــندگان
ادامه یافت.

آغاز ثبت نام
چهارمین جشنواره علمی زنده یاد دکتر مینا ایزدیار
افراد عالقــه مند و واجد شــرایط
برای شرکت در چهارمین جشنواره
زنده یاد دکتر
مینــا ایزدیار
مدارک خود
را به دبیرخانه
این جشــنواره
ارسال کنند.
ایــن یــادواره بــا
هــدف ایجــاد انگیــزه در میان همکیشــان
در زمینــه ارتقاء کیفیــت در فراگیری علوم
مختلف ،شناخت و تشــویق نخبگان علمی
و فناوری هازمان زرتشــتی برگزار می شود
و در صدد اســت زمینه هــای الزم را برای
معرفی و آشنایی همکیشــان با برگزیدگان
علمی و فناوری فراهم کند.
براســاس آیین نامه ،این جشنواره در چهار
ســطح و در دو شاخه علمی ،علوم تجربی و
آنچه که بر پایه علوم تجربی اســت و علوم
ریاضــی فیزیــک و آنچه که بــر پایه علوم
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خــبرهای کوتاه

خبــر

ریاضی فیزیک است برگزار می شود.
براســاس آیین نامه  ،این جشنواره در چهار
سطح برگزار می شود:.
سطح  :۱نام آوران علمی و فناوری زرتشتی،
اســتادان و اعضــای هیات علمی زرتشــتی
شاخص در دانشگاه های ایران.
ســطح  :۲قبول شدگان شاخص زرتشتی در
کنکور سراســری و برگزیدگان المپیادهای
علمی که از گذراندن کنکور معاف شــده
اند.
ســطح  ۳و :۴کلیه قبول شدگان سال  ۹۵در
مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی
افراد شــاخص هر یک از ســطوح می توانند
مدارک و مســتندات خــود را تــا تاریخ ۱۵
شــهریورماه ۱۳۹۵به آدرس دبیرخانه (تهران
 ،صندوق پستی شــماره  )۱۳۱۴۵-۵۹۳ارسال
کنند .
آیین پایانی این جشنواره در روز نهم مهرماه
در زادروز آن بهشــتی روان در محل سالن
خسروی برگزار خواهد شد.
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پنجی و آغازی دیگر
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اینجا یزد،مزرعه کالنتر.بار دیگر و گردهمایی دیگر .بهانه پنجی است .خانه ها پر است .درها باز و کوچه
پس کوچه ها غرق در شوق و شور جمعیت.
اینجا سکوت کویر شکسته شده است .بهانه ،پاسداشت آیینی است کهن .پیشواز نوروز در هنگامه تابستان.
بنابر تطابق گاهشمار جاللی ( گاهشمار خورشیدی رایج) با گاهشمار یزدگردی ،پنج روز پنجی در واپسین
روزهای تیرماه قرار گرفته و آغاز بهار برابر شده با آغاز امرداد ماه.
با گذشــت سالیان درازاما اهالی برخی روستاهی زرتشتی نشین ،از جمله مزرعه کالنتر ،شریف آباد ،چم،
مبارکه ،زین آباد و ....بنابر گاهشمار کهن ،آیین پنجی را در روزهای گرم تابستان برپا می دارند.
این در حالی است که با توجه به گرمای سوزان تابستان در شهر کویری همچون یزد ،تعداد زیادی از اهالی
زرتشــتی و غیر زرتشتی این شهر بر این باورند که با آتش افروزی پایان پنجی ،حتی برای مدت کوتاهی،
از شــدت گرما کاسته می شود و همین امر سبب شده است تا غیر زرتشتیان یزد نیز در اوج گرما ،آتش بر
بام افروختن زرتشتیان را نشانه ای برای فرو نشستن گرما بدانند.
از میان روستاهای زرتشتی نشین یزد که این آیین را همچنان برپا داشته اند ،مزرعه کالنتر از توابع میبد ،از
جمله مکان هایی اســت که همچنان با شــوق و اصالت و احترامی ویژه این مراسم را در روزهای  23تا 27
تیرماه ،برگزار می کنند.
روستای مزرعه کالنتر ،از جمله روستاهایی است که به همت ساکنانش همچنان توانسته بافت سنتی و اصیل
خود را حفظ کند و این در حالی اســت که ســاکنانش در تالشند تا این منطقه از رشد و توسعه زیرساخت
های شهری نیز عقب نماند .همین امر سبب شده است تا این روستا پتانسیل یک دهکده توریستی را داشته
باشد.
روســتای مزرعه کالنتر نیز همچون بسیاری از روســتاهای زرتشتی نشین یزد ،از آماج مهاجرت دور نبوده
اســت اما تالش اهالی این روســتا برای حفظ تعلق خاطرشان ،مثال زدنی اســت ،چرا که می کوشند تا در
مناســبت های دینی و فرهنگی با گشــودن در خانه ها و روشــن نگه داشــتن چراغ ها ،نبض زندگی را در
زادبومشان برقرار نگاه دارند.
آیین پنجی ،امسال نیز با برگزاری گاهنبارها ،از ابتدای روز  23تیرماه ،آغاز شد .درهای گشوده ،بوی نان،
چادر شبهای پر از لرک ،سینی های میوه ،بوی خوش عود و سپند و نجوای اوستا که خانه به خانه ،کوچه
به کوچه می پیچید.
برگزاری جام پنجی و انجام مســابقات ورزشــی مختلف نیز از جمله برنامه هایی اســت که در چند ســال
اخیر،رونق خاصی به این مراسم داده است .برگزاری مسابقات مختلف فوتبال،بسکتبال،والیبال ،پیاده روی
صبحگاهی و تشــویق دانش آموزان ممتازبرای بســیاری از ساکنان مهاجر این روســتا انگیزه ای است که
بازگردند و با مشارکت هم روزهای شادی را رقم زنند.
برنامه های واپسین روز پنجی با معرفی برگزیدگان و سپاسداری از دانش آموزان برگزیده ،اجرای برنامه
های شــاد هنری همراه بود ،تاالر جانباخته شــادروان رســتم آذرباد ،در روز آخر پذیرای تعداد زیادی از
همکیشانی و دکتر اسفندیار اختیاری بود که با شور و شادی افزونی حضور داشتند.
این برنامه که از پســین روز  27تیر ماه آغاز شــده بود تا پاسی از شب ادامه یافت اما پس از آن نیز ،مزرعه
کالنتر شــبی چراغانی پر از هلهله را پشــت سر گذاشت .شبی که اشتیاق آتش افروزی بامدادی ،خواب را
به کوچه پس کوچه های روستا ،راه نداده است.
تجدید دیدارها ،گپ و گفت ســالخوردگان ،دورهمی های جوانان ،ســفره های گســترده ،عطر غذاهای
خوش طعم ،نوای دایره و تنبک و صدای آواز خواندن ها  ....همه و همه شــب را به صبحی پر شــکوه می
کشاند.
اما بامدادان ،هنوز خورشید ،رخ ننموده و همچنان ستارگان درخشان جلوه گر آسمانند .در خانه ها گشوده
است .بر بام و بر سردر خانه ها چراغی روشن است ،آب بر درگاهی خانه ها پاشیده اند و بوی نم کاهگل
با بوی ســپند در هم آمیخته .حاال دیگر ،کم کم صدای قدم هایی که راه چینه های پشــت بام را طی می
کند شنیده می شود.
و لحظه ای پر شکوه ،دمی است که طنین سراسر رامش و سپاس اوستا ،در روستا می پیچد .بانگی بلند که
از بلندگوی آتشکده روستا به گوش می رسد.
ساکنان روستا از ساعت ها قبل شاید ،فانوسی روشن ،سینی میوه ،چند شاخه برگ سبز را در کنار بوته های
هیزم بر بام ها نهاده اند.
و لحظه ای بعد ،آتشــی عظیم بر بام آتشــکده افروخته می شود و از پس
آن بتــه بته ،آتــش کوچک و بزرگ ،بر فراز بام ها شــعله می کشــد و
چشــم اندازی پر شکوه از همنشینی روشــنایی آتش است و جلوه گری
ســتارگان ،یکی از زمین به آسمان سر می کشد و آن دیگری از آسمان
بر زمین می بارد.
اهالی روســتا با روشــن کردن آتش در واقع به رسم کهن نیاکان زمستان
را بدرقه می کنند .
پس از فرو نشســتن آتش و پراکندن بوی خوش ،همه به سوی آدریان می
روند تا تکه ای از ذغال آتش خانه هایشان را به آتشبند بسپارند تا به نشانه
همازوری و هم بهره گی ،به آتش آدریان بپیوندد به امید فراوانی و رامش
و تن آسایی برای همگان.
پس از حضور در آتشــکده ،کم کم آسمان ،حریری از سپیده بر سر می
کشــد و روستا به ســکوت صبحگاهی فرو می رود .نرمه بادی از جنس
صبحگاه ،بر تن کویر می وزد ،همچنان بوی سپند است و نم کاهگل.
ســاعاتی بعد ،خورشــید در کوچه پس کوچه های روســتا سفره گرما و
روشــنی اش را می گســتراند و بار دیگر روزی نو از سر گرفته می شود.
کم کم مسافران راهی بازگشت می شوند .اهالی روستا به رسم همیشگی
مشغول روزمرگی های زندگی.
پنجی ،همچون هیرومبا ،گشــت مهرایزد و مراسم دیگری از این دست،
از جمله آیین هایی هستند که به واسطه فرهنگ و پشتوانه فلسفی شان در
میان فرهنگ عامه حفظ شــده اســت .فرهنگی که با هزاران تکه رنگین،
تکه ای از جورچین پر رنگ و نگاری است که آن را هویت می خوانیم.
هویتی که نیاز آدمی به تعلق ،ارتباط و خودآگاهی را برآورده می سازد.

گــزارش

نگاهی به محله قاسم آباد

(بخش نخست)

نوشته  :سیما دینیاریان
روســتایی با قدمت نزدیک به ســه قــرن ،در بخش
جنوبی شهر یزد ،روســتایی که در سال های اخیر با
توســعه قابل مالحظه ای روبرو بوده اســت ،توسعه
ای کــه با افزایش مهاجران شــغلی و تحصیلی ،کل
چهره شهر را دگرگون ساخته است ،از ایجاد تقاطع
های غیر هم سطح و پل های متعدد تا ساخت مراکز
تجاری مدرن و رشد خدمات شهری.
در یک بعد از ظهر تابستانی پس از فرو نشستن نسبی
گرمای ســوزان نیمروزی ،با دوســتی برای تجدید
خاطرات دوران دانشــجویی به سمت دانشگاه یزد
و محوطه های اطراف آن رفتیم .از ساختمان اداری
تا خوابگاه و دانشکده فنی و ...سپس از همان مسیر
بلوار را به ســمت آرامــگاه و دخمــه ادامه دادیم.
آفتاب ســیلی سوزانی بر تن شــهرمی زد .کمی از
کوه های دخمه باال رفتیم و اطراف را نگریســتیم،
ســکوت و خلوتی ،بی تاب از گرما و ، ....اما وقتی
قدم بــه حریم آرامگاه می گذاری این ســکوت و
خلوتی از جنس دیگری اســت ،خاموشــی که تنها
با زیر و رو شــدن سنگریزه های داغ ،زیر قدم های
ما ،در هم می شــکند و خرده نســیمی که از جانب
ســایه های درختان پیر و جوان ایستاده بر مزارها بر
صورت عرق کرده مان ،نوازش می ریزد.
حــاال دیگر ســاعت حوالی  7عصر اســت .در راه
بازگشت سری به همان روستای نزدیک می زنیم،
روســتایی که ســاخت و ســازهای جدید ،آرایش
قدیمــی اش را بر هم زده .روبروی عمارتی قدیمی
اما بازسازی شده ،از ماشین پیاده می شویم .عمارت،
همــان خانه بانی روســتای قاســم آباد بــود .خانه،
دیوارهای دژ مانندی دارد که می گویند روزگاری
دروازه قاســم آباد اینجا قرار داشته و دژبانان وظیفه
دیده بانی روستا را عهده دار بوده اند.
آنسوی کوچه هم گنبد مسجد دیده می شود .همان
کوچه را وارد می شــویم و در مسیر که جویای پیر
چلچــراغ هســتیم ،آب انبــار قدیمی را مــی بینیم.
ورودی آب انبار را با نرده های مشــبک مســدود
کــرده اند تا انباشــت زباله نشــود و محفوظ بماند.
روبروی آب انبار ســاختمانی با سردر فروهر جلب
توجه می کند ،اینجا همان دبستان پسرانه گشتاسبی
است که چند سالی هم محل برگزاری کالس های
دینی بوده است .
در سمت راست ،انتهای یک کوچه باریک قدیمی
کاهگلی چند فتیله روشــن اســت ،وارد کوچه می
شــویم و انتهای بن بست دو نیمکت چوبی است و
چند فتیله روشن و چند برگ سبز و چراغی روشن،
چند دقیقه ای درنگ می کنیم اما کسی را نمی یابیم
تا نام و نشانی آنجا را جویا شویم .در مسیر بازگشت
در امتداد همان کوچه قدیمی چند خانه هســت که
هنــوز آثاری از طاق و ایوانش باقی اســت اما ویران
شده است.
بــه همان مســیر اصلی باز می گردیــم .چند بانوی
زرتشــتی از اهالی آنجا در گذرنــد ،پس از احوال
پرســی مختصر نشــانی آن کوچه بن بست را جویا
می شــویم که یکی از آنان از مادربزرگش نقل می
کند که آنجا "پیر مشکل گشاست" .
انتهــای خیابان خنکای ســایه ســار درختان ســبز
حالمان را خوش می کند .درســت پشــت سرمان
پیر چلچراغ اســت .در می زنیم و بعد از چند دقیقه
آتشبندکه پیرمردی خوشروست در را باز می کند.

با خوشــرویی احوالپرســی می کند و به درون پیر
راهنماییمان می کند.
از همــان کنــار ورودی ،ادامه مســیر جــوی اصلی
روســتا می گذرد و نرمه آبی در آن جاری اســت.
پله ها را باال می رویم و وارد پیر می شــویم .اتاقی
چهارگــوش که در میان آن اتــاق آتش قرار دارد.
آتشبند که پیش از ورود ما اوستاخوانی گاه اوزیرن
را آغــاز کرده بــود ،هیمه ای بر آتــش می نهد و
اوستاخوانی اش را از سر می گیرد .فضای دلنشینی
اســت ،آنگونه که از کتیبــه هایش برمی آید ،بنای
آدریان در ســال  1305از دهش روانشــاد خدامراد
کیخســرو فرود قاسم آبادی برای روانشادی همسر
و فرزندان و نیاکانش ،خانــواده فرودی ،تجدید و
تکمیل شده است.
همچنین حدود  23ســال پیش نیز این بنا به نامگانه
روانشــادان بهرام اسفندیار خســروی و فرزندانش،
بازســازی شده اســت .از پله ها که پایین می آییم،
آشپزخانه کوچکی قرار دارد با چند اجاق و دیگ
بــزرگ که اهالی روســتا بــرای ادای نــذورات و
خیرات ،از آن استفاده می کنند.
پس از زیــارت و بازدیدی از پیــر چلچراغ ،از در
که خارج می شــویم ،نزدیکی غروب است ،نشانی
پیر چهل بچه را می گیریم ،جایی که روایت است
زمانی یادبود یک بنای تاریخی بوده  ،سوار ماشین
می شــویم و به ســمت زمین های کشاورزی قاسم
آباد می رویم .بین راه در ســمت شــمال غرب که
در حرکت هســتیم ،چهاردیــواری کاهگلی جلب
توجهمان می کند ،نزدیکتر که می شویم می توان
ســوراخ هایی که در آن شمع می افروختند را دید.
این همان پیر چهل بچه است ،جایی که بنابر روایت
تاریخی اش ،هوایی دلگیر و غریب دارد.
در راه بازگشــت مکان هایی که فرصت دیدنشــان
نبــود را در ذهن مرور می کنیم ،از جمله دبســتان
دخترانه ماهیاری که حاال به جایش سالن اجتماعات
ماهیار اردشیر برپاست و همچنین سالن تازه تاسیس
گوهر و.......
در همیــن حــال به یــاد پیر مــراد می افتــم و آذر
روزهایی کــه تعداد بســیاری از همکیشــان برای
زیارت بــه آنجا می روند .پیری کــه هر ماه پر می
شود از هلهله شادی و نیایش.
قاسم آباد ،حاال روستایی است که می شود با گشتن در
کوچه پس کوچه هایش ،ادعا کرد که ساخت و سازها
و توســعه حدودش باعث شده است تا بافت روستایی
اش کمرنگ شود و این در حالی است که قرار داشتن
مجموعه دانشگاه یزد و ساختمان های معروف به کوی
اساتید و همچنین قرارگیری در منطقه شهری صفائیه
که از مطلوبیت مسکونی و تجاری برخوردار است ،بی
تاثیر نبوده است.
روســتایی که روزگاری کشتزارهای سرسبز ،قنات
هــای پر آب و جوی های روانش ،درختان مجنون
و ســنجد و توتش ،چشــم اندازی چنین شگفت و
دلفریب ســاخته اســت که برای مصون ماندنش از
گزنــد زورگویــان آن را به موقوفه شــاه نجف نیز
منسوب کرده اند.
همه اینها بهانه ای شد تا برای بیشتر دانستن درباره پیشینه
این روستا سراغی از کتابهایی که در رابطه با قاسم آباد
تدوین و نگارش شده است را بگیرم (.ادامه مطلب در
شماره آینده)

چنین گفت موبد ..
ما زرتشتیان یکتاپرست هستیم
مهر چم.
چکیده سخنرانی موبد موبدان رستم شهزادی،مهرماه ، 1323
ِ
درب ِ

پرستنده پاک یزدان بُدند
مگویید آتش پرستان بُدند
بهدینان و بسته کشتیان! یکتاپرستی و خداشناسی پایه ی کیش زرتشتی
اســت؛ ما پیروان اشوزرتشــت ،هــر روز در هنگام نو کردن کشــتی،
در کلمــه ی شــهادت خود می خوانیم«:مزدیســنو اَهمــی» یعنی «من
مزداپرست هستم» ،باز در نماز پنام ستایش می خوانیم:
«پ ِنام و ستایش اوی همی بود و همی هست و همی بید»
«نام کسی را یادآور شده و به کسی ستایش می کنیم که همیشه بوده و
هست و خواهد بود».
«ایزد سپنتامینو اَندرج مینوان مینو خودش یک و نام اورمزدج».
«اوســت پروردگار نیک اندیش و در دو جهان یگانه خالق خود اوست
و نامش نیز اورمزد است».
«خــدای مهســت ،دانــا و دادار و پرورتار و پانا و خــاور و کرفه گر و
اوخشیدار و اویژه و وه دادستانی و همازور»....
« اوســت بزرگتر از همه و اوســت دانا و دهنده و پرورنده و پاســبان و
دستگیر ،اوست نیکوکار و بخشندهء پاک ،اوست عادل و نیرومند و»..
عــاوه بر این زرتشــتیان با کمال ســربلندی می توانند ادعــا کنند در
هنگامی که جهان در دریای خرافات و بت پرستی غوطه ور بود و ملل
همسایه ایران باستان مُشرک بودند و خدایان بسیاری را می ستودند در
بین ما ایرانیان ،پیمبر بزرگی چون اشوزرتشت اسپنتمان پیدا شد که راه
یکتاپرستی را به ما بیاموخت و ما را به راه راست هدایت فرمود.
زمانــی که مصری ها گاو «آپیس» را ســجده می کردند و خدایان نیمه
انسان و نیمه حیوان را می پرستیدند ،اشوزرتشت بر ضد پرستش خدایان
مصنوعی پرداخته ،فرمود« :اهورایی را بپرستید که اَووی تن ُوو(بی تن و
بدون چشم) است».
هنگامــی کــه اقوام کلده و آشــور و روم و یونان خدایان بی شــماری
از ســنگ و چوب و فلز می ســاختند و هر یک از آنــان را خالق چیز
مخصوصــی مــی خواندند ،پیمبر پــاک ایران بر ضد بت پرســتی قیام
فرمــوده با دالیل کافی اثبات نمود کــه اهورامزدا «اَدوئی» یعنی یکتا و
«ویسپ آر » یعنی آورنده و دهندهء همه چیز است.
زمانــی که دنیای متمدن معتقد به ســحر و جادو بــود و ارواح خبیثه و
اَجنه ،دیوان و پریان را می ســتودند ،اشوزرتشت بر ضد اینگونه عقاید
بلند شــده با بیان واضح و متین فرمود «:معتقدین و پیروان جادو و پریان
از جمله گمراهانند».
ایامــی که در بین ملل روی زمین ،نیــاز و قربانی های خونین متداول بود
و ســالی هزاران سرهای انســان و حیوان در پای خدایان خونخوار بریده
می شد ،اشوزرتشــت بر ضد اینگونه کشتار و نیازهای خونین برخاسته،
فرمود«:بهترین هدیه و نیاز برای پروردگار ،اندیشهء نیک و ایمان درست
است».
در اوستای اورمزدیشت که سراسرحاکی از قدرت و نیروی اهورامزدای
تواناست ،بیســت نام یا صفات ممتاز برای پروردگار قائل است که هر
یک به تنهایی برای ثبوت یکتاپرستی زرتشتیان کافی است...
همدینان مزداپرست من! پس هنگامی که ما در طی نمازهای خود بارها
بــر اهورامزدا -خدای بی همتــا -درود می فرســتیم و او را پروردگار
دانا و چاره ساز و شــفابخش می نامیم به جاست که پیوسته چنین قادر
بزرگی را م ّد نظر و قلب خود داشته باشیم و یقین بدانیم که همه کاری
از دست او بر می آید و حاجات و آرزوهای هر یک از ما بندگان رامی
داند و اوست که فقط می تواند در هنگام بیماری ما را شفا بخشد و در
گاه تنگدستی ما را یاری دهد ،هر گاه ما خود را مزداپرست بخوانیم و
معتقد به قدرت و دانش او باشــیم روا نیست در موقع حاجت یا بیماری
از چنین مراد دهنده و شــفابخش بزرگی روگردان شده ،دست حاجت
به دامان بت های بیگانه زنیم یا اینکه متوسل به عقاید باطله گردیم.
اشوزرتشت قبله و پرستش سوی ما را فقط نور قرار داده و فرموده است
که در مواقع ستایش پروردگار باید متوجه انوار خورشید و ماه یا چراغ
و آتش گردیم تا بدین وســیله از دیدن نور ظاهری پی به انوار باطنی و
حقیقت پروردگار بریم.
از این رو ما زرتشــتیان را نشــاید که به غیر از نــور چیز دیگری را قبله
خــود قرار داده و به پرســتش ســوی دیگری غیر از آنچــه باید ،روی
آوریم .در ســنگ نوشته های بیستون ،که از داریوش بزرگ هخامنشی
باقی مانده به جز اهورامزدا نام دیگری سزاوار ستایش و تمجید ندانسته
و آن پادشــاه تمام پیروزی و پیشــرفت و بزرگی خود ر مرهون یاری و
کمک اهورامزدا می داند چنانچه خود در آن سنگ نوشته می فرماید«:
من داریوش شاه بزرگ ،پادشــاه پادشاهان ،پادشاه پارسی نژاد ،پادشاه
کشورها ،پســر ویشتاســب ،اورمزد در این کارها به من یاری کرد ،به
خواســت اهورامزدا من ایــن کارها را کردم .می گویــد این داریوش
شاه(به شما) اورمزد را بستایید اگر آرزو دارید نسل شما پایدار بماند».
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پنجمین همایش رستار به یاد روانشاد رامین شهرت 22 ،اردیبهشت ماه با موضوع رفتارهای اخالقی در جامعه زرتشتی برگزار شد .بر آن شدیم تا خالصه
برخی از نوشــتارهای ارائه شــده در این همایش را منتشر کنیم ،در این شماره نوشتار موبدیار دکتر راشین جهانگیری با عنوان "رفتارهای اخالقی در
جامعه زرتشتی" و " گردشگری و اخالق" به قلم رامتین شهرت را می خوانیم :

6

گردشگری و اخالق

رفتارهای اخالقی در جامعه زرتشتی

رامتین شهرت

موبدیار دکتر راشین جهانگیری

فعاالن صنعت گردشگری در همه کشور ها به عنوان ویترین فرهنگ آن کشور شناخته
می شوند .در این میان راهنمایان و نیروی ها خط مقدم نقش بسیار پررنگ تری دارند.
راهنمایان گردشگری ارتباط بسیار موثر و طوالنی مدتی با گردشگران دارند این
ارتباط عمیق باعث شده اســت تمام کشور ها بر روی شخصیت راهنمایان بسیار
تمرکز کنند .زیرا این ارتباط باعث ایجاد ذهنیت گردشــگر به فرهنگ و اخالق
اجتماعی جامعه میزبان خواهد شد.
نیروهای خط مقدم نیروهایی هستند که مستقیما و رو در رو با مشتری یا گردشگر
قــرار می گیرند مانند راننده ها ،فروشــندگان بلیط ،فروشــنده هــا و  ، ...رفتار و
اخــاق این نیروها نیز بســیار در تصویر ذهنی گردشــگران از فرهنگ و اخالق
مردمان جامعه میزبان مهم و موثر است.
کمپانی های بــزرگ و دولت ها تمرکز باالیی بر روی تربیت این افراد دارند تا
جامعه شان به عنوان یک جامعه پذیرا و خوش اخالق شناخته شود.
از ســوی دیگر جامعه زرتشــتی در حال برداشــتن قدم های بیشــتر و بیشتری در
گردشــگری است صنعتی که به راستی پتانســیل باالیی دارد .حال با وجود تمام
پیچیدگی هایی که در راه توســعه این صنعت روبروی جامعه زرتشتی است این
موضــوع نیز بایــد مد نظر قرار گیرد کــه فعاالن گردشــگری ویترینی از خوش
اخالقی مثال زدنی زرتشتیان باشند.
سال های سال است که زرتشتیان به خوش اخالقی ،راستی و درستکاری شهرت
دارند  .صفاتی که با ســختی بســیار بدست آمده اند و البته که سودی بسیار بیشتر
به جامعه زرتشتی رسانده اند.
این موضوع را در شــواهد تاریخ معاصر و قرون اخیر نیز می توان به روشنی دید
از جمله موفقیت هایی که تجارتخانه های ارباب جمشــید جمشــیدیان  ،جهانیان
و یگانگی کســب کردند .به گونه ای که این تجارتخانه ها بســیار تیزهوشــانه از
این مزیت زرتشــتی بودنشــان بهره بردند و در تجارت تاختند و بســیار مسئوالنه
تمام تالششــان را در جهت حفظ و
رشــد این صفات بــه کار گرفتند به
گونــه ای کــه از مهمتریــن دالیــل
حضــور نماینده زرتشــتیان در اولین
دوره مجلس شــورای ملی و کسب
کرســی دایمی مجلس شورای ملی
درستکاری و شهرت ارباب جمشید
جمشیدیان به راست گویی است.
بــه این نوع رفتارها مــی توان چرخه
مثبت گفت یعنی اخالق نیک اقتصاد
را رونق می دهد و این اقتصاد باعث می شــود این خوش اخالقی بیشــتر شــود و
همین گونه تا به بی نهایت.
شــاید بسیاری از زرتشتیان از سختی هایی که جامعه زرتشتی در دوران صفویه تا
ســده اخیر تحمل نموده بی اطالع باشــند .جزیه ی کمر شکن که اگر مانکجی
برای از میان برداشتنش نمی آمد دیگر هیچ زرتشتی نبود ،قوانین سخت و تحقیر
آمیز مانند عدم اجازه راه رفتن زیر باران هنگامی که فرد دیگری پیاده اســت .اما
نکته این اســت که پدران و مادران ما در دورانی زرتشــتیان را به خوش اخالقی
و درســتی مشــهور کرده اند که زیر این چنین فشــارهایی زندگی می کردند و
میزان این صفات به حدی اســت که به کمک جامعه زرتشتی می آید و به مجرد
برداشــته شــدن قانون پرداخت جزیه از زرتشــتیان بزرگ ترین تجارتخانه های
کشور توسط زرتشتیان ایجاد می شود و اولین اقلیتی است که در مجلس شورای
ملی نماینده مســتقل دارد .این صفات یکی از دالیل بقای زرتشــتیان در شــهری
مانند یزد اســت که تا چند دهه قبل اکثر شــهروندانش زرتشــتیان را ناپاک می
دانستند اما هیچ کس را درستکار تر از آنها نمی دانستند.
امــا امروز تعداد زیادی از زرتشــتیان بی توجه به اهمیت و ســود این صفات بی
مسئوالنه برای کمی درآمد کوتاه مدت بیشتر و یا کمی کمتر کار کردن در حال
نابودی تصور هموطنان در مورد درستکاری زرتشتیان هستند.
صنعت گردشــگری نیز از این داســتان مبرا نیســت و اگر به فعــاالن این صنعت
آموزش داده نشود و تاکید نشود که به عنوان ویترین جامعه تمام تالششان را در
درســتکاری و خوش اخالقی به کاربرند .نه تنها عنوان درســتکاری جامعه بسیار
سریع تر از بین می رود بلکه پتانسیل های جامعه برای رشد در صنعت گردشگری
نیز نابود خواهند شد.
شــاید با همیشه خندان بودن ،به هیچ دلیلی دروغ نگفتن ،هماهنگی با یکدیگر و
پیــش همدیگر گالیه کردن تا پیش دیگران ،کمی صبور بودن  ،گران نفروختن
حتی هنگامی که مشتری از قیمت واقعی خبری ندارد ،کمی بیشتر ماندن سر کار
برای راحتی گردشــگر ،تالش برای حفاظت از محیط زیســت در زندگی و در
مراکز گردشگری به شرایط مطلوب تری برسیم.

خلق و خوی ،مجموعه ای از کنش و واکنش های ذاتی و بیشتر اکتسابی در مجموعه اندیشه
و گفتار و کردار تحت نام یکپارچه رفتار ،است.
اخالق نیز به مانند هر چیز دیگری و بیش از هر چیزی در این هستی ،متاثر از دو مینوی نیک و بد
است و فضایل و رذایل اخالقی انسان نشانه تاثیر نیکی و بدی در اندیشه و گفتار و کردار اوست.
علم اخالق ،به ویژگی ها درونی و خلق خوب و بد و رفتارهای سرزده متناسب با آنها پرداخته
و راه های کسب صفات اخالق پسندیده و دوری از رفتارهای ناپسند را معرفی می کند.
در متون دینی زرتشتی ،بد اخالقی نتیجه نبود یک نیک اخالقی است .یادگار بزرگمهر که
به بیان فلســفی اخالق می پردازد ،بی گناهی را در اســتواری بر قانون یزدان و پرهیز از قانون
دیوان معرفی می کند .اندیشــه نیک را معتدل اندیشــی ،گفتار نیک را راستی و کردار نیک
را رادی تعریف کرده و در برابر آن اندیشــه بد را افراط اندیشــی و گفتار بد را دروغ زنی و
کردار بد را بخل شناسانده است.
در گاهان ،هفت دسته اصلی از نیروهای مینویی افزاینده منش یا خلق نیک ،معرفی شده اند
که اساس اخالق شناسی در ایران باستان است.
وهومن یا اندیشیدن به نیکی ها و راستی ها ،اردیبهشت یا تقویت بنیان های راستی و هم راستا شدن
با حقیقت یگانه یعنی اهورامزدا ،شــهریور یاحفظ اصالت و ارزش انسانی با شهریاری بر خواست
انسانی ،سپندامزد یا از خود گذشتگی برای بهترین راستی ها ،خرداد یا انسان کامل شدن و رسیدن به
بلوغ نیک خلقی ،امرداد یا تثبیت نیک خلقی در مینوی انسان و نامیرایی آن ،سروش یا همه گوش
و چشم و دل سپردن به خواست حقیقت یگانه هستی و رسیدن به سپنتامینویی.
در نبود این هفت سازنده و افزاینده ،هفت ویران کننده و کاهنده ،هستی می یابد .بداندیشی
نخســتین پله ســقوط اخالق انســان و دروج(=دروغ) از بزرگ دیوان و نابود کننده شالوده
اخالقی اوســت .تسلط قوای کاهنده بر انسان ،ســر به فلک کشیدن غرور ،رسیدن به مرحله
بلوغ بدخلقی و دیو کامل شدن و ثبوت و نامیرایی بدخلقی ها در انسان با تکرار و تداوم این
روند اینچنین ،انسا ِن سرکش از فرمان یزدان ،دیگر همپیمان با انگره مینوست.
ســه ابزار اخالقمندی زرتشتی عبارتند از -1 :کسب دانش راستین مزداداده(= رزشتیا چیستیا
مزده داتیا) برای گزینش درســت میــان نیک و بد -2 .گوش دادن به نــدای وجدان(=دئنا)
 -3ممارست و تکرار در راه عمل به دانش راستین و یافته های دئنای خویش.
بی گمان کودک ،در ناتوان ترین اما در عین حال باظرفیت ترین مرحلهء زندگی است که با
دیدن رفتار ،آن را در حافظه دیداری خود ثبت  ،استنتاج اولیه کرده و به عنوان یک دارایی
ذهنــی تا زمان بهره بــرداری ،نگه می دارد .پس باید برای مهم ترین مرحلهء زندگی انســان
هــا در هر جامعه ای به خوبی برنامه ریزی کرد  .چنانچه جوامع موفقی مانند ژاپن با ســرمایه
گذاری اصلی بر روی این سنین نخست می کوشند تا بنیان های اخالقی ارزشمند خود را در
اندیشه و باور و رفتار فرزندان کشورشان نهادینه کنند.
اخالق رکنی اســت جدایی ناپذیر از وجود انســان و بســیار مهم ،بخصوص در مراحلی که
رقابت ها میان دو یا چند فرد یا گروه قوت بیشــتری دارد .هر چه صحنه رقابت و میزان برد
و باخت در آن ،بزرگتر و وســیع تر باشد ،شانس بروز بداخالقی ها بیشتر است و کسانی که
آمادگی رقابت را ندارند ،بیشتر گرفتار خطاهای رفتاری و بداخالقی های رقابتی می شوند.
قویترین حس بد و کاهنده که یک رقابت ســازنده و مثبت را به انحراف می کشــاند ،حس
حســادت اســت .در گاتها ،از بزرگترین آفات اخالقی انســان ،آلودگی اندیشــه به خشم و
آلودگی گفتار به رشک و حسد است(.هات  49بند )4
اشوزرتشــت ،نخستین پیامبر انسان شناس و جامعه شناسی است زیرا اولین پایه های اخالقی
یک رقابت سالم و سازنده در زندگی را ،پیشی جستن بر پایه اندیشه و منش پاک و تنها در
جاده اشویی می داند.
چون نخســتین کلونی سازندهء هر اجتماع ،خانواده است ،برای داشتن جامعه اخالقی سالم ،
باید در خانواده ها این آموزش گاهانی برای رقابت سازنده را پایه گذاری کرد .رقابت های
ناســالم و خارج از قواعد اخالقی در هر اجتماع ریشه در بدآموزی های فرزندان در خانواده
ها و ســطوح اول آموزش آنها دارد .اگر در جامعه ای ،تنها برای گرفتن یک سکوی شغلی،
سیاســی ،اجتماعی و  ...همچون رقابت نامزدهای انتخاباتی یا قهرمانی مســابقات و جام های
ورزشی و غیره ،رقابت کنندگان بی محابا اخالق نیک را زیر پا گذاشته و با گسترش دروغ،
بــرای بــردن آن رتبه و مقام ،از آبروی دیگران هزینه می کننــد ،بی تردید باید به آموزش و
پرورش آن فرد در خانواده و جامعه ،نگاهی دوباره کرد.
در دنیــای متمدن امروزی ،نباید به هر چه مجازی تر شــدن روابط و آموزش های ناخودآگاه
بی تفاوت باشــیم .در دهه ای که افراد بی محابا با دروغ گفتن و پخش خصوصی ترین تصاویر
زندگی افراد ســعی دارند تا پله های رقابت را به سرعت و چند تا یکی طی کنند ،مطمئناً عالوه
بر خشــم اندیشه و حســادت زبان ها ،ترس از پذیرش مسئولیت رفتار هم به علل کشانده شدن
رقابت های سالم به صحنهء تالفی جویی های پر از دروغ و خشونت و بدزبانی ،اضافه شده است.
فرد ناتوان و حسود این بار در هزارتوی فضای مجازی پنهان شده و خشم و حسادتش را در
پناه گمنامی و عناوین خوش رنگ و لعاب اخالقی و دینی بر سر رقبا ،خالی کرده و متاسفانه
خود را در فضای تشــویق های مجازی ،نفر اول همهء رقابت ها می داند .فارغ از آنکه مجاز
یعنی غیر حقیقی حال چه بهتان و اتهام و چه تشویق و تحسین مجازی!
بی درنگ باید برای این چاقــوی دولبه دنیای مدرن ،چهارچوب های اخالقی مدون کرد تا
بتوان اندکی خاطرجمع گسترش نیک اخالقی ها در نسل های بعد بود.

کــودکــان

شاهنامه
قسمت اول ـ معرفی:

اصلی خود را فراموش و به زبان عربی صحبت کنند؛

کنند).

چون کســی مثل فردوسی را نداشتند که زبانشان را

پس ما که ایرانی هستیم و شاهنامه هم برای ماست

در زمان های خیلی قدیم مردم ایران مجبور بودند

برایشان زنده نگه دارد.

بهتر است که بیشتر با این اثر بی نظیر آشنا بشویم.

که بیشــتر از کلمات عربی در حرف زدن هایشــان

فردوسی برای اینکه زبان شــیرین فارسی را زنده

از شماره آینده پارسنامه هر بار یکی از داستان های

اســتفاده کنند ،ولی در این میــان یک نفر بود که به

نگه دارد سی سال از عمرش را در این راه گذاشت و

شاهنامه را برای شما تعریف خواهیم کرد.

فکر زبان اصلی خود یعنی فارسی بود و می خواست

در نهایت اسم کتابش را شاهنامه گذاشت .شاهنامه

زبان مادری اش را زنده نگه دارد.

پر از داستان شاهان بزرگ ایرانی است.

برای این کار داســتان های قدیم ایرانی را به زبان

شــاهنامه فرودسی آنقدر زیبا و قشنگ نوشته شده

فارسی برای ما به صورت سروده در آورد .این مرد

کــه خیلــی از کشــورهای دیگر هــم آن را به زبان

بزرگ فردوسی بود.

خودشــان نوشــتند تا بتوانند آن را بخوانند (آن را

خیلی از کشــورهای دیگر هم مجبور شــدند زبان

به زبان خودشــان نوشــتند تا بتوانند از آن استفاده

اسم ها و معنی های  10روز آخر ماه
رام ( رامش  ،شادمانی )
باد ( باد )

دی بدین ( آفریدگار )

دین ( بینش درونی  ،وجدان )

راه فرار را پیدا کن!

ارد ( خوشبختی  ،دارایی و خواسته )
اشتاد ( راستی )

آسمان ( آسمان )
مانتره سپند ( گفتار سپندینه )

انارام ( فروغ و روشنایی بی پایان )

کلمه  KAYAKرا پیدا کن!

ریت -جنپ و داتشه هرامشهرامشهمان سراپ-1395ریت -جنپ و داتشه هرامش

زامیاد ( زمین )
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آخــــر

تضاد
بهرام دمهری

ریت -جنپ و داتشه هرامشهرامشهمان سراپ-1395ریت -جنپ و داتشه هرامش

وقتي در یک روستا زندگي می كني،
به جز كشاورزي و كمي دامداري ،كار
ديگري نخواهی داشــت .نیازی به فكر
کردن زیــاد نداري .بــه خصوص اگر
اطرافيان هم از جنس خودت باشــند و
فكر و ذهنشــان فقط تهیه خوراك دام
باشــد و كشــت گندم و تهيه مايحتاج
ساليانه .بچه ها هم در این فضا به راحتی
بزرگ مي شــوند و دغدغه خاصی نیز
وجود نخواهد داشــت .نــه خبري ،نه
عصبانيتي و نه وحشــتي .آب چشــمه
كه جريان داشــته باشــد ،غمي نیست،
پارتي الزم نیســت ،حســادتي در كار
نیست  .كســي حقوق نمي گرفت كه
رقابت هایــی نیز از ایــن جنس وجود
داشته باشد .ولي اين سكوت و سكون
شكسته شد.
شهريار (نام مســتعار) با تهيه دوچرخه
و كــم كردن كار كشــاورزي ،به قول
خودش ،به شــهر مي رفــت و نانوايي
بلــد بــود .در محله وقتي گهنبــار بود،
ايشان نانوا بود .كم كم پختن خوراك،
عمدتــاً آش و پلو را هم ياد گرفته بود.
كمتر در محله ظاهر مي شد .سركوچه
و زير سايه كيتار نمي آمد .زن و بچه اش
هم بيشــتر در خانه بودنــد .مي گفتند
مي رود منزل افراد خاص ،آشــپزي و
نانوايي می کند .افرادی که زمين هاي
بزرگ وقفی داشــتند و گهنبار مفصلي
مي خواندند و ســفره عريض و طويل
پهن مي كردند .این افراد چندين آشپز
و نانوا داشتند .خالصه شهريار ،يكي از
كاركنان این افراد شده بود.
در روزهايي هم كــه گهنبار نبود ،این
افــراد در خانه هــاي دوحدشــان (دو

طرفــه) ،خانه اي که یــک حیاط براي
خانــواده و محارم و حياطــي هم براي
ميهمانــان و كاركنان دارد و با ســبك
معماري جالب ،هنوز هــم بر جا مانده
و در حال حاضر به عنوان رســتوران و
هتل اســتفاده بهينه مي شــود ،ميهماني
می دادند و نیاز به آشپز ،نانوا ،كلفت و
نوكر داشتند .برای صاحب این خانه ها
چه کارمندی بهتر از شهريار .مردی كم
حرف و گوشه گير ،و بين كاركنان از
همه سرتر و مديرتر.
همه حرف شهریار را قبول مي كردند.
ايشان با نبوغي كه داشت ،يك اصل را
پذيرفته بود و آن اينكه منافع كاركنان و
کارفرمایان شاید در برخی مواقع با هم
يكي نيســت و به قولي در تضاد است.
شــهریار با وضع قانون مي گفت که به
نسبت ســاعت كار چقدر دستمزد باید
داده شود و چقدر ســهم سفره (تعداد
نان و خوراكي موجود) باید به کارکنان
برسد .همه از او حرف شنوي داشتند.
حتي يــك بــار يكــي از کارفرمایان
خواسته بود تا مبلغ كمتري بدهد ،ايشان
دستمزد را نمي گيرد و مي گويد سرم
را بشــكن ولي نرخم را نشــكن .به اين
وســيله و با مظلوميت ،اعالم نارضايتي
خــود را اعالم مي كرد .كــم كم کار
شــهریار گرفــت .دو نفر ديگــر از هم
محلــه اي ها را وارد گروهش كرد و با
هم به آشپزي مي رفتند.
شهریار وقتی پير و سالخورده شده بود،
از خاطراتش مي گفت .بارها به ديدنش
رفته بودم و سعی می کردم از تجربیات
ایشان استفاده کنم .شهریار مي گفت،
كار كردن آســان نيســت .بايد ادب و

صداقت خــود را به مــردم ثابت كني
تا آنها قبولت داشــته باشــند .همكاران
بايد بدانند كــه از حق و حقوق آنها به
درســتي دفاع مي كني .كارفرمايان هم
بايد به عدالت و درســتي تو ايمان داشته
باشــند حتی اگر آنها به دنبال منافع خود
باشند و با منافع کارمندان در تضاد باشد.
شهریار مي گفت :در خانه ای كار مي
كردم كه صاحب خانه یک زرتشــتی
دارای بــاغ و ملكــي در حومــه يــزد
بود و احتيــاج به یک نفر ســركارگر
كشــاورزي داشــت و اعالم كرده بود
كه هركس حاضر است براي مصاحبه
بيايد .شــهریار مي گفت :حدود بيست
نفــر آمده بودند تا اســتخدام شــوند و
کارفرمــا به من ســپرده بــود كه وقتي
متقاضیان کار وارد خانه مي شوند ،نفر
بــه نفر ،آنها را به تاالر راهنمایی كنم و
با يك اســتكان چــاي پذیرایی کنم تا
حرف هايشــان تمام شــود و نوبت نفر
بعدي برســد .کارفرما از اشخاصي كه
مي آمدند بعد از احوالپرسي ،نام ،سن،
شغل و محل ســكونت را مي پرسيد و
روي كاغذي يادداشــت مي كرد .آنها
هــم چاي می نوشــیدند و مي رفتند .تا
اينكه نوبت به کسی رسید که متفاوت
بود .طبق معمول چاي را جلو شــخص
وارد شده گذاشــتم و كناري ايستادم.
آن شخص گفت :من چاي شما را نمي
خورم! عيسي به دين خود موسي به دين
خود .صاحب خانه گفت :خيلي خوب
اســت .آیا شما همه اصول دين خود را
رعايت مي كني؟ آن شخص متقاضی
کار گفــت :بله ،تــا آنجا كــه بتوانم.
صاحــب خانه گفت :مثــا اگر در باغ

پارس نامه

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 پستی - 8915817113 :تلفن035-38210881 :
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پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :

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

گرسنه شــوي و ميوه هاي فراوان باشد
تو از آنها نمي خــوري؟ مرد گفت :نه
ولي از ميوه هايي كه روي زمين ريخته
شده باشد مي خورم و براي رضايت به
شما مي گويم .صاحب خانه گفت :به
غير از دستمزد ،ديگر چه مي خواهي؟
ايشان گفت :اگر شما صالح مي دانيد
عيدي و اگر حاصل کشاورزی خوب
باشــد ،هرچقــدر بدهيــد دعاگويــم.
صاحــب خانه چند ســوال ديگر هم از
ايشان پرسيد .آن مرد گفت :يك سوال
هــم ،مــن از شــما دارم .صاحب خانه
ابروها را گره كرد و گفت :بپرس .آن
مــرد با زيركي دريافت كه ســوال در
اينجا ممنوع اســت ولی با ترس و لرز
گفت :ببخشيد شما در دين خود استوار
و پابرجا هســتيد .صاحب خانه گفت:
اگر استخدام شدي ميفهمي .چون دين
داري به گفته نيست و به عمل است.
آن روز گذشــت و آن مرد اســتخدام
شد و سال ها در خدمت صاحب خانه
بود و با درستي و صداقت كار مي كرد.
حرفش كه به اينجا رســيد ياد دوستي
افتادم كه می گفت در لندن رســتوران
دارد و کارگرهــای افغانــي دارد! از
او پرســیدم کــه چرا ايــن کارگرها را
استخدام مي كني؟ گفت در رستوران
های لنــدن ،گران تريــن خوراكی ها،
غذایی اســت كــه با گوشــت خوك
درســت مي شــود و افغانی هــا چون
گوشــت خوك نمي خورنــد ،بهترين
کارگرهای رستوران هستند .وقتی این
صحبت را شــنیدم تازه به عمق حرف
های شــهریار و به خصوص داستان او
پی بردم و معني تضاد را كمي فهميدم.

