پارس نامه ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

سال نهم  -شماره هشتاد و نه  -آبان 1395
Parsnameh - No.89 -Nov. 2016

ج
ش
ج
خ
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آغاز آموزشی مجازی در
جامعه زرتشتی
امســال برای ششمین
ســال پیاپــی دوره
بازآموزی آموزگاران
کالس هــای دینی با
حضــور حــدود 100
آمــوزگار دینــی...

احترام به انسانیت روند پیشرفت
کشور را شتاب می بخشد
دکتراسفندیاراختیاری،
در بازدید از نمایشگاه
مطبوعــات در گفتگو
با ایسنا با بیان اینکه که
احترام به پیــروان ادیان
الهی ....

گال بزرگ
در قديــم دور بــاغ و
زمين هــاي بزرگ را
بــا ديــواري محصور
مي كردند كــه به آن
چينه مي گویند .جنس
چينه از ِگل بود...

خبــر

هفدهمین جشنواره موسیقی زرتشتیان برگزار می شود
هفدهمین جشــنواره موسیقی
زرتشــتیان ۲۶ ،آذر ماه در تاالر
خســروی تهــران و بــه همت
کانون دانشــجویان زرتشــتی
برگزار خواهد شد.
این جشــنواره قرار است در سه بخش
رقابتــی ،غیر رقابتــی و جنبی برگزار
شود .
بنابــر اعالم صورت گرفته ،گروه های
موسیقی و هنرمندان عالقه مند به تک
نوازی از  ۲۲تا  ۲۹آبان فرصت داشتند
که برای نام نویسی به سایت جشنواره
موسیقی زرتشتیان مراجعه کنند.
آیین نامــه اجرایی جشــنواره هفدهم
نیز بعد از  ۶ســال بــه منظور کمک به
پیشــرفت نوازندگان و موسیقی جامعه
زرتشتی ،بازنگری شده است .
بر اســاس ایــن آیین نامــه ،در بخش
رقابتی تمامی نوازندگان و خوانندگان
شــرکتکننده باید زرتشــتی باشند و
تنها اســتاد یا رهبر گروه می تواند غیر
همکیش باشد.
در صورتی کــه مدت زمان نمونه کار
یا اجرا بیش از مدت زمان تعیین شــده
باشــد ،تک نواز یــا گــروه از بخش
رقابتی جشــنواره خارج شــده و آثار
آنها مورد داوری قرار نمیگیرد.
در بخش غیر رقابتی تمامی نوازندگان

و خوانندگان شــرکت کننــده در این
بخش باید زرتشــتی باشــند و استاد یا
رهبــر گروه مــی تواند غیــر همکیش
باشد.
تکنــوازان یــا گروهنوازان شــرکت
کننده در بخش غیر رقابتی ،در بخش
رقابتی شرکت داده نمیشوند.
تکنــواز و گروهی که در جشــنواره
گذشــته مقام نخســت را کسب کرده
اند ،در صورت شــرکت در این دوره
میبایست در بخش غیر رقابتی شرکت
کنند و در بخش رقابتی شــرکت داده
نمیشوند.
براساس این آیین نامه به منظور امکان
حضور افراد و گروه هایی که به دالیلی
نمی توانند در دو بخش اصلی (رقابتی
و غیر رقابتی) جشنواره شرکت کنند،
بخش جنبی بــه این جشــنواره اضافه
شــده اســت .در واقع این گــروه ها و
نوازندگان به عنوان مهمان جشــنواره
و بــرای بــاال رفتــن انگیزه شــرکت
کنندگان جشــنواره حضور می یابند.
بنابرایــن عالوه بر گــروه هایی که از
جانــب کانون دانشــجویان برای اجرا
در جشــنواره دعوت می شوند ،گروه
های عالقه مند می توانند درخواســت
شــرکت در بخش جنبــی را به اطالع
برگزارکنندگان جشــنواره برســانند.
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هر چه احترام به
انسانیت بیشتر باشد
روند پیشــرفت
کشور پرشتابتر
خواهد بود اما هر
قدر بخواهیم به
این احترام آسیب
بزنیم مانع رشــد
و پیشرفت کشور
شدهایم.
دکتــر اســفندیار
اختیــاری ،در بازدید
از نمایشگاه مطبوعات
در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه که احترام
به پیــروان ادیــان الهی در بدنــه جامعه
نهادینه شده است ،تاکید کرد :کسانی که
در رده مدیریتی کشور قرار دارند باید با
حساســیت ویژهای به این موضوع توجه
کنند و مراقب باشند در این دام نیفتند و
موجبات تفرقه را فراهم نکنند.
نماینده زرتشــتیان در مجلــس ،در مورد
جایگاه پیروان ادیان الهی در اداره کشور
نیز گفت :نباید موضوع پیروان ادیان الهی،
قومیــت ها و نژادها را صرفــا به معاون یا
دستیاری در دولت و استانداری ها محدود
کنیم بلکه اگر افرادی از این جوامع قابلیت
تاثیرگذاری در کشور در ابعاد مختلف را
دارند ،باید به فراخور توانایی و شایستگی
هایشان از آنها اســتفاده کنیم نه اینکه به
عنوان اقلیت به آنها نگاه کنیم.
به گفته دکتر اختیاری ،اقــوام ،نژادها و

ادیــان مختلف در طــول تاریخ همواره
با در نظــر گرفتن مشــترکات ،در کنار
هم زندگــی کردهاند و احترام به پیروان
ادیان الهی ،نژادهــا و قومیت ها در متن
فرهنگ ملت ایران وجود دارد ،لذا مردم
ما نمیپذیرند که کسی چه اشتباهی و چه
عمدی به آنها توهین کنند.
دکتر اسفندیار اختیاری در پایان گفت:
در کشــور ما تمامــی ادیان بــا تعامل و
در نهایــت احترام در کنــار هم زندگی
میکننــد ،ایــن در حالی اســت که در
کشــورهای همجوار و بــا وجود همین
ادیان ،گاهی مشــکالت و اتفاقاتی بروز
میکند که در بعد انســانیت نمیگنجد،
اما فرهنــگ ایران در جهــت احترام به
انســانیت به گونهای است که همه ما در
کنار هم زندگی میکنیم و برای پیشرفت
کشورمان تالش میکنیم.

تصمیــم بــرای حضــور این
افــراد تماما از ســوی هیئت
علمی جشنواره است.
جوایــز این دوره جشــنواره
نیز بدین صورت اعالم شده
است:
گروه نوازی:
گــروه اول کارت هدیــه به
مبلغ  ۷میلیون ریال
گــروه دوم کارت هدیــه به
مبلغ  ۵میلیون ریال
گــروه ســوم کارت هدیه به
مبلغ ۳میلیــون و پانصد هزار
ریال
تک نوازی:
نفر اول کارت هدیه به مبلغ۳
میلیون ریال
نفــر دوم کارت هدیــه بــه
مبلغ ۲میلیون ریال
نفــر ســوم کارت هدیــه به
مبلغ ۱میلیــون و پانصد هزار
ریال
امسال به غیر از جوایز نقدی
قرار اســت تــا داوران صاحــب نام به
جشــنواره موســیقی دعوت شــوند تا
امکان معرفی نوازندگان و گروه های
برگزیده به جشــنواره هــای معتبر در
سطح ملی و گروه های موسیقی مطرح

کشــور فراهم شود .همچنین برگزاری
کنســرت در برترین تاالرهای تهران و
برگزاری دوره های موسیقی با اساتید
بســیار عالی برای برگزیدگان از دیگر
برنامه های کانون است.

زبان فارسی نماد وحدت ملی است

ســومین همایــش "زبانهــا و
گویشهــای ایران ،گذشــته و
حال" ،با هدف آشنایی با آخرین
دســتاوردهای پژوهشی در زمینه
زبانها و متون ایران باستان ،میانه
و نو؛ همچنین بررســی گسترده
زبانهای ایرانی به عنوان یکی از
عوامل پیوند میان ملتهای منطقه
در مرکز دايرهالمعــارف بزرگ
اسالمی برگزار شد.
در این همایش حجت االسالم و المسلمین
علی یونسی ،دستیار ویژه ريیس جمهور
در امــور اقوام گفت :زبان فارســی زبان
یک گروه یا یک قوم ويژه نیست ،حتی
مخصوص یک جغرافیای محدود خاص
ماننــد منطقهي فارس امروز نیز نیســت،
بلکــه زبان فارســی زبان همــه ایرانیان و
اقوام ایرانی ،زبان هم ه فالت ایران و زبان
ایرانشهراست.
وی با اشــاره بــه اینکه زبان فارســی زبان
تحمیلوتحقیروتبعیضقومیبرقومدیگر

نیست،گفت :فارس یعنی مردمان کرد ،لر،
بلــوچ ،آذری ،مازنی ،تالشــی ،تخاری،
تاجیکی،سغدیوماننداینها.
زبان فارسی دری نیز برآیند تکاملی همه
زبان های ایرانی اســت ،نه زبانی در مقابل
همۀ زبان ها .به این دلیل می توان گفت که
زبان فارسی حق گستردهای بر هم ه زبانها
دارد.
وی گفــت :ما برای تکمیل و رشــد زبان
فارسی به زبانهای قومی و محلی سخت
نيــاز داریم و نباید به زبانهای بیگانه روی
آوریــم .زبانهای ایرانــی ،محلی ،قومی،
مادری بایگانیهای زنده ما هستند .باید به
آنها مراجعه کنیــم و از آنها بهره ببریم.
با این نگاه میتوانیم بگوییم هم ه زبانهای
ایرانیدرملیشدنوعمومیشدناینزبان
شرکت داشتند و همه آنها در بالندگی و
ملی شدن این زبان شرکت کردهاند.
وی تاکید کرد :زبان فارسی نماد وحدت
ملی و مهمترین عنصر هویت ملی ماست.
چون هم ه اقوام ایرانی را شامل می شود.

*درگذشت مادر جان باخته شهید پرویز آبادی
بانــو ایران دخت اســفندیار عیش ابادی(آبادی) مادر جــان باخته زنده روان
پرویز آبادی در روز پنجشنبه  27آبان ماه در اثر سکته قلبی درگذشت.
جان باخته زنده روان شــهید پرویز آبادی ،در سال  1325در کرمان زاده شد،
تحصیالت خود را در زادگاهش به پایان رســانید و ســپس در رشته مدیریت
بازرگانی از انگلســتان فارغ التحصیل شــد .آن زنده یاد ســمت سرپرســت
بازرگانی شــرکت کشــتیرانی در بندر امام خمینی (ره) را داشت و در تاریخ
 27مهر  1360در پی بمباران هوایی دشمن جان باخت.
*کتــاب "ادیان و مذاهب در ایران باســتان" ،شایســته تقدیر
شناخته شد
کتاب "ادیان و مذاهب در ایران باستان" به نویسندگی دکتر کتایون مزداپور
و همکاران ،در مراســم اختتامیه دومین دوره همایش نشــان دهخدا ،شایسته
تقدیر شناخته شد.
این همایش بــه تقدیر از کتاب های برگزیده اعضای هیات علمی دانشــگاه
های سراسر کشور در حوزه علوم انسانی می پردازد .همایش امسال با حضور
صالحی امیری ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی برگزار شــد و کتاب های ادبیــات مانوی ،تامالتی در منطق
ابن سینا و سهروردی و داللت ،ضرورت و جهان های ممکن به عنوان کتاب
های برگزیده معرفی شــدند و  ۹کتاب دیگر از جمله کتاب ادیان و مذاهب
در ایران باستان ،نیز شایسته تقدیر شناخته شدند.
*همکاری هنرمند زرتشــتی در خلق پرتره "مشــاهیر سینمای
ایران"
صد هنرمند حوزه هنرهای تجســمی برای نخســتین بار  100پرتره از مشاهیر
ســینما و تئاتر ایران را با به کارگیری رشــته هایی افشــان از مهره های چوبی
خلق کردند.
آزیتا بهبودی ،گرافیست زرتشتی نیز یکی از هنرمندانی است که در این پروژه
حضور داشته و چهره خسرو سینایی ،کارگردان سینما را خلق کرده است.
*درخشــش باشگاه اردشیر همتی در مســابقات تنیس روی میز
کرمان
دختران زرتشــتی باشگاه اردشیر همتی کرمان در مســابقات تنیس روی میز
قهرمانی شهرستان کرمان در جمع هشت نفر برتر قرار گرفتند.
این مســابقات با هدف شناسایی هشــت نفر برتر کرمان ،روز  21آبان ماه در
تاالر کهنوجی این شــهر برگزار شــد و خانم ها پارمیدا زنده نوش ،شهرزاد
وهمنی و کیانا فرهمند در رده نونهاالن و شــقایق وهمنی در رده نوجوانان از
طرف باشگاه اردشیر همتی در مسابقات شرکت کردند.
هر  ۴تن از این ورزشــکاران توانســتند جز  ۸نفر برتر مســابقات قرار بگیرند.
شــقایق وهمنی در رده نوجوانان در جایگاه سوم ایستاد و پارمیدا زنده نوش،
شــهرزاد وهمنی و کیانا فرهمند به ترتیب جایگاه های پنجم تا هفتم نونهاالن
را کسب کردند.
*آتشبند درمهر سرده تفت درگذشت
پروین خداداد مرزبان سالمتی ،آتشبند درمهر سرده تفت درگذشت.
روانشــاد پروین ســامتی پس از همســرش روانشاد کیخســرو سالمتی پور
مســوولیت آتشبندی آتشکده محله سرده شهرســتان تفت را بر عهده داشت
و این خانواده بیش از  30سال این مسوولیت را انجام دادند .آن روانشاد روز
پنجشــنبه  13آبان ماه در تهران و بر اثر حمله قلبی درگذشــت و در آرامگاه
قصر فیروزه تهران به خاک سپرده شد.
وی چنــدی پیش در گفت و گو با پارس نامــه در مورد تاریخ این درمهر از
حکیم رستم به عنوان بانی آتشکده نام برد و نقل کرد :روزی حکیم رستم به
درگاهان رفته تا هیزم بیاورد ،آتشــی را در میان درختان می بیند ،آتش را به
خانه می آورد و در هاون جا می دهد ،تا مدت ها این آتش بدون نیاز به هیزم
می سوخته ،تا اینکه موبدها آگاه می شوند و کم کم آتشکده ای ساخته می
شود و زمین های اطراف آن نیز توسط دیگران اهدا می شود.
*حضور هنرمند زرتشتی در برنامه زنده تلویزیونی
ســروش جمشیدی ،هنرمند و بازیگر موفق ایرانی که این روزها توانسته است
با بازی در مجموعه دورهمی خوش بدرخشد ،بامداد شنبه  ۲۲آبان ماه مهمان
برنامه "حاال خورشید" بود که با مجری گری رضا رشیدپور به صورت زنده
از شبکه سوم سیما پخش شد.
وی کــه به عنوان مهمــان بخش گفتگو پــس از معرفی رشــیدپور و پخش
تصاویــری از کارهای تلویزیونی اش جلوی دوربین آمــد ،در ابتدای برنامه
گفت :حال دلش خوب اســت و اظهار امیــدواری کرد که همه بینندگان نیز
حال دلشان خوب باشد.
وی هنــگام معرفی زادگاهش از یزد ،میبد و روســتای مزرعه کالنتر گفت و
اشاره کرد که این روستا در دل کویر ،با بافت سنتی و دنج قرار گرفته است.
وی در بخــش دیگری از این گفت و گو تاکید کرد :با وجود آنکه شــرایط
مهاجرت برای او مهیا بوده اســت اما هیچگاه راضی به این کار نشده است و
در ایران مانده و تالش کرده تا موفق شود.
*برگزاری گهنبار در چم
گهنبار تندرستی(توجی) برای همه بهدینان ،روز آدینه  ۱۲آبان برابر با آسمان
ایزد در روستای چم برگزار شد.
ایــن آیین توســط تمامی جوانان و اهالی روســتای چم در مدرســه "اســتاد
خدابخش خداداد بهمرد" برپا شد.

یادبود روانشاد ارباب فریدون زرتشتی برگزار شد:

مراسم شانزدهمین سالگرد درگذشت
روانشاد ارباب فریدون زرتشتی برگزار شد
سالگرد درگذشت
روانشــاد اربــاب
فریدون زرتشــتی
از ســوی انجمــن
زرتشــتیان تهران و
با باشــندگی جمع
زیادی از همکیشان،
پنجشنبه  ۲۷آبانماه
در تــاالر ایــرج
برگزار شد.
اربــاب
شــادروان
فریدون بهمن زرتشــتی
و برادرشــان از جملــه
خیرین بزرگ جامعه زرتشــتی بودند که
مکان های بســیاری از دهش آنان ساخته
و در حال بهره برداری است.
ســاخت تاالر مرکز برادران زرتشــتی در
لندن ،ساخت تاالر نیایش مرکز زرتشتیان
در هســتون آمریکا ،بازســازی مجموعه
پرورشــگاه مــارکار یــزد ،تامیــن مالــی
ایجاد خانه ســالمندان در تهران ،ســاخت
خانــه زرتشــتیان در اصفهان ،بازســازی
دبیرســتانهای پســرانه تهران ،بخشــی از
کارهای نیک شــادروان اربــاب فریدون
زرتشــتی و برادر ارجمندشــان شادروان
ارباب مهربان زرتشتی است.
روانشــاد ارباب فریدون بهمن زرتشتی در
 ۲۸امرداد  ۱۲۸۱خورشــیدی در یزد زاده
شــد .وی تحصیالت ابتدایــی خود را در
دبستان دینیاری یزد به پایان رساند و پس
از آن به فراگیری اوستا و یادگیری مراسم
مذهبی با سرپرستی روانشاد دستور پیروز
پرداخت.
آن روانشــاد پس از طــی دوران تحصیل
خــود به بمبئــی هندوســتان رفــت و در
آنجــا به مــدت چهــار ســال در یکی از

بهترین آموزشــگاهها بــه فراگیری دانش
پرداخت .پــس از طی دورانی ،روانشــاد
ارباب فریدون زرتشتی تجارتخانهای در
هندوســتان بنیان نهاد و به کار و تالش در
آن پرداخت.
بنابــر گفتــه فرنگیــس زرتشــتی ،فرزند
روانشــاد اربــاب فریدون زرتشــتی ،همه
امــوال و دارایــی آن روانشــاد در ایران،
در وصیتنامــهای در اختیــار انجمــن
زرتشــتیان تهران قرار دارد تا انجمن آنها
را در امور خیریه مصرف کند .شــادروان
ارباب فریــدون زرتشــتی در  ۲۷آب انماه
 ۱۳۷۹در آمریــکا درگذشــت ،پیکر وی
به دلیــل دلبســتگی بسیارشــان به خاک
وطن ،به ایران فرســتاده شد تا در آرامگاه
قصرفیروزه تهران به خاک سپرده شود.
زرتشتیان یزد در مراسمی جداگانه ،آیین
سالگرد روانشــاد ارباب فریدون زرتشتی
را برگزار کردند .این مراسم در ساختمان
انجمن زرتشتیان یزد برگزار شد.
ساختمان دبیرخانه انجمن زرتشتیان یزد نیز از
جملهمکانهایی استکه ازدهشآنروانشاد
به انجمن زرتشتیان یزد اهدا شده است.

حضور دکتر اسفندیار اختیاری
در برنامه تلویزیونی «غیر محرمانه»
دکتر اســفندیار اختیاری ،نماینده
ایرانیــان زرتشــتی و رئیس کمیته
پژوهش و فناوری مجلس در برنامه
تلویزیونی«غیرمحرمانه»حضوریافت
و در مورد "دانشگاه علمی کاربردی"
سخنگفت.
این برنامه به عنوان نخستین مناظره اجتماعی
تلویزیونی در روز پنجشــنبه  ۲۰آبــان ماه با
موضوع"دانشگاهعلمیوکاربردی"ازشبکه
دوم سیما پخش شد.
در بخش هایی از این برنامه دکتر اســفندیار
اختیارینمایندهایرانیانزرتشتیدرمجلس،در
سخنانی رسالت دانشگاه علمی و کاربردی را
توجه به مهارت دانست و گفت دانشگاه های
نســل اول به علم توجه داشتند ،دانشگاه های
نسل دوم پژوهش محور بودند و دانشگاه های
نسل سوم به مهارت و کارآفرینی توجه دارند.
وی سپس این پرســش را طرح کرد که چه
قدر اقتصاد ما مبتنی بر دانش است و چه قدر
دانشگاه ها به این موضوع به صورت عملیاتی
نگاهمیکنند.
دکتر اختیــاری گفت :در ایــن مقوله انتظار
بیشتری از دانشگاه علمی کاربردی می رود و
البته وی اشاره کرد که آمار این دانشگاه ،در

زمینه جذب افراد فارغ التحصیل باالست اما
افزود ،بیشتر پذیرفته شدگان این دانشگاه در
صنفی مشغول بوده اند و بعد به دانشگاه آمده
اند.
به گفته نماینده زرتشتیان ،نکته مهم این است
کــه آیا این افراد توانســته اند تکنولوژی که
آموخته اند را وارد شــغل خود کنند و آن را
به روز کنند یا نه؟
ایناستاددانشگاهدرپایانسخنانشیادآورشد
که دانشــگاه ها باید به دنبال کاربردی کردن
پژوهش ها و رساندن تکنولوژی های روز به
دستجامعهباشندتاهمکیفیتزندگیمردم
بــاال رود و هم هزینه بهبود زندگی در اختیار
دانشگاههاقرارگیرد.

نابآ -هن و داتشه هرامشهرامشهمان سراپ-1395نابآ -هن و داتشه هرامش

خــبرهای کوتاه

خبــر

3
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امسال برای ششمین ســال پیاپی دوره
بازآمــوزی آمــوزگاران کالس های
دینی با حضور حــدود  100آموزگار
دینــی از شــهرهای مختلف زرتشــتی
نشــین در یزد و پردیس دانش مارکار
برگزار شد.
هماهنگی آموزگاران ،بررســی کتاب
های جدید و گفتگــو با مولفان کتاب
ها در کنار باال بردن دانش دین و نحوه
آموزش اثربخش ،از جملــه مهمترین
هدف های دوره های بازآموزی است
که از تابســتان ســال  1390هر ســاله
برگزار شده است.
در این راستا کارگروه دینی زرتشتیان
نیــز با هــدف هماهنگــی کالس های
دینی به وجود آمده اســت و با حضور
انجمن های برگزارکننده کالس های
دینی ،هر چند ماه یکبار نشســت هایی
به میزبانی دبیرخانــه این کارگروه در
ســازمان جوانــان زرتشــتی(فروهر)،
برگزار می شــود .این کارگروه برای
تالیــف کتاب هــای دینی و اوســتای
مقطــع دبســتان نیــز برنامــه ریزی و
هماهنگــی می کند ،همچنین نشســت
های بازآمــوزی را برنامــه ریزی می
کند.
آنچه مســلم اســت ،آموزش به مربیان
دینــی ،را نمی تــوان در ســالی دو یا
ســه روز خالصه کرد ،امــا هزینه های
بــاالی گردهمایی آموزگاران دینی از
یک سو و مشکل ایجاد هماهنگی بین
اســاتید و آموزگاران که برنامه ریزی
کننــد تا در یــک تاریخ مشــخص از
شــهرهای تهران ،یزد ،کرمان ،کرج،
شــیراز ،زاهدان ،اهواز و اصفهان گرد
هم آیند ،از ســوی دیگر ،باعث شــد
تــا کارگروه دینی به این نتیجه برســد
که کالس هــا را به صــورت مجازی
برگزار نماید.
ســابقه برنامه ریزی برای کالس های
مجــازی به ســال  1386برمــی گردد.
زمانــی که با سرپرســتی و تالش های
مهندس ســیروس خســروی و با نیک
اندیشــی روانشــادان ارباب مهربان و
فریدون زرتشتی کار بازسازی پردیس
دانش مارکار یزد به پایان رسید ،یکی
از برنامه های دکتر اســفندیار اختیاری
کــه در آن زمان به عنوان دبیر پردیس
دانش مــارکار انتخاب شــده بود ،راه
انــدازی دانشــگاه مجازی بــود ،اما با
وجود هماهنگی هــای به وجود آمده
با دانشــگاه شــیراز و دریافــت مجوز
هــای الزم ،ایــن ایده به دلیــل برخی
مشکالت عملی نشد.
اما ایــن پایان راه نبود ،در ســال های
بعد ،دکتــر اختیاری تــاش کرد تا با
گرد هم آوردن پژوهشــگران زرتشتی
رشــته فرهنــگ و زبــان هــای ایران
باســتان ،پژوهشــکده ای را بــا هدف
انجام طرح هــا و پژوهش های دینی،
برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی،
انتشــار کتــاب و مجــات و ...راه
انــدازی نماید که در نهایت از اســفند
مــاه  ،1391وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،مجوزهای الزم برای تاسیس
پژوهشکده "یادگار باستان" را صادر
نمود و این پژوهشــکده رسما آغاز به
کار کرد.

گام جدیــد نیــز از مهــر مــاه امســال
برداشــته شــد ،آموزش مجازی بیش
از  100آموزگار زرتشــتی دینی که به
دانش آموزان زرتشتی در کالس های
دینی سراسر کشور آموزش می دهند.
در نخســتین ســال آمــوزش مجازی
مربیــان دینی کــه در حــال برگزاری
اســت ،دو ترم تعریف شده است .در
ترم نخست ،دو درس اسطوره شناسی
و روان شناسی رشد در دو گروه ارائه
شده اســت .تدریس اســطوره شناسی
بر عهــده مهرداد قدردان ،نویســنده و
پژوهشــگر زرتشتی اســت و تدریس
روان شناســی رشــد را دکتــر فرانک

گفت وگو نمایند.
دکتــر اســفندیار اختیــاری در مــورد
دلیــل برگــزاری اینگونــه کالس هــا
می گوید :با وجــود آنکه آموزگاران
زرتشــتی دینی ما دانش باالیی دارند،
اما اهمیــت درس دینی بــه اندازه ای
زیاد اســت که همیشــه باید برای بهتر
شــدن و از آن مهــم تــر تاثیرگذارتر
بودن تــاش کنیم ،در نتیجه کارگروه
دینــی تصمیم گرفته تا بــا راه اندازی
تــرم های آموزش مجــازی فقط برای
مربیان زرتشــتی دینی ،از این بستر که
تــا به حــال در جامعه زرتشــتی مورد
اســتفاده قــرار نگرفته بود ،بهــره ببرد

اکنون نه تنها بسته آموزش مجازی در اختیار زرتشتیان
است بلکه آموزش مجازی زرتشتیان نیز آغاز شده است.
نمیرانیان بر عهده دارد.
آمــوزگاران زرتشــتی برای شــرکت
در ایــن کالس ها ،از طریــق موبایل،
تبلت ،لــپ تاپ یا کامپیوتر به اینترنت
متصل و وارد سایت آموزش مجازی
می شــوند ،نام کاربــری و کلمه عبور
خود را وارد مــی کنند و بدین ترتیب
در کالس حضور مــی یابند .در طول
دو ســاعتی کــه کالس برگــزار مــی
شــود ،به صورت زنده به سخنان استاد
گوش مــی دهند و از طریق مانیتور نیز
اســایدهایی که اســتاد به نمایش می
گــذارد را تماشــا می کننــد .همچنین
در صورتی که برایشــان ســوالی پیش
بیایــد ،مــی توانند از اســتاد کالس به
صــورت شــفاهی بپرســند و با اســتاد

تــا معلمان دینــی بدون آنکه شــهر و
یا حتــی خانه خود را تــرک کنند در
کالس ها شرکت کنند.
دکتــر اختیــاری در مــورد تــرم های
آینده ایــن کالس ها مــی گوید :این
دوره آموزشــی در تــرم هــای آینده
بــا دروس متنوع بــرای افزایش دانش
دینی ادامه خواهد داشت.
وی از همراهــی اســاتید محتــرم ترم
نخســت که بــدون هیچ گونه چشــم
داشــتی در حــال همکاری هســتند و
هفته ای  4ســاعت آن هم در ســاعتی
کــه باید در کنــار خانواده باشــند ،به
تدریــس مــی پردازند و پاســخگوی
دانشجویان هســتند ،همچنین از گروه
پشــتیبانی و فنی ایــن کالس ها نیزکه

تمام زیرساخت های الزم را برای راه
انــدازی کالس ها فراهم کــرده اند،
آموزش هــای مورد نیاز را به اســاتید
و دانشــجویان داده انــد و در طــول
همه جلســات هم حضــور دارند تا در
صورت بــروز مشــکل آن را برطرف
کننــد ،همچنین همراهــی و همکاری
همه همکیشــان و شورای آموزشی و
پژوهشــی در پیاده سازی این موضوع
سپاسگزاری می کند.
وظیفه شــورای آموزشــی و پژوهشی،
تدویــن درس هــا و سیاســت گذاری
در مورد آمــوزش ،انتخاب دروس و
سیالبس ها و محتوای آموزشی است.
مهندس کامبیز اســتادمهری ،مســوول
گروه فنــی و پشــتیبانی این کالس ها
و یکــی از اعضــای گروه فنــی نیز از
ســختی کار در روزهــای آغازین می
گوید :کالس های مجازی بازآموزی
دینی ،کاری بود که بســیار ســخت و
دشــوار به نظــر می رســید .در ابتدای
کار ،مــا با حدود  100معلــم دینی از
شــهرهای مختلــف روبــرو بودیم که
برخی اســتفاده از ابزارهــای آموزش
مجازی را نمی دانســتند .اما با کمک
تیــم فنی در حــدود  2هفتــه ،بیش از
 100کاربر توانســتند در این کالس ها
شــرکت کنند و حاال بعد از گذشت 2
ماه ،همــه معلمان دینی به اندازه کافی
با این سیســتم آشنا شده اند و در حال
استفاده از آن هســتند .البته در مراحل
بعــدی ایــن سیســتم جهــت افزایش
کیفیــت کالس هــا همراه بــا افزایش
امکانات خواهد بود.
مهرداد قدردان ،اســتاد درس اسطوره
شناســی نیز اعتقاد دارد ،داشتن پایگاه
آموزشــی ویــژه زرتشــتیان یکــی از
آرزوهــای فرهنگــی جامعه زرتشــتی
بــوده اســت .وی از اســتقبال خــوب
و حضــور و همــازوری چشــمگیر
دانشــجویان راضی اســت و می گوید
بازخوردهایــی کــه تاکنــون گرفتــه
همگی امیدبخش بوده اســت .قدردان
اظهار امیدواری می کند که با استفاده
از دیــدگاه های آمــوزگاران با تجربه
و دلســوزان فرهنگی جامعه این روند
رو به رشــد ادامه یابد و در ســال های
آینــده پایگاهــی برای ارتقــای دانش
دینی زرتشتیان به وجود بیاید.
موبد مهربان آفرین کــه یکی از اعضای
فعــال کارگروه دینی اســت و بــه عنوان
رییس کمیســیون دینی زرتشــتیان استان
یزد ،مدیر کالس های دینی دانش آموزان
زرتشتی یزد اســت ،نیز اعتقاد دارد با این
کار نه تنها آمــوزگاران دینی دانش خود
را افزایش می دهند بلکه به همین واسطه،
دیگر اعضای خانواده نیز دو روز در هفته
درگیر موضوعات دینی می شوند و آنها
نیز از این فرصت بهره می برند.
آمــوزش مجــازی همچنان بــه عنوان
مقولــه ای جدید در ابتــدای راه خود
قرار دارد.
می توان گفت که امروز نه تنها بســتر
آمــوزش مجــازی در اختیــار جامعه
زرتشتی اســت ،بلکه آموزش مجازی
زرتشــتیان آغاز شده است و می توان
امیدوار بود با طی یک مســیر درست،
این روند رو به رشد ادامه یابد.

آفریدگار ،هستی وآدمی
*موبدیار دکتر راشین جهانگیری

(اشا) را بیافرید تا نیک اندیشان را یار و
پشتیبان باشد( »...هات  31بند )7
پروردگارچنینبهآفرینشگیتیمیپردازد:
ســتایش خــدا« :ســپاس ِ
اوی بُــ ُزرگ
َهســتیگان -که آفرید و داد پ ِه خویشــه
َهمــا بــود زو ِر دانایَــه -ا َ َورتَرِ -شــش
امشاســپندان -ا َ َود َوس یزدان -روشــن
ِ
بهشــت گروثمانِ -گرد آسمان -خُ و ِر
ِ
ِ
تــاوا و ماه بامی -ســتَر َوس ت ُخمه -باد-
اَنــدَ روا -آتــش و آب و زمین و اُر َور و
گوسفند و اَیوخشُ ست و مردم».
ســپاس آفریننــده بزرگــی را کــه از
نیــروی دانش خود باالتر از همه ،شــش
امشاســپندان را با ایزدان بســیار و بهشت
روشــن و آسمان گرد و خورشید تابان و
ماه روشن و ستارگان بی شمار و باد و هوا
و آتــش و آب و زمین و گیاه و جانوران
و فلزات و مردم را آفریده و داده است.
پرســش هــای اشوزرتشــت اســپنتمان
دربــارهء قــدرت و منشــاء آفرینندگی
گیتی و پاســخ او در گاتها چنین است:
گاتها «:روز ازل چه کسی آفریدگار و
سرچشمهء اشا بوده است؟ چه کسی راه
سیر خورشید و ستارگان را تعیین کرد؟
کیست آنکه ماه از او گاهی در کاهش
در راستای توجه و اهمیت بیشتر به خط دین دبیره گاه متن و اشعاری
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و گاهــی در افزایش اســت؟(هات
را به این خط تقدیم به خوانندگان گرامی می کنیم .برای شروع از
بنــد  )3چه نیرویی زمیــن را در پایین و
یک شعر زیبا بهره گرفتیم:
سپهر را در باال نگه داشته است؟ کیست
آفرینندهء آب و گیاه؟ کیست که به باد
ظ؛ةآجءم.
ؤارء.
ؤارء .ظ؛ةآجءم.
وزش و بــه ابر تیرهء بــاران زا ،تندروی
بخشید؟(هات  44بند »)4
ؤءن.ؤابءرا.
ظ،مه،سءم.؟ ظ،مه،سءم.؟
ؤءن.ؤابءرا.
گاتها«:پــروردگارا بــه راســتی تــو
سرچشمهء خرد مقدس هستی ،این زمین
شادی آفرین را تو آفریدی(...هات 47
شءرءنء.
ب .,مإ.
طإر .رإخسإر.
خءبإ .شءرءنء.
خءبإ ..مإ.
رإخسإر .ب,
طإر.
بند  )3هســتی بخش دانا و یکتا زمین را
با گیاه و سبزه بیاراست(.هات  48بند )6
واقإش.,
واش؛کا .ظ،ک؛شا.
چءنء.إش .,چءنء.
ظ،ک؛شا .واق
واش؛کا.
به خواست و ارادهء پروردگار ،شادی و
رنج هر دو برای ما آفریده شده است...
کر؛.
وأزإش.,
خأؤ.,
تارس.,
(هات  45بند )9
وأزإش .,کر؛.
ؤا.
ؤا.خأؤ.,
ظاقتء.
ظاقتء.س.,
تار
وقتی انسان آفریده می شود و سرانجام او:
آفرینش انســان با ویژگــی های خاص
ظ؛مءنءؤ.
سءرا\.
ش .,رء.
راؤ .,؛وگإش\.
سءرا\ .ظ؛مءنءؤ.
ش .,رء.
وگإش\.
راؤ .,؛
خودش ،بخش دوم جهان بینی زرتشتی
را بــه خود اختصاص می دهد .دانســتن
خإشگ,ل .,واشتا.
گإإلم.
گإإلم .ؤاشت.,
خإشگ,ل .,واشتا.
ؤاشت .,گإإلم.
گإإلم.
دربــارهء هــدف از آفرینــش آدمی با
خصوصیات بی نظیــرش در میان دیگر
آفریدگان پرســش هایــی را مطرح می
واشتا.
خإشگ,ل.,
گإإلم.
ؤاشت.,
گإإلم.
گإإلم .ؤاشت .,گإإلم .خإشگ,ل .,واشتا.
ســازد که همواره ذهن بشــر را به خود
مشغول داشته است:
باشتا.
طأبأ .ش.,
ؤإم.,
مءزإش .رآة.,
ش .,باشتا.
ؤإم .,طأبأ.
رآة.,
مءزإش.
از کجــا آمــده ام ،آمدنم بهــر چه بود
به کجا می روم آخر ننمایی وطنم
ؤ،لکر؛.
.,خرإة.,
تإةإش.
زإلف.,تإة .تإ.
گاتهــا «:ای خداونــد خــرد ،هنگامــی
.,خرإة .,کر؛.
ؤ،لتإةإش.
تإ.
زإلف.,تإة.
کــه در روز ازل جســم و جان آفریدی
و از منــش خویــش نیروی اندیشــیدن
ماست.,مءن.کإر .,شرإة.,
کر؛.شرإة .,کر؛.
ماست.,مءن.کإر.,
وارگ؛س؛ .وارگ؛س؛.
بخشــیدی ،زمانی که به تن خاکی روان
دمیدی و به انســان نیروی کار کردن و
چاش.,
ش؛ة؛وا.تأ
چاش .,خمإرإش.
ســخن گفتن و رهبری کردن بخشیدی،
م؛ ..چاش .,م؛.
ا.تأ
خمإرإش..ش؛ة؛و
چاش.,
خواســتی تا هــر کس به دلخــواه خود
کیش دلخواه را برگزیند(».هات  31بند
م؛.
الش.,
تان.,
مإ.
ب.,
ش؛ؤإزا.
جأن.
جأن .ش؛ؤإزا .ب .,مإ .تان .,الش .,م؛.
)11پروردگارا تــو این آموزش را برای
مردم مقرر داشتی که راستی رستگاری
خإشگ,ل .,واشتا.
گإإلم.
گإإلم .ؤاشت.,
خإشگ,ل .,واشتا.
ؤاشت .,گإإلم.
گإإلم.
بخش و سودمند است و دروغ نکبت بار
و زیان آور .بشود که مردم پیوند خود را
با اندیشه پاک اســتوار سازند و آمیزش
خإشگ,ل .,واشتا.
گإإلم.
گإإلم .ؤاشت.,
خإشگ,ل .,واشتا.
ؤاشت .,گإإلم.
گإإلم.
خــود را بــا دروغ و هواخواهان دروغ
کامال بگسلند(.هات  49بند )3کسی که
باشتا.
طأبأ .ش.,
ؤإم.,
مءزإش .رآة.,
ش .,باشتا.
ؤإم .,طأبأ.
رآة.,
مءزإش.
به راستی و پاکی روی اورد جایگاهش
سرای روشنایی خواهد بود ولی شخص
دروغگو و بدکار زمانی دراز در تیرگی
بلند دیرپا و روشــنی غیرآشکار و بانگ
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اوســتای ســتایش یکتا خداوند که در
دل خرده اوســتا جــای دارد ،چکیده و
مروری اســت بر جهان بینی زرتشتی و
شــناخت بهتر از گیتــی و یکی از ویژه
ترین اجــزاء آن یعنی آدمــی که اصل
و ریشــهء آن در گاتهای اشوزرتشــت
موجود اســت و بنا به ضــرورت در هر
بخش عنوان می گردد.
اوستای ســتایش یکتا خداوند(ستایش
خدا)که به زبان پارســی نزدیک اســت
و بخــش هایــی از آن را می توان بدون
بازگشــت به واژه نامه هــای پازند ،معنا
کــرد ،با نام و ســتایش آفریدگار گیتی
آغاز می شــود .آفریننده ای که در دین
زرتشــتی همواره یگانه و یکتاست و در
اینجا در ســرآغاز سخن ،مستقیما به آن
پرداخته شده است:
ســتایش خدا« :پ ِه نام و ســتایش -اوی
َهمی بود و َهمی هست و َهمی بید .ایز ِد
ِسپَناه َمینو -اَندَ َرج َمینوان َمینو -خُ ودش
یک -نام اور َمز َدج».
به نام و ســتایش ،آنکه همیشــه بوده و
همیشه هست و همیشه خواهد بود .ایز ِد
ســپنتامینو(= مینوی نیکی افزای) که در
جهــان مینوی ،خود یکتا اســت و نام او
اورمزد است».
ســتایش خدا« :خــدای َم َهســت دانا و
داتــار و پَر َورتار -پان َه و خــا َور و کرفه
گر -ا َ َوخشــیدار و اَویژهَ -وه دا ِدستانی
همازور».
خدای بزرگ و دانا و دادار و پرورنده،
پاسبان و فروغمند و نیکوکار و بخشاینده
و اَویژه که دادستانی نیک و تواناست.
در ایــن دو بخش ،پس از نــام بردن از
پروردگار و اینکــه ازلی ،ابدی و یگانه
خالق هســتی است ،به شــرح صفات و
ویژگی های خداوند که شامل بزرگی،
دانایــی و دادگــری و  ...و از همه مهم
تر قدرت داوری و دادســتانی بی مانند
اوست که بزرگترین و نیک ترین برقرار
کننده داد در گیتی اســت نیز ،پرداخته
شده است.
در هــات  31بنــد  8از گاتها؛ ســخنان
اندیشــه برانگیز اشوزرتشــت اسپنتمان،
این دو تعریف چنین در هم تنیده شــده
و پیامبر می گوید:
گاتهــا « :ای خداونــد جــان و خــرد!
هنگامی که در اندیشــه ام تو را سرآغاز
و ســرانجام هســتی شــناختم ،آنگاه با
دیدهء دل دریافتم که تویی سرچشــمهء
منش پاک(وهومن)؛ تویــی آفرینندهء
راستی(اشه) و داور دادگری که کردار
مردمان جهان را داوری می کنی».
بنابراین در جهان بینی زرتشتی ،اهورامزدا
یگانه آفریننده ازلی و ابدی هستی است
کــه سرمنشــاء نیــک منشــی(دانش و
آگاهی) ،راستی(توانایی مطلق در ادارهء
جهان ،برقــراری نظم و قانــون و تداوم
هســتی) و یگانه داور حقیقی کردارها و
برقرار کننــده داد و عدالت ،برپایهء همه
دانایی خویش است.
او فروغمند و منشــاء روشنایی برخاسته
از دانایی است و بر پایهء اشا که شالوده
اش را بــر نیــروی خرد خویــش نهاده
اســت ،پاســبان و پرورندهء نیکوکاران
اســت چون خود نیکوکار است :گاتها:
«اوســت نخســتین اندیشــه گری که با
نور خود افالک را درخشــان ســاخت
و بــا نیروی خرد خویش قانون راســتی

دریغ به ســر خواهــد برد(.هات  31بند
 )20ای خداونــد خــرد ،آرزومندم در
سراســر زندگی مرا راهنمایی کنید تا با
ســتایش و نیایش از ته دل ،به ســوی تو
باز آیم(.هات  34بند)6
در حقیقــت هدف از آفرینش انســان با
چنیــن توانایــی هایی کــه در هیچ یک
از دیگــر آفریــدگان بــا ایــن ظرافت و
پیچیدگی ســراغ نداریم ،بنــا بر گاتها و
دیگر نوشــته های زرتشــتی ،جستجوی
حقیقــت و گزینــش راســتی در برابــر
ناراســتی در کمــال آزادی و گســترش
آن و پذیرش مسئولیت گزینش خویش
است.آدمی آمده است تا به یاری داشته
هــای خداداده خود ،دروغ را به دســتان
راستی بسپارد و سرانجام بادرک حقیقت
و دریافت نتیجهء انتخاب های درست یا
نادرست خویش ،به رستگاری نایل شود.
ستایش خدا «:یزشن و نیایش ِ
اوی خدای
کرفه گــر ِکش َمــه کرد اَز هــر گیتی
ِد ِهشــنان مردم -پ ِه گویایَه و گیرویَه داد
ِ
اوی شهریارهء اَنبام و رایَنیدارهء دامان پ ِه
ِ
رزم و ایوزشنَه و پذیرِهء دیوان».

ســتایش و نیایــش می کنــم آن خدای
نیکــوکاری را کــه از تمــام آفریدگان
گیتی ،مردمان را به نیروی گویایی(سخن
گفتن) و گیرایی(فهمیدن و درک) برتر
آفریــد و بــه او شــهریاری مخلوقات و
نگهــداری آفریدگان را بخشــید برای
رزم و روبرو شدن و ایستادگی در برابر
بدکاران و مردمان بد.
ســتایش خدا «:پ ِه کا ِم تو کرفه گر -اُت
توان سامان ها ُکنَم -آن َت پرستش پ ِه َوه
منشــنَه َوه ُگوِشنه َوه َور ِزشــنهِ -و ِشم پ ِه
راهِ روشنِ -کم ن ِر َســد ِگران پَز ِد دوزَخ
دیرم پ ِه چین َود پلَ -ر َســم ِ
اوی آن ما ِن
َو َ
ب ِ ِه ِ
شت پُر ِ
بوی َهر ِوسف فیسید َهماخا َره».
بنا به خواست تو ،ای خداوند نیکوکار،
کارهــای خود را انجام مــی دهم و آن
پرستشــی است که با اندیشــهء نیک ،با
گفتــار نیک و با کــردار نیک به جا می
آورم تــا بتوانــم بروم به راه روشــن که
بــه من رنج گران دوزخ نرســد و از پل
چینــود بگذرم و به آن جایگاه بهشــت
خوشبوی سراسر آراسته و پر از آسایش
برسم».
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بانویــی را می شناســم کــه چندی
پیــش در گپی خودمانی داشــت از
خاطرات کودکیــش و زندگی در
یکی از روســتاهای زرتشــتی نشین
یزد می گفت .از صــدای کاربافی
کــه در کوچــه پــس کوچــه های
روســتا می آمد تا روی پشــت بام
خوابیــدن هــا .از نزدیکی نوروز و
کفش های نو جفت شده در گنجه
تــا نخودچی کشمشــی کــه از هر
بزرگتــری می گرفتند و کلی شــاد
می شــدند ،از زمین های زراعی و
آب روان میان روستا .از...
از اهالــی مریــم آبــاد یزد اســت
و آشــنایی بــا او و مطالعــه کتــاب
« گــذری در تاریخچــه و فرهنگ
زرتشــتیان مریــم آبــاد یــزد» کــه
بــه همــت آقــای ســروش مالــی
گردآوری و تدوین شــده اســت،
انگیزه آن شــد تا در سفری به یزد
سری به کوچه پس کوچه های این
روستای قدیمی و پرآوازه بزنم.
آغاز از پیر سته پیر
یــک پنجشــنبه پاییزی بــا چند تن
از عزیــزان راهــی مریم آبــاد یزد
شــدیم .ابتدا به پیر ســته پیر رفتیم.
پیرانگاهــی کــه در تاریخ بــه قلعه
اســدان از آن یاد شــده است .سته
پیر نیز همچون ســایر پیرانگاه های
زرتشــتی مکانی اســت مقدس که
یادمــان وجــدان ،پاکدامنــی و بی
باکــی نیاکانی اســت که بــه بهای
جــان ،تن بــه نابخردی و ناراســتی
نسپرده اند.
حیاط وســیع با درختــان کاج بلند،
آب انبار و بعد حیاط دوم  .با گذر
از آن وارد فضای پیر شدیم .فضای

داخلی در دهه گذشــته بازسازی و
نوسازی شــده اســت .چیدمانی از
سنگ و هشتی های عظیم.
دیگر نیازی نیســت بــرای ورود به
چاه خانــه پیر کــه روایتگر هراس
و تلخــی تاریخ اســت ،کمر را خم
کــرد ،بلکه به ســادگی مــی توان
وارد شــد .بعد هم رفتیــم تا انتهای
ســالن و آن اتاقکی کــه بوی عود
و فتیلــه همیشــه روشــنش ،تو را به
درنگی کوتــاه فرامی خوانــد تا با
نجوای کالم مانتره آرامش درونی
را بازیابی.
هرچند ظاهر ســنگی و تازه داشت،
امــا بــی تردیــد اصالــت و هویت
جاودان این فضا تا همیشــه به پاکی
و بزرگی برقرار اســت ،و همچنان
نوای نیایشــی که هر اشتاد روز در
فضــای پیر طنیــن انداز می شــود،
گواهی است بر آرامش و امانی که
می تــوان در این حریــم باز یافت.
در ایــن اندیشــه بودم کــه همزمان
با برگشــت ما ،چنــد بازدید کننده
برای دیدن زیارتگاه وارد شدند.
مریــم آبــاد و مــکان های
زیارتی
پس از زیــارت ،همراهمــان از پیر
« مــرد» ،پیــر « بلســگر» « ،خواجه
خضــر» و « کوشــک ســبز»گفت.
هــر کــدام از این زیارتــگاه ها هم
روایت و پیشینه ای دارد و روزهای
خاصــی از مــاه را به زیــارت این
مکان ها اختصــاص داده اند .پیر «
بلســگر» که گویا مربوط به دوران
« بالش» از ســرداران ساسانی بوده
و آتشــکده ای قدیمی در مکان آن
برپا بوده است.

امــا در این میان ،آتشــکده همواره
یکی از عناصر بنیادین در ســکونت
گاه هــای زرتشــتی اســت .آتــش
آتشــکده مریــم آباد بــه روایتی با
توجــه به قدمت روســتا که بیش از
هفت قرن اســت ،متعلــق به حدود
 600سال پیش اســت اما به واسطه
وقوع دو ســیل بزرگ در قرن های
گذشــته ،بنای کنونی تنهــا متعلق به
بیــش از یــک قرن پیــش و دوران
ناصرالدیــن شــاه قاجار اســت .اما
پــس از آن نیز چند بــاری به همت
نیک اندیشان مریم آبادی مرمت و
بازسازی شده است.
از جملــه نمودهای دهــش و بینش
واالی زرتشــتیان در هــر دورانــی
ایجــاد آب انبارهــا و بنای مدارس
اســت .مریم آباد نیــز از این حیث
مبرا نبوده و دبستان دخترانه رستمی
و دبســتان پسرانه ماهیاری ،از جمله
مــدارس این روســتا هســتند که از
دهش نیک اندیشان زرتشتی ایجاد
شده است .دبســتان پسرانه ماهیاری
را شادروان شهریار هرمزدیار مریم
آبادی در ســال  1265خورشــیدی
بنیــان می نهد و از ســال  1316نیز،
با همــت بانو تهمینه کیخســرو آدر
مریم آبــادی ،دختران مریم آبادی
از دبســتان بهره مند می شوند .بانو
آدر مریم آبادی این مدرســه را به
نام برادرش رســتم ،نامگذاری می
کند.
دبســتان دخترانه رســتمی همچنان
دایــر اســت اما متاســفانه بــه دلیل
تعطیلــی پنجشــنبه ها تنها توانســتم
از بیرون مدرســه بازدیدی داشــته
باشم و دبســتان پسرانه ماهیاری هم
نیازمند همکاری و تدبیر آموزش و
پرورش اســتان و نهادهای زرتشتی
اســت تا با طــرح هــای کاربردی
مناســب ،ضمن بازگرداندن آنها به
چرخــه فرهنگی و حتــی اقتصادی،
تالشــی باشــد برای آنکه نام و یاد
دهــش مندانی کــه چنین ســرمایه
هایی را برای جامعه باقی گذاشــته
اند ،به نیکی پاس داشــته شود.
آب انبــار « اوروگ» و آب انبــار
« اســفندیار کیخســرو» نیز از جمله
دو انبــار بــزرگ مریــم آبــاد یزد
اســت کــه از بیــش از یــک قرن
قدمــت دارند .منبــع تامین آب این
آب انبارها چشــمه غربــال بیز بوده
اســت .سرچشــمه اصلی قنات های
مریم آباد نیز که اســباب سرسبزی
و رونق کشــتزارهای آن می شده،
« خویــدک » و « فهــرج » بــوده
کــه کوچه هزار درخت به واســطه
درختــان بلنــد قامت و پرشــمارش
نمودی از جریان آب حیات بخش
در این روستا بوده است.
رد پای او
کوچــه جانباختــه زنــده روان «
مهنــدس فرهاد خادم» نیــز یکی از
کوچه هــای این روستاســت .پدر
و پدر بــزرگ آن زنده یــاد نیز از
مردمــان مریم آباد هســتند .چنانکه
«هرمزدیــار فــرود» کــه بــه همراه
بــرادرش« اورمزدیــار فــرود» از
بانیــان آب انبــار « اوروگ» بــوده
اند ،پدربزرگ آن جانباخته بهشتی
روان بوده اند.
این گزارش ادامه دارد.

چنین گفت موبد....
پشوتن

برگرفته از سخنان موبد موبدان شادروان موبد رستم
شهزادی ،دهم آذرماه  ،1326نرسی آباد(یزد)

واژهء«پشوتن»ماننددیگرواژههایهمانندشچون«تهمتن»،
«روئین تن»« ،پیلتن» و غیره ،از نام های خاص ایرانیان باستان
بــوده و این نام هنوز در بین زرتشــتیان ایران و هند ،متداول
و چند نفر از دانایان و دستوران و رادمردان بزرگ پارسیان
بدین نام معروف اند.
«پشــوتن» در اوستا «پَشوتَن ُو یا َکرپ» به معنی کسی که تن
خود را پیشکش یا فدا کند و مفهوم اصلی این نام «فداکار»
است و اسم دیگری شبیه به همین نام در اوستاموجود و آن
«پَشوسار» است که به معنی «فداکنندهء سر یا سرباز» است.
«پشوتن» بنا به مندرجات نامه های دینی زرتشتیان؛ پسر ارشد
«گشتاســب» پادشــاه کیانی ،معاصر و حامی «اشوزرتشت
اسپنتمان»؛ پیامبر ایرانی است که مانند برادرش «اسفندیار» از
پهلوانان نامی و قهرمانان بزرگ روزگار خود بوده است .اسم
«پشوتن» با وجود اینکه در ادبیات پهلوی زیاد استعمال شده
در اوستا تنها یک بار به آن بر می خوریم و آن هم در فرگرد
اول «ویشتاسب یشت» فقرهء چهار است که اشوزرتشت به
«شــاه گشتاســب» دعا کرده ،می گوید «:بشود که تو مانند
پشوتن از ناخوشی و مرگ ایمن شوی ».حکایت بی مرگ
شدن «پشوتن» را نامه های پهلوی چنین بیان کرده که روزی
«گشتاسب» شاه از «زرتشت» چهار حاجت خواست .نخست
آنکه تا ابد بی مرگ بماند دوم آنکه از گذشته و آینده باخبر
گردد .ســوم از عالم مینوی و پاداش و جزای اعمال جهانی
بشر آگاه گردد .چهارم آنکه هیچ زخمی بر او کارگر نشود.
زرتشت چون این آرزو ها را از گشتاسب شنید چنین گفت
که "رسیدن به این چهار آرزو برای یک نفر بسیار است .بهتر
آنکه شاهنشــاه یکی از این چهار حاجت را برگزیده و بقیه
را به سه کسانی که خود صالح میداند واگذار نماید"و در
نتیجه «گشتاسب» چنین برگزید که از عالم مینوی و پاداش
اعمال بشــر در جهان واقف گردد و برای «اسفندیار» ؛ پسر
خود ،بخواســت که رویین تن گــردد و زخمی بر بدنش
کارگر نشود و برای «پشوتن»؛ پسر دیگرش ،بی مرگی آرزو
کرد و وزیر خویش «جاماسب» را بخواست تا از گذشته و
آینده باخبر شود...
اگرچه مفهوم اصلی این حکایت را باید به کمک فلســفه
دریافــت و معنی حقیقی اش غیر از آن اســت که صورت
ظاهرش نشــان می دهد ولی با این همه ،انتشار این روایت
باعث گردید که ایرانیان عده ای از پادشــاهان ،شاهزادگان
ِ
نسبت بیمرگی دهند و زندهء جاوید
و قهرمانان ملی خود را
شناسند که در میان آنان یکی هم «پشوتن» است.
حس قدرشناســی و احترام به بزرگان از یک طرف و روح
خوشــبینی و عالقمندی به جهان و امیــدواری از آینده از
طرف دیگر ،ایرانیان را پیوسته بر آن می داشت که بزرگان و
قهرمانان نامی و پارسای خود را زندهء جاوید خوانند و هماره
آنان را حامی و پاسبان ایران و ایرانیان شناسند .طبق مندرجات
بندهش«توس» پسر «نوذر» جزء سی و سه تن جاودانی هاست
که در نو کردن جهان با «سوشیانس» همراهی خواهد کرد و
همین «پشــوتن» نیز بنا به «کتاب دینکرد» و «بهمن یشت» با
 150تن از یاران خود در «کنگدژ» به سر می برند...
علتاینکهزرتشتیانهنگامسرودناوستای«تندرستی»براین
اشخاص درود و سالم فرستاده ،تندرستی و سالمتی آنان را
از اهورامزدای توانا خواهان می شوند ،همین عقیدهء زندهء
جاوید بودن این اشخاص است و به همین علت در اوستای
«فره َوشی»؛ که اوستای خاص روان درگذشتگان
َ
«جشَ ن» و َ
است ،اسامی آنان را ذکر نمی کنند.
تعداد این بی مرگان جاوید در ادبیات مزدیسنی یکی دو تا
نیست بلکه ،شمار زیادی از پهلوانان نامی و پادشاهان عادل و
قهرمانان بزرگ این کشور ،به افتخا ِر همردیفی با این زندگان
ابدی درآمده اند و بزرگترین دعای خیری که ایرانیان باستان
در حق دیگران می کردند این بود که "انوشــه بزی" یعنی
"بی مرگ مانی" ...زیرا ایرانیان پیوسته در هر عصر و زمانی
با شــاعر و سخنور بزرگ خود؛ «سعدی» ،هم عقیده بوده و
ایمان داشتند که:
زندهء جاوید ماند هر که نکونام زیست
کز عقبش ذکر خیر ،زنده کند نام را

کــودکــان

ماجراهای نقلی -قسمت پنجم
نقلی و شورای دانش آموزی مدرسه

و دانــش آموزان کتاب هــای خوبی را که خوانده اند به دوستشــان امانت بدهند
و کتابی به امانت بگیرند و هفته بعد به هم پس داده و کتاب تازه ای بگیرند.
نقلی هم یکی دیگر از نامزدهای انتخابات شد.
فردای آن روز در جنگل و راه مدرســه و حیاط و راهروها ،آشوبی شده بود .هر
جا روی دیوار و تنه درختان و شــاخه نازک گل ها با پونز و چســب و سوزن ته
گرد ،یک پوســتر و عکس تبلیغاتی از ببری و فیلی و زرافه و خرگوشک و بزغاله
چسبانده شده بود .صحنه عجیب و زشتی بود! بیچاره درخت ها و گل ها .حتا توی
نهر آب جنگل هم پوسترها و عکس ها شناور بودند!
اما هیچ پوســتر یا عکســی از نقلی نبود .همه می گفتند حتمــا نقلی از انتخابات
خودش راکنار کشــیده اســت ،که ناگهان از ال به الی شاخ و برگ درختان جنگل،
یک پوســتر در حال حرکت دیده شــد .بله این نقلی بود که یک پوستر با عکس
خودش ،آماده کرده بود و آن را با دو چوب به کوله پشــتی اش وصل کرده بود
و هر جــا می رفت تبلیغاتش را با خودش می برد ،بدون اینکه به جایی یا کســی
آسیب بزند یا باعث کثیفی و زشتی محیط اطرافش شود.
روز بعد ،نقلی بیشترین رای را در انتخابات به دست آورد و رئیس شورای دانش
آموزی مدرسه شد!

تولد رستم

رســتم نامدارترین شخصیت اسطورهای در ادبیات فارسی است .او قهرمان اصلی
شــاهنامۀ فردوسی است .اهمیت رستم در شــاهنامه تا آنجاست که فردوسی از او
چنین یاد میکند:
سواری چو رستم نیامد پدید
			
جهان آفرین تا جهان آفرید
داستان تولد رستم از داســتانهای شگفتانگیز شاهنامه است؛ این داستان را در
ادامه میخوانیم:
چندی پس از ازدواج رودابه و زال ،رودابه باردار شــد .هر چه به زمان دنیا آمدن
کودک نزدیکتر میشــد ،مــادر چاقتر و رنجورتر (ضعیفتر) میشــد .هنگامی
کــه زمان زادن کودک فرا رســید ،حال رودابه چنان بد شــد که او از هوش رفت.
سیندخت (مادر رودابه) که نگران دخترش شده بود ،خبر را به زال رساند.
زال سراسیمه خود را به بالین رودابه رساند .او که از دیدن حال بد رودابه ناراحت
شــده بود ،به یاد پر سیمرغ افتاد .زال دستور داد تا آتشدانی بیاورند و پر سیمرغ
را آتش زد .ناگهان آسمان تیره گشت و سیمرغ نمایان شد.
وقتی ســیمرغ پریشانی زال را دید ،به او گفت« :نگرانیات بیهوده است ،باید شاد

باشــی ،زیرا رودابۀ زیبارو فرزند پسری به دنیا خواهد آورد که در آینده پهلوانی
دلیر و شجاع خواهد شد .پسرت همچون سام خردمند خواهد بود و در میدان نبرد
هیچ پهلوانی توان پیروزی بر او را نخواهد داشت .درد رودابه بدین علت است که
کودک قدبلند و درشتهیکل است .نگرانی به دل راه نده و از خداوند یاری بخواه.
حکیمی زبردست خبر کن و یک چاقوی تیز برایش فراهم آور .ابتدا مادر (رودابه)
را بیهوش کن ،تا درد را احســاس نکند .سپس از حکیم بخواه که پهلوی رودابه را
بشــکافد و بچه را بیرون بیاورد .و پس از آن پهلوی شکافتۀ مادر را بدوزد .تو نیز
برو و گیاهی که به تو خواهم گفت را پیدا کن و آن را با شــیر و مشک مخلوط کن
و بر زخم رودابه بگذار تا جای شکافتگی سریع التیام یابد».
بعد از گفتن این ســخنان ،سیمرغ پر دیگری از بال خود کند ،به زال داد و رفت.
وقتی زال جریان را برای ســیندخت و دیگر اهالی خانه تعریف کرد ،آنها بســیار
نگران شــدند و بیان کردند که تاکنون سابقه نداشته که کودکی از پهلوی مادر به
دنیا بیاید .زال که به سیمرغ اعتماد داشت ،با توکل به پروردگار ،طبیب ماهری بر
بالین رودابه آورد و گفتههای سیمرغ را به او منتقل کرد.
پزشک ابتدا رودابه را بیهوش کرد .آنگاه پهلوی رودابه را شکافت و کودک را از
بدنش خارج کرد ،کودکی خوشسیما و درشتاندام .سپس پزشک محل پارگی را
بخیه زد و مرهمی که سیمرغ گفته بود را بر آن نهاد.
زال ،سیندخت و دیگر اهالی خانه با وجود شگفتی ،از تولد کودک خوشحال شدند.
پس از یک شبانهروز رودابه به هوش آمد .هنگامی که کودک را نزد رودابه بردند،
بسیار خوشحال شد .آنها نام کودک را رستم نهادند.

آیا میدانید که:
به روش شکافتن پهلوی مادر و خارج کردن کودک از آنجا « ُرستَمینه» یا «سزارین»
گویند .رودابه نخســتین زن ایرانی است که فرزندش را به جای زایمان طبیعی از
راه ســزارین به دنیا آورده و زنده مانده است؛ حال آنکه ماد ِر سزا ِر روم (نخستین
زنی که فرزندش را از این طریق به دنیا آورد است) هنگام زایمان میمیرد.

نابآ -هن و داتشه هرامشهرامشهمان سراپ-1395نابآ -هن و داتشه هرامش

خانم موشــه هفته پیش به دانش آموزان "مدرســه جنگل سبز" گفته بود که
هفتــه دیگر انتخابات شــورای دانش آموزی دبســتان اســت .آن روز ببری از
خانم موشه پرسید که شــورای دانش آموزی یعنی چه؟ خانم معلم گفت :شورا
از دانش آموزانی تشــکیل می شــود که برای انتخاب شدن اسم می نویسند و از
هدف هایشــان برای دوستان خود می گویند و پوســتر آماده می کنند و بعد از
رای گیری معلوم می شــود که کدام دانش آموزان بیشترین رای را آورده اند.
دانش آموزان انتخاب شــده در شورا ،در طول ســال تحصیلی دور هم جمع می
شوند ،برای انجام کارهای جدید و مناسب و برطرف کردن مشکالت و نیازهای
دانش آموزان در مدرسه ،نظر می دهند و فکر می کنند و با کمک معلم و مدیر
مدرسه در اجرای آن فکرهای خوب ،تالش می کنند.
ببری کمی فکر کرد و گفت :کاش می شــد بین بچه های مدرســه مسابقه طناب
کشــی گذاشــت و به فکر فرو رفت .بعد تصمیم گرفت که در انتخابات شورا نام
نویسی کند.
فیلــی هم گفت :آب بازی در حیاط مدرســه و پاشــیدن آب با خرطوم چه کیفی
دارد .او هم برای انتخابات شورا ثبت نام کرد.
نقلــی فکر کرد که چه خوب اســت که روزی از هفته "روز امانت کتاب" باشــد

7

آخــــر
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بهرام دمهری
در قديم دور باغ و زمين هاي بزرگ را
با ديواري محصور مي كردند كه به آن
چينه مي گویند .جنس چينه از ِگل بود.
بعد از پي كنيِ ،گل را با آهك مخلوط
مي كردند و گودالي كه كنده شده بود
را َچرز مي كردند .تا اينجا زمين آماده
شــده بود براي حصار كشي .بعد از آن
بــا كمي فاصله از َچــرز داخل زمين به
مــوازات َچرز ،با عــرض تقريبا  2متر،
زميــن را به آب مي بســتند تــا ِگل ها
خيس بخورد و آماده شود .بعد از چند
روز ِگل ها را َورز مي دادند و يك نفر
بــا بيلِ ،گل ها را زيــر و رو مي كرد و
چند نفر با لگد كردن ِگل هاي خيس،
مــواد اوليه را براي ديوار كشــي آماده
مي كردند .اســتاد چينه ِكش روي پي
مي ايستاد و يك نفر با بيل و با مهارت
خاصي ،تكه هــاي ِگل لگد خورده را
اســتادانه به شكل خشت خام ،به دست
اســتاد مــي داد .او هــم آنهــا را روي
یکدیگر مي گذاشتِ .گل هاي خيس
شــده به هم مي چســبيدند و شــكلي
واحــد پيدا مــي كردند .به ايــن دیوار
یک دســت ،چينه می گفتنــد و به آن
قســمت هايي كه با بيل به دست استاد
چينه كش مي دادنــد ،مي گفتند گال
كه استاد بعد از كشــيدن چينه اول كه
حدود نيم متر ارتفاع داشــت ،به روي
آن ســوار مي شد و چینه های بعدی را
روی آن می گذاشت .گاهي تا  9چينه
روي هم قرار مي گرفت تا دیواری بلند
و مستحکم ساخته شــود .در شهرهای
کویری همچون يزد ،ديواركشي باغ و
منزل بــا همين چينه انجام مي گرفت و
خيلي هم بــا دوام بود .نمونه آن را مي
توانيــد در هر کوچه و محله نگاه کنید
که حتی با گذشــت حدود  100ســال
هنوز باپرجاست.
در یــزد ،باغی بود به نام بــاغ خان كه
امروز اثري از آن برجاي نمانده .ســال
ها پيش كــه به میراث و آثــار قديمي
توجهي نمي شــد ،اين بــاغ كه حدود
چهل هزار متر مربع ،شامل عمارتي زیبا
ولی كهنه و فرســوده بــا باغی زیبا بود
را تیکــه تیکه کردند و فروختند و االن
بــه جای آن همه تاریخ که در دل خود
داشت ،خانه سازي کرده اند .ساختمان
باغ خان ،وســعت زيادي داشــت .این
اواخر ســقف هايش ريخته بود و اتاق
ها و زيرزمين آن پر از شن و ماسه شده
بود .در و پيكري نداشت و بر اثر مرور
زمان از بین رفته بود .ولی باغ بسیار زیبا
و دیدنی ،اســتوار و پابرجا خودنمايي
مي كــرد .دیوار بــاغ خــان ،ديواري
صاف و بلنــد بودكه هيچ نوع انحراف
و انحنایــي در آن ديده نمي شــد .این
دیوار از عمارت مخروبه باغ شروع مي
شد و تا آخر باغ ادامه داشت .در طول

اين ديوار ،فقط يك قسمت به اندازه 3
متر ،خراب شــده بود كه بعدا به وسيله
خشــت و ديگر مصالح به طرز ناشيانه
اي بازسازي شده بود.
هميشــه براي من سوال بود كه چرا اين
قسمت ديوار خراب شــده و دوباره به
شكل ناقصي ســاخته شده .اين قسمت
تا ســاباط كيتار ،پنج متر بيشــتر فاصله
نداشت .وقتي آن جا مي نشستيم،كامال
پيــدا بود که این بخش دیــوار با دیگر
بخش ها همخوانی ندارد .تا اينكه يك
روز ظهر تابســتان ،داســتان این بخش
دیوار را یک پیرمرد برای همه تعریف
کرد.
پيرمــرد چنين گفت :از پدرم شــنيده
ام كــه ايــن بــاغ از اموال خــان هاي
حكومتــي بوده مثل بــاغ دولت آباد و
باغ مشيرالممالك .این باغ ها در بخشی
از یزد قرار داشتند که
مرکــز حکومــت آن
دوران بــوده .هزینــه
های افراد ســاکن این
باغ ها ،توسط موقوفه
هــا تامين مي شــد و
همچنين نيروي كاری
که مجانــي و از محله
مجــاور آن تامين مي
شــد .از همه بدتر باج
و خــراج نیــز از ايــن
محالت مــی گرفتند.
هر وقــت جيب اهالي
بــاغ دولت آباد ته مي
كشيد و سور و ساتشان
نقصان مي يافته ،به ياد
محالت مــي افتادند و
با فرســتادن ســواره و
پياده ،امــوال مردم را
غارت مي کردند.
پیرمــرد چنیــن ادامه
داد :بــه هرصــورت
وقتــي خــان در خانه
اش مســتقر مي شــود
دستور مي دهد چهل
هزار متر مربع باغ جلو
عمــارت او را ديــوار
كشي كنند .چند چينه
كش و سايركارگرها
مشغول كار مي شوند.
هر روز ماموران خان
بــراي سركشــي مي
آمدنــد .يكــي از این
مامــوران از همه بدتر
بود .ايــراد می گرفت
و با شــاق ،کارگرها
را مورد ضرب و شتم
قرار مــی داد .بســیار
سخت و شدید.
پیرمرد در ایــن زمان

با ناراحتــی ،خاطره خود را چنین ادامه
داد :تــا اينكه آن كارگــران تصميمی
گرفتند .تصمیمی بســیار سخت .چينه
اي كــه به عرض تقريبا يــك متر بود،
دو طرف آن را مي ســازند و وسط آن
را خالــي مي كنند .در روز موعود ،آن
مامور خشــن كه مي آيــد ،در فرصت
مناســب اســتاد مي گويد گال بزرگ.
کارگرانــی کــه از ضرب و شــتم این
مامــور به تنگ آمده بودنــد ،او را مي
گيرند و به دست استاد مي دهند او هم
آن پلشــت را داخل چينه قرار مي دهد
و رويــش را با ِگل مي پوشــاند و چینه
گذاری را ادامه می دهد .صاحبان خانه
مدتی دنبــال آن مامور می گردند ولی
چون پیدایــش نمی کنند ،فراموش می
شود.
ســال هــا مــي گــذرد و كســي از او

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.

اطالعي نداشــته تا اينكه ده ها سال بعد
بر اثرگرماي آفتاب و گذشــت زمان،
جسد آن مامور در داخل دیوار پیدا می
شود .قسمتي از ديوار خراب می شود و
بعدا دوباره آن را مرمت مي كنند .سال
ها بعد هم خان ها می روند و خانه شان
تخریب مــی شــود .در آن زمان مردم
وقتي به اين قسمت ديوار مي رسيدند،
کمی مکث مــی کردند و با فکر عبور
می کردند.
اين نــوع مجازات و داوري پســندیده
نیست و توسط کســی مورد تایید قرار
نمی گیــرد .بارها گفته شــده اســت:
"شــهري با قانــون بد ،بهتر از شــهری
بــدون قانون اســت" ولــي آن پیرمرد
می گفت که در آن زمان ،شــهر قانون
نداشت و گذشــتگان ما در شهری بی
قانون زندگی می کردند .بی قانون!

