پارس نامه ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
سال چهارم  -شماره بیست و نه -آبان 1390
Parsnameh - No.29 - November. 2011

2

تاکید بر
حفظ حقوق
زرتشتیان

6

5
دوخت های
سنتی ایران

12
سروش و
فرهنگ ایرانی

گنج

سرمقاله

انجمن و دور آينده

شماره بیست و نه  -آبان 1390
پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

و سر انجام آخرين نشست اين دوره انجمن
زرتشتيان تهران برگزار شد و از اين پس تا
وصول تاييديه ها از وزارت كشور؛ دوره فترت
انجمن تهران آغاز شده است .اينكه اين دوره
چقدر به درازا بكشد قابل تخمين نيست اما
آرزو مي كنيم كه هرچه زودتر پايان يابد و
دور جديد كاري انجمن با حضور هموندان
جديد آغاز شود.
اگر چه به عملكردهاي اين دوره انجمن
نيز چون برخي دوره هاي گذشته نقد هاي
بسياري وارد است اما اميد است با حضور
هموندان جديد و جوان رويكرد انجمن نيزدر
دوره جديد سمت و سوي تازه و درست تري
بگيرد و به گونه اي عمل كند كه تاحد امكان
مشكالت فعلي جامعه حل شود.
واقعيت اين است كه عملكرد انجمن در بخش
آموزش و پرورش  ،موقوفات و مددكاري در
برهه كنوني اهميت بسيار زيادي دارد  .بخش
هايي كه در دوره فعلي در جايگاه نخست
تصميمي گيري ها نبوده و اهميت خاصي
براي آن قائل نبوده اند ،نمونه آن برداشتن
يارانه سرويس مدارس ،شهريه كالس هاي
ديني  ،وضعيت موقوفه ها و ...است .
ضمن اينكه با توجه به شرايط اجتماعي و
اقتصادي كنوني جامعه بحث مددكاري و
پرداختن جدي به آن از نيازهاي مبرم
جامعه ماست .موضوعي كه شايد
چند سال پيش به اين گونه اهميت
نيافته بود ولي اكنون با مهاجرت
هاي صورت گرفته  ،بسياري از
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خانواده ها به مددكاري هاي
عاطفي وهمراهي نياز دارند
والبته بسياري از خانواده ها نيز
با مشكالت جدي مالي مواجه
اند كه اميدواريم با گزينش
يك رويكرد مديريت درست و
راهبردي ،اين موضوع توسط گردش
جديد انجمن دنبال شود.
حركت همراه و ياوري با ساير نهادها و
انجمن هاي شهرهاي مختلف  ،انجمن موبدان،
نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسالمي
ديگر رويكردي است كه نه تنها بايد از سوي
انجمن در دستور كار قرار گيرد بلكه همه
نهادها و ارگان هاي جامعه زرتشتي بايد آن را
در دستور كار داشته و جداي از اختالفات و
ديدگاه هاي گاه متضاد ،بر گرد منافع عمومي
جامعه از آن بهره گيرند.

نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي اسالمي در نامه هاي جداگانه به مسووالن :

حفظ حقوق ايرانيان زرتشتی را خواستار شد

ایرانیان همواره یکتا پرست
بوده و بر اساس آموزه های
دینشان «انسانیت» را سرلوحه
کار خود قرار داده اند.
در پي پخش برنامه اي از راديو
سراسري ايران ،كه در آن مهمان
برنامه گفته بود كه انوشيروان
مكتب آتش پرستي داشته و قايل
به دو خداي يزدان و اهريمن بوده
 ،دكتر اسفنديار اختياري در نامه
اي به رييس سازمان صدا و سيما
اعالم كرد :ايرانيان در طول تاريخ
يكتا پرست بوده اند و در زماني كه
در كشورهاي همجوار كودكان را
به جرم دختر بودن زنده به گور مي
كردند ،ايرانيان بر اساس آموزه هاي
بزرگ پيامبرشان  ،انسان و انسانيت را همواره
در سر لوحه كاري خود قرار داده بودند .
وي دراين نامه تاكيد كرد :به تمام برنامه
سازان آن سازمان ياد آوري نماييد كه سازمان
صدا وسيما يك ارگان ملي و فرا سازماني
است كه نمي تواند و نبايد سخنگوي گروه
خاص با اهداف مشخص و يا برخي موارد
نامشخص گردد.
دقت در آمارگیری در بخش دین
بسیار کم است
نماينده ايرانيان زرتشتي در مجلس شوراي
اسالمي در نامه های جداگانه اي به رييس
مركز آمار ايران و وزیر کشور از عدم دقت
آمارگيران در وارد كردن اطالعات بخش
دين گفت واز آن نهاد خواست تا براي جبران
اين وضعيت راهكاري بينديشد.
درنامه دكتراختياري به دكتر عادل آذر رييس
دوازدهمين دوره جشنواره موسيقي
زرتشتيان سوم و چهارم آذرماه در
سالن خسروي تهران برگزار مي شود.
به گفته هماهنگ كننده اين دوره از جشنواره
 ،بليط هاي اين برنامه به طور كامل به فروش
رسيده است اما هنوز تعداد دقيق شركت
كنندگان در جشنواره مشخص نيست و تا
اخرين روز امكان حذف و اضافه گروه هاي
شركت كننده وجود دارد .

تالش براي پيشگيري از خشك
شدن درخت سرو پير سبز
فرنشين انجمن شريف آباد به عنوان متولي پير
سبز گفت :از دو سال قبل ،درخت سرو اين
زيارتگاه دچارمشكالتي شده است و به نظر
مي رسد كه رو به خشكي گذاشته است .
وي گفت :در اين راستا از كارشناسان و اساتيد
دانشگاه يزد و تهران دعوت شده تا ديدگاه
ها و راهكارهاي موجود براي جلوگيري از
خشك شدن اين درخت را مطرح كنند.
به گفته وي راهكار موجود براي جلوگيري از
خشك شدن اين درخت  ،نخست محكم كردن
جايگاه درخت و سپس بررسي ريشه ي آن است .

كالس هاي تقويتي در يزد
كالس هاي فوق برنامه با هدف افزايش توان
علمي دانش آموزان هر پنجشنبه برگزار مي شود.
اين كالس ها با هماهنگي كانون رياضيات
يزد برگزار مي شود و تالش شده طي اين
كالس ها مشكالت دانش آموزان در درس
هاي مختلف حل شود.

پيك نيك دانشجويان در مزرعه
كالنتر
انجمن يانش وران مانتره برنامه تفريحي را

معرفي برترين هاي دبيرستان
انوشيروان
در مراسمي از دانش آموزان برتر و قبولي هاي

ويژه دانشجويان تازه راه يافته به دانشگاه ها
و هموندان خود برگزار كرد.
اين برنامه يك روزه در مزرعه كالنتر يزد
و با برگزاري برنامه هاي مختلف فرهنگي-
ورزشي برگزار شد.

مركز آمار ايران آمده است  :متاسفانه بر اساس
گزارش هاي رسيده در برخي مناطق كشور،
آمارگيران در وارد كردن اطالعات مربوط
به بخش دين دقت الزم را انجام نداده اند كه
سبب خدشه دار شدن نتايج نهايي شده است
.شايسته است ترتيبي اتخاذ نماييد تا اين نقصان
هرچه زود تر جبران شود .
به سخره گرفتن تاریخ و تمدن ایران
حرکتی نادرست و نابخردانه است
دكتر اختياري همچنين در نشست فرهنگي
پيروان اديان الهي نيز كه به ميزباني وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي و به مناسبت هفته
كتاب برگزار شد  ،در سخناني به سخره
گرفتن بخش هايي از تاريخ و تمدن ايران را
كه مجموعه اي ازفرهنگ ها ،نژادها  ،اديان و
سنت هاست را نادرست خواند .
وي تاكيد كرد  :وقتي ما داشته هايمان را

 3و 4آذرماه برگزار مي شود :

جشنواره موسيقي
زرتشتيان

بنا بر اين گزارش  ،امسال  3داور در هيات
داوران جشنواره موسيقي حضور دارند كه
استاد جالل ذوالفنون از آن جمله است .
همچنين قرار است براي نخستين بار تعدادي از

كنكور دبيرستان انوشيروان قدرداني شد .در
اين مراسم كه با شاهنامه خواني ،شعرخواني
و اجراي مسابقه همراه بود ،دكتراسفنديار
اختياري گفت  :زماني كشوري قدرتمند
خواهيم داشت كه تك تك افراد داخل آن
كشور قدرتمند  ،با علم و دانشمند باشند.
افتتاح سيستم آبياري آرامگاه
زرتشتيان كرمان
با ساخت استخر وسيع و تامين آب آن توسط
تانكر  ،از اين پس درختان آرامگاه كرمان با
سيستم آبياري قطره اي آبياري خواهد شد.
آرامگاه كرمان به دليل فاصله اي كه تا شهر
دارد سال هاست كه از داشتن آب محروم
بوده و با وجود تالش هايي كه تاكنون
صورت گرفته  ،از سرسبزي و آب كمي
برخوردار بود .سیستم آبیاری آرامگاه با
دهش موسسه خیریه شادروان اردشیر همتی

به سخره مي گيريم  ،بيگانگان ياد
مي گيرند موسيقي سنتي ما را به نام
خودشان كنند ،فرهنگ و آيين ما را به
نام خودشان ثبت كنند وحتي اگر مي
توانستند تخت جمشيد را هم از جاي
خود مي كندند وبه نام خود ثبت مي
كردند.
اختياري با انتقاد از كساني كه گذشته
را ناديده مي گيرند گفت  :ماهمه
ايراني هستيم  ،با تنوع فرهنگي  ،ديني
و نژادي همراه با تعامل و گفت و گو
و تا هنگامي كه اينگونه هست از كشور
بزرگمان ايران در كنار يكديگر دفاع
مي كنيم.
در اين مراسم نماينده آشوريان
درمجلس شوراي اسالمي نيز با انتقاد
از رييس صدا وسيما مبني بر اينكه چرا
سعي نمي كند اقليت ها را به هم ميهنانشان
بشناساند وبه جهان بگويد آشوريان  ،كليميان،
زرتشتيان و ارامنه اي كه در ايران زندگي مي
كنند  ،همه با هم برابرند  ،گفت  :اين رفتارها
سبب مي شود تا ديگر كشورها كه مدعيان
دموكراسي ،آزادي وحقوق بشرند از وجود
اديان استفاده كنند و آنها را خوراك تبليغاتي
خود قرار دهند و قيم آنها شوند .
در اين مراسم موبد مهربان فيروزگري نيز در
سخناني گفت :مكتوب نمودن اوستا روي 12
هزار پوست گاو  ،نوشته هاي روي سفال ها و
سنگ تراشي هاي گوناگون كه از حسابداري،
تاريخ ،نجوم و ...مي گويند ،همه نشانگر اهميت
كتابت و مطالعه نزد ايرانيان در طول تاريخ است .
در پايان اين مراسم از موبد فيروزگري به همراه
چند هموطن كليمي و ارمني به خاطر تاليف
كتاب هاي جديد و با ارزش قدرداني شد.
گروه هاي برتر باشنده در اين جشنواره براي
حضور در جشنواره موسيقي فجر انتخاب
شوند .
از جمله تغييرات جشنواره امسال ،گرفتن
اسپانسر براي برگزاري جشنواره ،تغيير در
چيدمان صندلي ها در سالن خسروي و
تغيير محل سن ،افزوده شدن بخش رقابتي
آواز،ويولون و پيانو،همچنين تخفيف ويژه به
همراه شركت كنندگان است.

اجرا شده است.
راه اندازي بخش هاي جديد
كتابخانه يگانگي
سرپرست افتخاري كتابخانه يگانگي از
گشايش بخش هاي جديد اين كتابخانه خبر
داد  .به گفته نوشین فرامرزیان اتاق مرمت
كتاب  ،بخش كتابخانه ديجيتال و موزه اسناد
از جمله بخش هاي جديد اين كتابخانه است.
آغاز سومين دوره كالس هاي
بهبود كيفيت آموزشي در تهران
سومين دوره كالس هاي بهبود كيفيت
آموزشي از  19آبان ماه در دبستان جمشيد
جم آغاز شد.
در اين طرح دانش آموزان سال هاي چهارم
و پنجم دبستان گيو و جمشيد جم و دانش

كنگره انديشه هاي جوان زرتشتي برگزار شد

كه عالوه بركالم هاي زيبايشان از عنوان
هاي معناداري استفاده مي كنند و بايد اين

دوره فترت انجمن زرتشتيان تهران آغاز شد

آموزان زرتشتي ديگر مدارس نيز مي توانند
شركت كنند.
امسال اين طرح در دوبخش ،كالس هاي
آموزشي و اردو برگزار مي شود و شركت
كنندگان حدود  20جلسه آموزشي و  4پيك
نيك خواهند داشت كه هزينه هر بخش 40
هزار تومان پيش بيني شده است و دانش
آموزان مي توانند در هردو بخش يا يك
بخش به تنهايي شركت كنند.
برگزاری یازدهمین سالگرد درگذشت
روانشاد ارباب فریدون زرتشتی
یازدهمین آیین سالگرد درگذشت روانشاد
ارباب فریدون زرتشتی با باشندگی جمع
زیادی از همکیشان در تاالر ایرج برگزار شد.
ارباب فریدون زرتشتی از نیک اندیشان
بزرگ جامعه ما بود که داد و دهشش زبان زد
همگان است.

قانون اساسی هر کشور باالترین سند قانونی است
که بر اساس آن خط مشی کالن كشور تدوین
می شود .در قانون اساسی ایران  ،نحوه انتخاب
نمایندگان مجلس وچگونگی عملکرد آنها به
عنوان قوه مقننه تدوین شده است و براي كامل
كردن آن شرح وظايف نمایندگی در قانون
آیین نامه داخلی مجلس نیز به صورت كامل
نوشته شده است .این آیین نامه یکی از مهمترین
قوانین کشور به شمار می رود .پرداختن به حدود
وظایف نمایندگی حدیثی است مفصل ،ولی
بطور خالصه می توان از چندین دیدگاه فعالیت
یک نماینده را بررسی کرد.
مهم ترین بعد نماینده ،به فلسفه وجودی آن،
یعنی قانون گذاری برمی گردد .در جایگاهی
که لوایح و طرحها پس از عبور از مراحل
اداری در کمیته ها و کمیسیون ها بررسی و
برای تصویب نهایی به صحن علنی آورده می
شود .فرآیندی که دارای پیچیدگی و بار معنای
مخصوص به خود را دارد.
در مجلس هشتم  ،ریاست کمیته پژوهش و
فناوری در اختیار نماینده ایرانیان زرتشتی بوده
است .این جایگاه بر اساس سوابق اجرایی،
علمی و پژوهش دکتر اسفندیار اختیاری در
طول هر چهار سال و در هر سال بر اساس
رای گیری مجزا ،به ایشان اختصاص داده شده
است .در این جایگاه ،نماینده مسئولیت تصویب
قوانین متعدد در رابطه با پژوهش و فناوری
کشور را داشته که تصویب قانون «حمایت
از شرکتها و موسسات دانش بنیان » از آن
دسته به شمار می رود .قانونی که در
حال حاضر آیین نامه های اجرایی
آن در هیات دولت دردست
تدوین است که بنا به نظر
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کارشناسان و اهل فن ،با اجرای
این قانون تحول پایه ای در
این بخش اتفاق خواهد افتاد.
در این وظیفه ملی ،می توان به
مشارکت در ارائه  28طرح نیزدر
این دوره از مجلس اشاره کرد.
از ديگر اقدامات به عنوان نمونه می
توان به حل برخی مشكل استخدام ايرانيان
غير مسلمان اشاره كرد .استخدام به صورت غیر
تبعیضی در وزارتخانه ها همیشه در دستور کار
بوده که بطور ویژه در اين دوره مشكل استخدام
در وزارت آموزش و پرورش حل شده است.
در دوره هشتم مجلس با رفع برخی موانع،
امتحان و استخدام در این وزارتخانه برای کلیه
ایرانیان به صورت یکنواخت انجام گرفت .البته
تا رفع تمام مشکالت در این مسیر ،راه بسیاری
مانده است .نکته قابل تامل این است که اینگونه
رایزنی ها و انجام اقدامات اولیه بی ارتباط به
جایگاه مسئولیتی نماینده در مجلس نیست.
بنابراین داشتن پست مدیریتی در مجلس راه را
برای تصحیح برخی از این رویه های نادرست
باز می کند .البته تصحیح قوانینی همچون ماده
 881مکرر قانون مدنی که نیاز تمام ایرانیان غیر
مسلمان است ،بارها پیگیری شده و هنوزنیز
یکی از پرونده های مفتوح است .شایان ذکر
است اینگونه قوانین خارج از حیطه قانون
گذاری و مجلس است و شرایط خاص خود
را می طلبد.
ارتباط با قوه مجریه و نظارت بر عملکرد قانون،
مسئولیت دیگر نماینده است .تذکر ،سوال و
استیضاح ابزارهايي در این راستا است .البته از
این مباحث باید در راه رسیدن به هدف و انجام
امور استفاده کرد .بکار بردن این ابزارها صرفا
جهت تبلیغات و با قیل و قال های نامعقول
به خصوص در فضای سیاسی خاص کشور،
امکان تبعات منفی برای جامعه را خواهد
داشت .در اين دوره از مجلس نیز،از این ابزارها
در مواقع الزم استفاده شد.

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

با پايان زمان كار انجمن زرتشتيان
تهران و عدم اعالم نتايج و تاييديه هاي
الزم از سوي وزرات كشور ،انجمن
زرتشتيان تهران وارد دوره فترت شد
كه دراين دوره تنها اعضاي هيات
رييسه مركب از چهار نفر (رييس-
نايب رييس -خزانه دار و دبیر) حق
تشكيل جلسه را دارند.
اين امر در پي آن صورت گرفت كه مدارك
برگزيدگان در انتخابات بسيار دير به وزارت
كشور ارايه شده است و هنوز تاييد برگزيدگان
از سوي وزارت كشور اعالم نشده است .
در نشست پاياني اين گردش ،در مورد
برگزاري جشن سده  ،آدريان تهران  ،تقويم
سال آينده و تصوير اشوزرتشت در تاالر
ايرج نيز تصميم گيري شد .در اين نشست
 20ميليون تومان براي بازسازي آدريان بزرگ
اختصاص يافت و قرار شد كار بازسازي زير
نظر نماینده انجمن ،مهندس اورنگي صورت
گيرد .همچنين مصوب شد امسال جشن سده
در كوشك برگزار شود.

جا به جايي تصوير اشوزرتشت واقع در تاالر
خسروي ديگر تصميم اين نشست بود كه قرار
شد تصوير جديد پس از تاييد انجمن موبدان
در تاالر خسروي قرار گيرد و تصوير كنوني
نيز به قصر فيروزه منتقل شود.
از دیگر مصوبات این نشست کم کردن تعداد
تقویم های چاپی برای سال آینده است .قرار

شد برای سال آینده هفت هزار جلد تقویم چاپ
شود .که از این تعداد سه هزار جلد جیبی و چهار
هزار جلد دیواری خواهد بود .سال گذشته پانزده
هزار جلد تقویم چاپ شده بود که با توجه به
اینکه به هر دارنده کارت زرتشتی فقط یک جلد
تقویم تعلق می گیرد این تعداد بیش از نیاز بوده
است.

جایگاه نماینده1-
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سومين كنگره انديشه هاي جوان
زرشتي با هدف پيشرفت هرچه بهتر
هازمان زرتشتي برگزار شد
دكتر اسفنديار اختياري  ،نماينده زرتشتيان
در مجلس شوراي اسالمي در اين
كنگره  ،دليل تشكيل اين كنگره
را استفاده از انديشه هاي برگزيده
و برتر يك جامعه دانست و
گفت :استفاده از اين انديشه ها
سبب رشد سريع آن جامعه مي
شود چرا كه اگر بخواهيم با
سرعت مطلوب پيشرفت كنيم
بايد از متخصصانمان استفاده
كنيم و از تجارب افراد با تجربه
بهره گيريم.
وي با اشاره به بحث مهندسي
فرهنگي گفت  :با انديشيدن به
بخشي از مهندسي فرهنگي مي
رسيم كه اين كار در بستري از زمان تحقق
مي يابد و بزرگترها نبايد از اجراي اين

تفكرات هراسي داشته باشند.
دكتر رستم خسروياني ،فرنشين انجمن
زرتشتيان تهران نيز در اين مراسم گقت:
اين كنگره انديشه هاي جواناني است

افكار را براي جامعه ايران به كار گرفت.
وي گفت  :انجمن تا آنجا كه در توان
دارد در راه حمايت از اين جوانان گام بر
مي دارد.
رادمان خورشيديان دبير
سومين كنگره انديشه هاي
جوان زرتشتي نيز در سخناني
گفت :هدف اين كنگره در
اولين مرحله ايجاد رابطه بين
زرتشتيان جهان است و روند
كار اينگونه است كه در
ابتدا اوضاع جامعه زرتشتي
بررسي و با اين بررسي ايده
شكل مي گيرد و پرورش
مي يابد،ايده اي كه تبديل
به يك عمل شود يك پروژه
است كه در ابعاد مختلف
جامعه اجرا مي شود.
به گفته وي  22ديماه بعد از
اينكه پروژه ها به طرح تبديل شدند در
تاالر خسروي به جامعه ارايه مي شود.

مروری بر کارکرد دوره هشتم مجلس()3

تاریخچه کوهنوردی
(بخش نخست)

مسابقات فوتبال جام شادروان
رستم اخوي جو كه از روز 29
مهرماه در باشگاه مزدیسنا خرمشاه
آغاز شده  ،چهارم آذرماه با مشخص
شدن برندگان به كار خود پايان مي
دهد .

شماره بیست و نه  -آبان 1390

این مسابقات که در رده نوجوانان ،
بزرگساالن وپیشکسوتان برگزار می شود
در تاریخ  27آبانماه با مشخص شدن تیم
های فینالیست رده بزرگساالن و کسب
مقام سومی رده نوجوانان پایان یافت.
در دیدارهای نیمه پایانی رده بزرگساالن ،
تیم رستم باغ توانست در یک دیداریکطرفه

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

هفته اول تا سوم مسابقات جام سده
که در مهرماه برگزار شده بود در
آبان ماه نیز در رشته های فوتبال گل
کوچک و والیبال ادامه پیدا کرد.
همچنین رشته پرتاب
آزاد بسکتبال نیز در
هفته پایانی آبان ماه
برگزار شد.
در رشته والیبال اين رقابت
ها که در روز 20آبان ماه به
پایان رسید تیم اشا با  6برد
و کسب  12امتیاز به مقام
نخست دست يافت و تیم
های یاران میترا و وهیشتا به
ترتیب با کسب  10و  8امتیاز
دوم و سوم شدند.
در پرتاب آزاد بسکتبال که
در دو رده برگزار شد ،در
رده بانوان ساناز گشتاسبی،
افروز سهرابی ومیترا
جوانمرد به عنوان نفرات
برتراز بین 12نفر شرکت
کننده انتخاب شدند ودر رده آقایان نیز
از بین  14شرکت کننده ،آرش اهورایی،
مهربان فارسی وفرشادخدادادی به مقام

نیم نگاهی به رویداد های ورزشی

در ادامه تاریخچه ورزش ،برآن شدیم تا با توجه
به افزایش میزان عالقهمندان به ورزش کوهنوردی
به سراغ این رشته ورزشی رفته و مطالبی در مورد
آن بنویسیم .در ابتدای این مطلب نگاهی مختصر
به تاریخچه این ورزش داشته و سپس معروفترین
کوهها و قلهها و نخستین صعودهای ثبت شده به این
قلهها را بررسی خواهیم کرد.
تاريخچه كوهنوردي را نميتوان بهدرستی تخمين
زد ولي آنچه واضح است اينكه ،انسانهاي اوليه براي
شكار و فرار از دست حيوانات وحشي مجبور بودند
تا به كوههاي محل زندگي خود بروند .قديميترين
كوهپيمایيهاي باستان به سالهاي  400پيش از ميالد
باز ميگردد.
در روزگار باستان چند كوهپيمایي معروف به
چشم ميخورد ،يكي صعود به كوه بالكان به
وسيله فیليپ مقدوني كه در سال  350پيش از
ميالد انجام شد و ديگري صعود امپراتور آدريان
به كوه آتنا در سالهاي صد پس از ميالد .يكي
ديگر از كوهپيمایيهاي معروف تاريخ كه از همه
شگفتانگيزتر و جسورانهتر بود ،در زمستان سال
 218پيش از ميالد توسط آنيبال سردار معروف
كارتاژ انجام شد ،كه ارتش خود را از كوهستان
آلپ عبور داد و امپراتوري روم را غافلگيرانه از سوي
شمال مورد حمله قرار داد.
كوهنوردي سالهاي دراز فراموش شده بود ،در 26
آوريل  1336ميالدي شاعر ايتاليايي به نام فرانچسكو
پتراك با الهام گرفتن از نقاشيهاي لئوناردو
داوينچي و بنا به ميل شخصي ،نخستین صعود
كوه آلپ به قله ونتوكس به ارتفاع 1910
متر واقع در جنوب فرانسه ،را با موفقیت
انجام داد .هوراس بنديكتسوسور،
دانشمند سوئيسي ،كوه مونبالن
4
را براي شناخت بیشتر و چگونگي
پيدايش كوهها برگزيده بود ،و در
واقع بنيانگذار عصر كوهنوردي بود.
این صعود در سال  1787ميالدي به
كوه مونبالن به ارتفاع  4813متر انجام
شد.
تب كوهنوردي همهگير شده بود و حتي زنان
را نيز به ميدان فرا ميخواند .يكي از دليرترين
كوهنوردان دوره ،بانویی بود از كشور فرانسه به نام
هنريت انجويل ،که در سال  1838به همراه شماري
از زنان شجاع و جسور به مونبالن صعود كردند.
در سال  1857نخستين سازمان رسمي كوهنوردي
به نام باشگاه آلپ پايهگذاري شد و پس از آن در
سال  1862اتريشيها و در پي آن  1863باشگاه
آلپ سوئيس به رسميت شناخته شد و پس از آن ها
فدراسيون كوهنوردي با عناوين گوناگون در جهان
تأسيس شد.
تاریخچه کوهنوردی در ایران نیز با اتفاقاتی که در
تاریخ این سرزمین نوشته شده برآورد میشود .از
جمله میتوان صعود ملكه سميرا ميس ،به قله بيستون
در سال  713پيش از ميالد،تختگاه جمشيد بر فراز
قله دماوند ،زایش منوچهر ،پسر ايرج پادشاه هفتم
از سلسله پيشدادیان ،بر بلنداي البرز ،صعود آرش
كمانگير به قل ه دماوند ،صعود اشوزرتشت پیامبر بر
فراز دماوند و صعود زمستاني شاه نعمتاله ولي به قله
دماوند و الوند همدان را نام برد.
ولی آغاز کوهنوردی به عنوان یک رشته ورزشی در
ایران به سال  1236خورشیدی بر میگردد و در سال
 1323ورزش کوهنوردی ايران ،داراي تشکيالت
رسمي شد .در سال  1356فدراسيونهاي کوهنوردي
و اسکي در هم ادغام و به نام فدراسيون کوهنوردي
و اسکي ايران ،فعاليت خود را آغاز نمود .این
فدراسیون در سال  1386به دنبال استقالل فدراسیون
سنگنوردی جهانی  IFSCاز فدراسیون جهانی
کوهنوردی  UIAAبه «فدراسیون کوهنوردی و
صعودهای ورزشی» تغییر نام داد و از آن پس با این
نام معرفی شد.

 4آذر فينال جام شادروان رستم اخوي جو

رویدادهای ورزشی در آبان
ماه بیشتر حول مسابقات
فوتبال جام رستم در خرمشاه
یزد و جام سده در شیراز بود.
در دومین ماه پاییز که دیگر
تقریبا همگی درگیر درس و
مدرسه ودانشگاه شده اند تنها
این دو اتفاق گرمی بخش
جامعه ورزشی ما بوده ،به جز
اين رویداد ها ،اتفاقات دیگر
ورزشي جامعه به اين شرح
بود:
رقابت هاي تخته نرد
آتشکده دولتخانه کرمان میزبان

از سد تیم امید اهنود بگذرد .نتیجه این
دیدار پربرخورد وتماشایی  6بر  2به سود
تیم رستم باغ تمام شد و با این پیروزی،
در دیدار پایانی رودرروی تیم آرش قرار
گرفت.
تیم رستمی نرسی آباد دیدار پایانی خودرا

ومزدیسنا خرمشاه با یک امتیاز به مقام های
اول تا سوم دست يافتند.
هفته پایانی این مسابقات نیز در روز آدینه
 4آذرماه با دیدارتیم های رستم باغ وآرش
برای کسب مقام قهرمانی و تیم های
اهرستان وامیداهنود برای مشخص شدن

در مسابقات گروهی رده نوجوانان در
مقابل تیم اهنود قاسم آباد برگزار کرد که
توانست با نتیجه  9بر 3از سد تیم قاسم
آبادی بگذرد وبه مقام سومی این مسابقات
دست پیدا کند.
در رده پیشکسوتان نیز تیم های یاران
بهروز با  4امتیاز واندیشه رحمت آباد با 2

تیم سوم رده بزرگساالن و دیدارسازمان
وباشگاه جوانان زرتشتی وجان باخته
بهشتی روان جهانبخش نمیرانیان نصرت
آباد در رده نوجوانان برگزار خواهد شد
تا پرونده دهمین دوره جام شادروان رستم
اخوی جو با اهدا جوایز و برگزاري مراسم
پاياني بسته شود.

ادامه مسابقات
جام سده شیراز

های اول تا سوم رسیدند.در رشته فوتبال
نیز که در روز 20آبان ماه پایان یافت تیم
ورزشكاران كرماني در رشته تخته نرد
بود .اين رقابت ها در  12گروه  4نفره
برگزار شد .در دور دوم این مسابقات 24
نفر در  8گروه سه نفره مسابقه دادند که
از هرگروه مجددا 2نفر به مرحله بعد راه
پیدا کردند.این مسابقات در دورپایانی
با حضور  16ورزشکاروبه صورت
دوحذفی برگزار می شود .
پيروزي تيم سازمان و باشگاه

يزد
باالخره پس از ماه ها مسابقات بسکتبال
جام رمضان یزد به اتمام رسید وتیم
منتخب سازمان وباشگاه جوانان زرتشتی
یزد توانست در دیدار پایانی با نتیجه 73

اردوان با  4برد و  2تساوی به مقام اول دست
پیدا کرد و به دنبال آن تیم های آریوبرزن
وپرسپولیس به مقام دوم وسوم رسيدند.
با پایان مسابقات گروهی ،دیدارهای رشته
های انفرادی در روز  27آبان
ماه با برگزاری دیدارهای تنیس
روی میزآغاز و در آذرماه نیز با
انجام مسابقات تخته نرد ادامه
خواهد داشت.
جام سده از سال  1371وبا
همت تعدادی از دانشجویان
مقیم شیراز درباغ وقفی وبا
هدف ایجاد یک محیط شاد
و صمیمی و تکمیل امکانات
ورزشی آنجا از طریق جوایز
همین مسابقات آغاز شده و
امسال نیز نوزدهمین دوره
این مسابقات درحال پیگیری
است .جام سده در این  18سال
در رشته های مختلف گروهی
وانفرادی از جمله فوتبال گل
کوچک  ،والیبال ،بسکتبال،
دارت  ،تخته نرد ،شطرنج ،
تنیس روی میز ،بدمینتون چندگانه نونهاالن
و دوی سرعت وتنها در روزهای تعطیل
برگزار شده است.
بر  64ازسد تیم سیستم آشپزخانه بانو
بگذرد و به مقام نخست دست يابد.
موفقيت ورزشكار زرتشتي
شهروز بهمردی ورزشکار جوان
زرتشتی که عضو تیم تنیس روی
میزبندرعباس است توانست بهمراه این
تیم در سومین دوره جشنواره فرهنگی
ورزشی نداجا که ويژه ورزشکاران
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی
است به مقام نخست دست پیدا کند.
گفتنی است شهروز بهمردی در صورت
موفقیت در مسابقات انتخابی ارتش مي
تواند در مسابقات ارتش های جهان
شرکت کند.

ايرانيان از دير باز مردماني هنر
دوست و هنرمند بوده اند و كارهاي
هنري ايرانيان در دوره هاي مختلف
تاريخ مثال زدني است .آنان در
دوخت نيز شيوه هاي خاص خود را
داشتند كه هنر خاصی بود .از جمله
دوخت هاي ايراني آجيده دوزي
بوده است.

(بخش دوم)

در بخش نخست به تاریخچه مختصری از
دانش فنگشویی پرداخته شد و لزوم استفاده
از این دانش را در زندگی امروز بازگو کردیم.
در بخش دوم تالش خواهیم کرد تا با عنوان
چند مثال ساده این دانش را مشخصتر کرده
تا در مباحث بعدی بتوانیم با اطالعات درست
از عناصر مثبت در زندگی خود استفاده کنیم
وعناصر منفی و زائد را از زندگی خود دور

اي لچکي ،شمسه اي و اسليمي اشاره كرد.
در گذشته استان هاي کرمان و خراسان از
مراکز اصلي اين نوع رودوزي بوده است و
در حال حاضر در ماهان نوعي کاله درويشي
توليد مي شود که آن را پنبه دوزي نموده و بر
روي آن با خطوط موازي ظريف ،نقش هاي
برجسته اي بوجود مي آورند
زرتشتی دوزی ( گبر دوزی) يكي
ديگر از هنرهاي دوخت ايراني است.
سوزن دوزی زرتشتی  ،که به زرتشتی دوزی
یا گبر دوزی معروف است  ،نوعی دوخت
است مخصوص بانوان زرتشتی  ،که پیشینه
آن به پیش از اسالم می رسد و در یزد رواج
داشته است  .این دوخت با نخ های رنگی بسیار
ظریف ابریشمی بر روی پارچه های ریزبافت
نقش می شده است  .رنگ های مورد استفاده
در گبردوزی  ،رنگ های روشن و زنده مانند
سرخ  ،سفید و سبز بوده است .
نقوش متنوعی در این سوزن دوزی به
کار می رود مانند نقوش گیاهی ( درخت
زندگی ،درخت سرو  ،سرو خمیده  ، ،گل
میخک) ،نقوش حیوانی ( طاووس  ،خروس ،
مرغ  ،هدهد و ماهی ) یا نقوش هندسی مانند
مربع و دایره  .این نقوش به صورت بسیار ریز
بر روی پارچه دوخته می شود به طوری که
کوک های آن به سختی دیده می شود .
دیگر دوخت های به کار رفته در زرتشتی
دوزی شیلونه  ،نقطه دوزی  ،تنبل دوزی ،
کوک دوزی  ،یراق دوزی و ساتن دوزی
است  .برای تزئین درزها و زیبایی کار از
شیرازه دوزی استفاده می شود كه براي
کنیم.
عبارت فنگشویی در اصطالح به معنای ((باد و
آب)) است ،ولی در واقع به معنای هنر زندگی
موزون با محیط است .زمانی كه به هماهنگی با
تمام محیط اطراف خود دست بیابیم ،زندگی با
لطافت بیشتری پیش رفته و رسیدن به اهداف
بسیار آسان میشود .مكان زندگی ما و نحوهای
كه اشیای هر اتاق را منظم میكنیم ،به شكل
شگفتآوری بر كیفیت زندگی ما تاثیر
میگذارند .باید گفت که فنگشويي
به ما ياد ميدهد با تحليل انرژی های
فضای داخل و بیرون محل زندگی و
کار خود ،کیفیت انرژیهای مثبت و
منفی اطراف خود را شناخته و با ايجاد
و افزايش انرژيهاي مثبت و کاهش
و حذف انرژیهای منفی ،کيفيت
زندگي خود را بهبود بخشیم و فضای
زندگی و کار خود را «مكاني براي
خوشبختی » سازیم.
شاید در زندگی خود با مواردی برخورد
کرده باشید که خرید یا اجاره محل جدیدی
برای کار یا زندگی شما باعث شده تا تغییراتی
خوب در زندگی شما به وجود بیاید و به
قولی آن مکان برای شما خوش یمن بوده است
و گاهی اوقات هم وقتی محل زندگی قبلی و
فعلی خود را با یکدیگر مقایسه میکنید میبینید
که در خانه قبلی کار و حرفه خوبی نداشتهاید
ولی در این خانه وضع درآمد شما بهتر شده
و در عوض مشکالت دیگری پیدا کردهاید یا
به عنوان مثال وقتی به میهمانی میروید ممکن
است با این که زیاد با افراد آنجا آشنا نیستید،

شيرازه دوزي از دوخت هايي مانند  :ساقه
دوزي  ،تو پر دوزي  ،زنجيره و دندان موشي
استفاده مي شود.
در گذشته ،اندکی پس از زاده شدن دختر،
خانواده و به ويژه مادر او به فکر آماده
كردن جامه و جهاز عروسی او بودند و کار
نخریسی و بافتن پارچه و دوختن جامه را
آغاز میکردند و سپس گلدوزی روی آن
را انجام میدادند  .سالها زمان ميبرد تا
گلدوزی جامه عروس به پایان برسد بدین
ترتیب سوزن دوزی زرتشتی را می توان در
جهیزیه های عروس یا لباس جشن یا لباس
زنان و مردان زرتشتی جستجو کرد .
سوزن دوزی در قسمتهای مختلف
ولی احساس راحتی و صمیمیت کنید .واقعیت
این است که بسیاری از این مشکالت و تغییرات
زندگی با وضعیت محیط زندگی ما و چگونگی
قرار گرفتن وسایل ما در آن محیط ارتباط دارد
و فنگشویی به ما کمک میکند تا این ارتباط
را بشناسیم و جنبه های مثبت را تقویت و نقاط
ضعف را برطرف نماییم.
یکی از موارد فنگشویی ،پرهیز از بینظمی
است .حتی اگر از گرانترین وسایل استفاده
کنید ولی نظمی بین آنها وجود نداشته باشد،
جایگاهی در فنگشویی ندارد .تهویه مناسب و
نور کافی دو عامل اساسی دیگر در ایجاد انرژی
«چی» یعنی همان انرژی مثبت است.
از نظر علم معماري كهن چيني ،همه قسمتهاي
يك خانه با عناصر پنج گانه يا همان آب ،چوب،
آتش ،خاک و فلز در ارتباط مستقيم هستند
بهعنوان مثال در اتاق نشيمن منزل شما عنصر
فلز وجود دارد ،عنصري سنگين و بسيار مرتبط
با احوال روزانه شما كه با وجود ساعتهاي
بزرگ ديواري ،تلويزيونهاي صفحه بزرگ،
وسايل تهويه ،رادياتور شوفاژ ،ضبط صوت و
دي وي دي كه در اغلب اتاق نشيمنها پيدا
ميشوند ،سنگينتر هم ميشود.
چينيها و البته ايرانيهايي كه جديدا به اين علم
قديمي و جالب عالقهمند شدهاند ،براي نجات
اتاق نشيمن و قابل تحمل كردن آن پيشنهادات
بامزهاي دارند :مثال داشتن ساعتي گرد به رنگ
طاليي در اتاق ،آن هم روبروي در براي اينكه
انرژي منفي اتاق را مهار كند ،يا استفاده از
تابلوهاي نقاشي مثل نقش ماهي كه چينيها
معتقدند طول عمر ميآورد يا تصاوير زيبايي

غير آن منظرههاي بيريخت غروب كه
دلسردي ميآورد از پیشنهادات خوبی است که
انرژی مثبت را در اتاق نشیمن شما جمع خواهد
کرد.
مهندسين عالقهمند به فنگشويي در طراحي
دكوراسيون اتاق نشيمن عالوه بر محدود كردن
تصاوير به رنگها هم ميپردازند ،مثال رنگ
قرمز را براي اتاق شما ممنوع ميكنند ،چون
كه روحيه تند و خشن و پرخاشگر كه مشخصه
رنگ قرمز است ،احوال خانواده شما را كه در
اين اتاق امن گرد هم آمدهاند به هم خواهد
ريخت .
بعد هم پيشنهاد ميكنند كه براي اتاقتان از
رنگهاي مخصوص جنگل مثل سبز و قهوهاي
و آبي و زرد استفاده كنيد و با پارچه خوشرنگ
و مبل ساده و نرم و حتي پشتيهايي كه فضاي
گرم و خودماني شبيه كلبه جنگلي ايجاد
ميكنند ،فضاي اتاقتان را كامال امن و دوست
داشتني كنيد .عالوه بر همه اينها اگر ميخواهيد
اتاقي كه در آن دور هم جمع ميشويد اتاقي
بدون دل نگرانيهاي معمول باشد ،عكس همه
افراد خانواده و همه كساني كه دوست داريد در
قاب هاي كوچك بر در و ديوار آويزان كنيد ،تا
هميشه به يادشان باشيد.
با اجرای این پیشنهادات که گفته شد میتوانید
تغییرات را در روحیه خود احساس کنید .در
بخشهای بعدی عناصر مثبت و منفی و روش
بهدست آوردن عدد کوا که یکی از مهمترین
ارکان فنگشویی است را شرح خواهیم داد.
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فنگ شویی

میترا نمیرانیان

شماره بیست و نه  -آبان 1390

آجيده دوزي يا اليه دوزي يا پنبه
دوزي
يکي از رو دوزي هاي ايراني است که
ريشه عميقي در هنرهاي سنتي ايران دارد و
قديمي ترين مدرکي که پيرامون آن داريم
به زمان هخامنشيان مربوط مي شود .در دوره
اشکانيان و ساسانيان نيز اين هنر رواج داشته
است كه حجاري هاي اين دوره گواه بر
اين مدعاست .شاردن در سياحت نامه خود
اشاراتي به استفاده ايرانيان از پنبه دوزي براي
ضخيم تر ساختن لباس هاي زمستاني در
ايران عصر صفوي کرده است.
آن چه باعث زيبايي اليه دوزي هاي ايراني
مي شود ،برجستگي هاي نقوش است .زيرا
در پنبه دوزي دو اليه ،اليه اي از پنبه خيلي
نازک ،واتين و يا موارد مشابه ديگر در بين
آستر و رويه قرار مي گيرد.
در دوره صفويه ،زنديه ،افشاريه ،قاجاريه،
هنرمندان آجيده دوز ،براي رويه ،پارچه
قلمکار ريزنقش انتخاب و آن را به شکل
خاصي بخيه دوزي مي نمودند .از اين نوع
دوخت بيشتر براي تزئين روبالشي ،البسه ،کاله
هاي درويشي و شب کاله ،بقچه ،سوزني ،
روانداز ،روتختي ،روکرسي ،شنل و بعضي از
وسايل آشپزخانه استفاده مي كردند.
پارچه مصرفي بيشتر ابريشمي ،نخي ،پنبه اي،
مخملي ،ساتن ،کتان ،تافته ،اطلسي و پارچه
هاي تلفيقي از نوع و جنس هاي مختلف مي
باشد .از نقوش رايج در اين هنر مي توان به
نقوش هندسي ،گل و مرغ ،گل بته اي ،طره

دوخت های
سنتی ایران

پوشاک زرتشتیان دوخته می شود :
لچک  :کاله بانوان زرتشتی است که پارچه
ای سه گوش از پارچه های زری و مخمل و
ابریشم است و با آستر دوخته می شود،دوگوشه
این لچک را که در پشت سرقرار می گیرد به
وسیله قیطان به هم می پیوندند .
مکنا  :که از پارچه ای رنگین تهیه می شود
که طول آن حدود  3/5و عرض 1متر است و
روی لچک استفاده می شود .
شلوار بانوان زرتشتی :
ساق های این شلوار از تکه های باریک
و رنگین تشکیل می شود که به یکدیگر
دوخته شده است و روی آن زرتشتی دوزی
دوزی انجام می گیرد این شلوارها بسیار
گشاد و بلند بود تا مچ پا،و در کمر و مچ پا
به وسیله بندی جمع می شد.
قسمت باالی این شلوار که سوزن دوزی
نشده در زیر لباس پنهان می شود  .با وجود
جزئیات زیادی که این نقوش دارند اما طول
هیچکدام از آنها بیشتر از  1/5سانتیمتر نیست .
پیراهن بانوان زرتشتی معروف به
پیراهن تیر و سیخ :
برای تهیه این پیراهن از پارچه های خوش
رنگ که تا زانو یا کمی زیر زانو بوده است
و قد آن را به صورت عمودی از زیر سینه تا
پایین با تکه هایی که به صورت ترک ،ترک
و رنگارنگ است ترکیب می کنند و زرتشتی
دوزی روی این ترک ها انجام می گرفته
است .در حال حاضر از پارچه های متداول
در بازار استفاده می شود .
پيش از اين نگارههاي روی پارچههای
چیت یا ابریشميکه خود ميبافتند
گلدوزی ميشد .ولی اکنون از
تافتههای رنگی مثل سبز یشمي،
5
زرد قناری ،بنفش ،زرشکی،
آبی ،قرمز ،مشکی ،و
پارچه کتانی یا الیی براي
استواري بیشتر و آساني کار
سوزندوزی استفاده ميشود.
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عفو الهی بکند کار خویش
مژده رحمت برساند سروش
(حافظ)
«سروش» در اوستا (کتاب دینی زرتشتیان)
«سرا ُ َ
ش» از ریشه  sruبه
به صورت اوستایی َ
معنی شنیدن که در ادبیات فارسی در واژگانی
مانند سراییدن و سرود باقی مانده و در معنای
شنوایی ،فرمانبرداری و سرسپردگی به ویژه از
سخن اهورایی و فرمان ایزدی (مانترا) آمده
است .در ادبیات فارسی ،سروش به معنای
فرشته ای الهی نیز به کار رفته است .در
نوشته های دینی زرتشتی ،هرگاه واژه
سروش به کار رفته ،یا در معنای
اسم عام و مجرد به معنی رفتار
ِ
خوی فرمانبرداری آمده یا نام
و
خاص بوده و مقصود همان ایزد
(فرشته در زبان امروزی) سروش
است.
ایزد هممرتبه سروش در وداها را
«پرهاسپَتی» دانست که
می توان َ
ایزد دعا و نیایش است و البته برخی
صفات ایندره را نیز دارد.
هرگاه حرف نفی «اَ» به آغاز واژه سروش
افزوده شود (همانند اَمرداد در برابر مرداد)،
معنای مخالف آن یعنی ،نافرمانی و بدفرمانی
از سخن و خواست ایزدی و سرپیچی از آن
را نشان می دهد که در دین مزدیسنی (بر پایه
گاهان و اوستا) و از دیرباز در فرهنگ ایرانی،
گناهی بس بزرگ و حتی نابخشودنی بوده
است.
این نیرو در اوستا ستوده شده ،چرا که
یکی از داده های نیک اهورامزدا به
انسان و موجب رستگاری اوست،
چنانکه در یسنا  56کرده 1و 2
و  ،3داشتن این نیرو و ویژگی،
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خواسته و آرزویی از جانب
مردمان است.
در آیین مزدیسنا ،این ایزد از
برجسته ترین و خواستنی ترین
ایزدان و یکی از سه مینویی
است که در روز واپسین بر کردار
و رفتار آدمی حسابرسی کرده و
حامی روان نیکوکاران در سه شب نخست
پس از درگذشت است.
در گاهان؛ سروده های آسمانی اشوزرتشت
نیز ،به این ویژگی سروش اشاره شده است:
« از آنچه تو فرمان دادی سر نپیچم آنگاه که
گفتی برخیز و بشتاب ،پیش از آنکه سروش من
به همراه اَشی توانگر ،پاداش هر یک از دو گروه
(راستان و دروغپرستان) را از سود و زیان تقسیم
کنند(».هات  43بند  -12برگردان پورداوود)
در گاتها از سروش ،شش بار یاد شده و با
صفت ،بزرگتر از همه»مزیشتم» یا مهین و
بزرگ همراه است که با تاثیر در وجود انسان
دانای جوینده و خواهان راستی ،ویژگی «تن
فرمانی» و سرسپردگی کامل را به او می
بخشد(.هات  44بند  45/16بند  46 /5بند /17
 33بند  33 /14بند  43 /5بند )12
در دیگر نوشته های دینی زرتشتی ،سروش
هم رتبه با ایزد مهر است .او یکی از همراهان
«مِهر ایزد» و « َرشنِ راست» در برقراری
عدالت و پیروزی نیکی بر بدی است و در این
پیکار مِینَوی ،آنگاه که سپاه «مهر ایزد» شکل
می گیرد« ،رشن راست» از سوی چپ مهر
و سروش از سوی راست او ،بر سپاه دشمن
میتازند .اما ایزدان مهر و سروش ،در بسیاری
از ویژگی ها با هم یگانه اند:
همیشه بیدار و نافریفتنی اند و هرگز به خواب
غفلت نرفته و هرجا بانگ نیازمند راستینی
باشد به سویش می شتابند.
سروش ،همانند مهر ایزد ،دارای گردونه
ای با چهار اسب سپید و درخشان و بی

سروش و
فرهنگ ایرانی

ویژگی های سروش در اوستا:
در اوستا از صفاتی مانند مقدس ،نیک ،پاداش
نیک دهنده ،توانا ،پیروزمند ،خوش اندام،
دلیر ،اسلحه قوی آزنده ،اهورایی و تن فرمان،
برای این ایزد بهره برده شده است .اما صفت
«تنومانثر» یا تن فرمان ،زییبنده ترین ویژگی
َ
موبدیار دکتر راشین جانگیری
است که خاص این ایزد بوده و در بُعد انسانی،
می تواند نمای زیبا و سازنده ای داشته باشد
چرا که تمام موجودات بهصورت آسنیده
(ذاتی) دارای یک کشش و جاذبه به
سوی آفریننده هستند ،اما این کشش بر
خالف دیگر موجودات ،در انسان
می تواند تقویت یا تضعیف
شود و اینجاست که نقش ایزد
سروش در درون آدمی شناخته
می شود .آنکه گوشش جای
پیغام سروش است می تواند
جهان را به سوی پیشرفت و
آبادانی برده و آنکه گوشش
جای اَسروش است ،جهان را به
سوی تباهی و فساد و خشم و جنگ و
خونریزی سوق می دهد.
خویشکاری سروش آن است تا آدمیان را
سایه و با
سم های راه و رسم سرسپاری به خواست مزدا بیاموزد
خویشکاری
زرین است و
و نیرویی نیوشایی از فرمان آفریدگار را در
اش آن است که هر روز و هر شب سه بار درونشان افزون کند تا سرانجام انسان نیز مانند
به گرداگرد زمین گشته و بر ضد دیوان همه آفریدگان ،در مسیر اشا گام نهاده و برای
بستیزد .جایگاهش مانند مهر ،بر باالی کوه پیشرفت گیتی ،تن فرمان شود:
البرز بوده و در بارگاهی با هزار ستون و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در
ستاره نشان (از دیدگاه نویسنده،ارتباط ادبی
کارند
میان ستونهای ستاره نشان بارگاه سروش با
این ایزد شب بیدار شایسته توجه ویژه ای تا تو نانی به کف آری و به غفلت
است) به سر می برد .او همانند مهر ،بر ضد نخوری
دیو «دروج» بر می خیزد و خویشکاری اش ،همـه از بـهــر تــو سـرگشـتــه و
نگهبانی از انسان در برابر این مینوی پلید فرمانبردار
است( .سروش ِ
یشت سرِشب یسنا 57کرده شـرط انـصاف نبـاشـد کـه تـو
ی  15و  31و  )32از دیگر خویشکاری های فرمان نبری
او ،نگهبانی با سالح آخته خود « َدرشی در اوستا آمده که سروش نخستین کسی
د َراُش» که در کرده  30تا  60از فرگرد  18است که زبان به ستایش پروردگار و نیایش
وندیداد به آن اشاره شده ،سالحی مینوی یا امشاسپندان گشود و مراسم آیینی به جای
همان پرسش و پاسخ و نیایش و دعاست .آورد و پنج گاتهای زرتشت را سرود.
سروش ،ایزدی است که تنش از سخن ابوریحان بیرونی هم می نویسد «:در نظر ایرانیان،
مانتره ساخته شده است .او با سالح مادی سروش نخستین کسی است که مردم را برای
همچون شمشیر و تبرزین و گرز و خنجر ستایش پروردگار ،به زمزمه کردن امر کرد».
کاری ندارد .ابزار نبرد او به استناد سروش در ادبیات دینی نوین زرتشتیان ،سروش به
یشت ،نیایش و دعاهایی مانند یَتااَهو َوییری ُو ،پیک ایزدی و فرشته حامل وحی تعبیر شده
مانتره و چنانکه از متن اوستایی باال میتوان چنین
ا َ ِشم ُوهو ،هفت هات ،فشوش ُو َ
ی ِنگ ِهه هاتام است .نگهبانی از همه آفریده گمان برد .حتی گاه او را با «جبرئیل»(فرشته
های گیتی ،بهویژه انسان ،پس از فرو رفتن حامل وحی در ادیان سامی) برابر دانسته و
خورشید تا برآمدن آن در بامداد در برابر ابوریحان هم می نویسد «:سروش را جبرئیل
همه نیروهای پلید ،وظیفه اوست و در بامداد دانند نظر به معنی نیروسنگهه».
نیز به یاری «خروس» این پیک بامدادی ،اما شاید از این جهت سروش را پیک ایزدی
مردمان و آفریدگان را از خواب بیدار می دانستند که به باور ایرانیان باستان ،گفتار
کرده و جهان را از نخوت و سستی و تنبلی آسمانی یا مانترای مقدس در آغاز در وجود
و بیکاری و خواب بیش از اندازه (که برابر این ایزد حلول کرده و او رو به هر سوی کند،
مرگ است) ،رهایی می بخشد.
آیین ایزدی و ام ِر پیروی از آن آیین ،با او
در «ارت یشت» نیز آمده که سروش و مهر و همراه است(.یشتها ،جلد  -1پورداوود)
رشن برادران «اشی»(ایزد توانگری و ثروت اما از شما ِر مخالفان سروش ،باید به دو مینوی
و بخشندگی) هستند و این شاید برداشتی از پلید اشاره کرد:
گاهان باشد که در آنجا نیز سروش و اشی با دیو « ُکندَ»( )kundaهمان دیوی که بدون
هم خطاب شده اند (هات  43بند  )12و در نوشیدن نوشابه مستی آور مست است ،.در
دیگر بخشهای اوستا نیز به این اتحاد مینوی اوستا از سروش ایزد با صفت چستی و چاالکی
سروش و اشی برمی خوریم.
و زورمندی و دلیری و ناموری خواسته شده
در سیروزههای کوچک و بزرگ نیز نام تا با « ُکندَ» مبارزه کرده و آن را براندازد و او
سروش آمده است و در کتاب های پهلوی را به سوی خانمان دروغپرستان سرنگون کند.
مانند بندهش ،مینوی خرد ،همچنان ایزد سروش (وندیداد فرگرد  19کرده ی )41
توانسته است اهمیت خود را حفظ نماید.
دیو «اَاِشم» ( )aeshmaیا دیو خشم،
باید اشاره داشت که گاه مفسران و بزرگترین رقیب و مبارز سروش است که در
اوستاشناسان و گاتاپژوهان ،ایزد سروش را از اوستا و گاتها هم بارها سرمنشا همه بدی ها
نظر اهمیت و کاربری آن در گاتها ،به عنوان و گناهان دانسته و نکوهش شده است ،زیرا
هفتمین امشاسپند زرتشتی معرفی می کنند برای آنکه دیگر دیوها بتوانند زندگی انسان
که خود جای پژوهش فراوان دارد.
را تباه کنند ،زیر پرچم «اَاشم» جمع می شوند.
ادامه دارد

بخشش نیک منشی
در پرتو اشا

موبدیار پریا ماوندی

«ای دانای بزرگ! می دانم که ناتوان
هستم ،زیرا دارایی ام کم و یاران و
هواخواهانم اندک اند .ای هستی بخش!
روی به درگاه تو آورده مانند دلداده ای
که از دلبر خویش خواستار یاری و مهر و
خوشبختی باشد .در پرتو اشا ،مرا از نیروی
وهومنبیاموزان».
«هات  46بند»2
مانتره ،پیام اندیشه برانگیز اشوزرتشت اسپنتمان،
پیامی زندگی ساز در هر زمینه از جمله زمینه های
اجتماعی و جامعه شناسی است .در این بند از
گاتها ،اشوزرتشت رو به اهورامزدا از دانایی خود
پیرامون عواملی سخن میگوید که اندک بودن
آنها سبب شده تا او نتواند به جایگاهی که سزاوار
اندیشه هایش است ،دست بیابد .به جایگاهی که در
جای جای گاتها آن را آرمان دارد و آن هازمانی
پیشرو ،همازور با اشا و وهومن است .ابراندیشمند
آریایی در ادامه از اهورامزدا می خواهد تا مانند
یک دوست به او یاری و خوشبختی بخشد و او
را از دارایی وهومن در پرتو اشا برخوردار سازد.
دارایی و نیرویی که لحظه لحظه فرهنگ ایرانی را
معنامیبخشد.
با توجه به جمله پایانی این بند ،می توان اینگونه
برداشت کرد که اشوزرتشت راه های پیشرفت را
با بهره گیری از اندیشه ِ
نیک در پرتو اشا ،شایسته
می داند و به راستی این آموزه ای از فرهنگ ایرانی
و زرتشتی و برگرفته از آموزش های اشوزرتشت
اسپنتمان است که رسیدن به هدف از هر راهی را
درست نمی شمارد .به بیان دیگر ،در دستیابی به
یک چشم انداز ایده آل و آرمان پیشرفت در هر
هازمان ،در نظر گرفتن ارزش های آن هازمان یکی
از ارکان مهم است.
از دیگر مفاهیمی که در این بند خودنمایی می کند
ِ
بخشش
رابطه دوستی اهورامزدا و انسان است و بیان
یاری که از فروزه های بارز هر دوستی است و در
این بند یکی از زیباترین گونه های این بخشش
نگاشته شده ،یعنی آموزاندن بهره گیری از نیک
منشی در پرتو قانون اشا؛ و چه زیباست که بنابر گفته
اشوزرتشت چنین بخششی در دوستی های زمینی
نیز ،نمود یابد.
دیده و شنیده ایم که اشوزرتشت در گاتها خداوند
را گاه تنها با واژه اهورا ،گاه تنها با واژه مزدا و
گاه با ترکیب اهورامزدا یاد می کند .بهره گیری
از این هنر در سرایش این بند نیز چشمگیر است.
چنان که اشوزرتشت برای بیان نظریه اجتماعی
خود از دانایی نسبت به آن سخن می گوید ،نه
آگاهی چراکه ،در به دست آوردن دانایی ،دانش
نقش دارد و اشوزرتشت از پایه علمی سخنان خود
آگاه بوده است .همچنین پیامبر ،در هنگام بیان این
دانایی برای دانای بزرگ ،با واژه «مزدا» خداوند را
خطاب می کند .اشوزرتشت با بیان چنین ترکیب
هنرمندانه ای نشان می دهد که خداوند یکتا داننده
تمام دانسته های اوست و اینگونه باورمندی به
دانای بزرگ هستی بخش را به تصویر می کشد.
باری پرسش هایی پیرامون این بند اندیشه را
برمی انگیزانند:
آیا در صورت نبود یکی از سه مورد فرهنگ،
سرمایه و قدرت می توان دو مورد دیگر را نیرومند
ساخت و جایگزین مورد سوم نمود؟
در بسیاری از بندهای گاتا از نیک اندیشی در پرتو
قانون اشا یاد می گردد اما به راستی نیک اندیشی که
در پرتو قانون اشا نباشد ،چگونه است؟
و بسیاری پرسش های دیگر که کشمکش اندیشه
را سبب می گردند .به هر روی امی ِد آن که با بهره
گیری از آموزه های این بند و بندهای دیگر ،بتوانیم
زندگی رو به جلو و هازمانی پیشرفته را رقم زنیم.

روزی از روزهای سرد پاییز،هوا گرفته است مثل دل خیلی از آدم ها ،سرما تا استخوان را
می سوزاند آنقدر که دیگر حرارت این بخاری های امروزی نمی تواند راحت جان و گرمای
تن شود ،شاید هم سرمای درون است که اینچنین نمود بیرونی یافته است.
هر چه که هست هوا بس ناجوانمردانه سرد است.
باید کاری کرد .راهی ،حرکتی.باید بیرون زد و در جایی ،مکانی گرمای دیگری جست.
نگاهی به تقویم به یاد می آورد که امروز اشتاد روزی است از این روزهای در گذر ماه.
بیرون می زنم .مقصدم آشناست.همان ماوای همیشگی اشتاد روزها .پیر ستی پیر.
دیر زمانی است که غرق در زندگی ماشینی وگرفتاری هایش برای زیارت نرفته ام ،فقط
خبرهایی از بازسازی پیرشنیده ام و حاال از دور دیوارهای بلند و جدیدش جلب توجه می کند.
دو طرف خیابان پر از ماشین های پارک شده است که حکایت از حضور جمع غریبی دارد،
جمعی که کم و بیش با احساسی چون من آمده اند.

ادبیات شفاهی ()13
(به لهجۀ خرمشاهی)
ناهید استقامت

2- xδā̊ agə-š na-vyā̊sa bu, be

فرحناز یزدانی

است.نا خود آگاه كالمش جلب توجه ام را مي كند .مي گويد « :اينجا هم مثل خانه هاي
امروزي شده و»......
هوا گرگ و ميش است و آسمان نارنجي و گرفته شايد چون دل اين مردمان  .به خانه مي روم،آتشي
مي افروزم ،عود و كندري بر آن مي نهم و مي انديشم به خدا  ،ايمان  ،عشق  ،تخصص ،غرور ،
مسووليت و....

شماره بیست و نه  -آبان 1390

1- kā̊rd o yā̊r-e həm ən.
 -1کارد و یا ِر ِهم اِن.
یعنی :کارد و خربزة هم هستند (و مثل کارد و
پنیر با هم دشمناند و با هم نمیسازند).

اشتـادایـزد در ستی پیـر
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وارد می شوم.
تل های خاک و گل  ،فرقون و ...حکایت از کار نا تمامی است که اگر قرار باشد به آن بیندیشم
بیش از پیش سردم می شود .ترجیح می دهم تا عمق جانم را با بوی عود و کندر پر کنم و قدم
به زیارتگاه بگذارم.
همکیشان جمعند و نوای موبد در زیارتگاه پیچیده است  .همکیشی به یاد عزیز از دست رفته
اش گهنبار می خواند ،چند لحظه ای می مانم و برساد را با آنها زمزمه می کنم.
مراسم تمام می شود  ،گروهی به حیاط می روندو عده ای به زیارت .
طاق ها بازسازی شده و کف سنگ است  .محوطه داخلی کلی تغییر کرده است .از آن پله ها و
باال و پایین رفتن ها دیگر خبری نیست .یادش به خیر مادر بزرگم می گفت این پله ها شاید به
گونه ای یادآور باال و پایین های زندگی اند و اینکه در همه حال یادمان باشد که خدایی دراین
نزدیکی هاست.حاال همه جا صاف و یکدست است .
محوطه داخلی روشن از نور المپ های فلورسنت ،برق جایگزین آتش و فروغ رایج شده
است .
داخل می روم .همه جا سنگ است و آراسته اما عجیب سرد می نمایاند.برخی دمپایی پالستیکی
پوشیده اند وبرخی مانند من ....
دلم مي گيرد  .دلم براي آن روزهايي كه كف اينجا سنگ نبود تا اين چنين سرما را به وجود
آدمي منتقل كند ،آن روزهايي كه آتش گرمابخش فضايمان بودو فتيله اي در روغن اگرچه
سياه و دود آلود ياد آور آتش و گرمي درونمان .حاال همه جا برق است و چراغ اما....
خوانده و نخوانده اوستايي ،برمي گردم .سرسراها با معماري عجيب بخشي ايراني و بخشي غیر
ایرانی را طي مي كنم .به بخش اول نيايشگاه مي روم  .جايي كه هميشه بايد چند پله اي را باال
مي رفتيم ،دوال مي شديم و وارد فضاي کوچك و دوده اي مي شديم كه چرخ چاه درآن قرار
داشت و آنجا فرصتي بود براي درد دلي و نواي اوستايي و بستن دخيلي به اميد گشايش در
كاري .حاال نه از پله ها خبري است و نه الزم است كه دوال شوي و به احترامش سر خم كني.
چرخ چاه در محوطه اي سنگ شده ...
حكايتي است.
چشم هايم را مي بندم،سنگ نوشته زيارتگاه را به خاطر مي آورم كه حكايت از نا پديد شدن
بانويي پرهيزگار به نام مه ستي را داشت و...
آرزوهايم را زمزمه مي كنم و چرخ را به اميد بر آورده شدن ،چرخي مي دهم .چرخ صدايي

مي كند و مي چرخد  ،طناب بسته به آن پر است از تكه پارچه هاي رنگي و نخ و...
راستي  ،آدم ها چقدر محتاجند ،چقدر آرزو ،چقدر اميد ،چقدر....
بيرون مي زنم،سيروگ  ،نان و پشمك و ساالد روي ميز است و در كنارش سيني از ميوه هاي
قاچ شده و متبرك.
تكه اي سيروگ و چاي شايد گرمم كنم .نگاهي به اطراف مي اندازم .خيلي ها آمده اند  ،هر
كدام در پي آرزو و خواسته اي و شايد هم شكر آنچه كه بدان دست يافته اند.
هوا همچنان سرد است.مادر بزرگي با مكناي سبز و پيراهن گل دار دست در دست نوه آمده

miz e rasa, vali kapa na-bute.
 -2خ ُذو ا َ ِگهش ن َویُو َسه بو ،ب ِه میز ا ِ َر َسه
ولی َکپَه ن َبوتِه.
یعنی :خدا اگر نخواسته باشد ،به (باریکی)
مو میرسد ،ولی پاره نمیشود (و به عبارت
دیگر مرگ و زندگی دست خداست).

3- bənd-e emr šax bu.
 -3ب ِن ِد ِعمر َشخ بو.
یعنی[ :امید که] ریسمان زندگی محکم
باشد( ،نترس و نگران عزیزانت نباش ،تا
خواست خدای بزرگ نباشد ،اتفاق بدی
نمیافتد).

گذری بر موسیقی
دوران امویان (بخش دوم)
توریا

()7
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پس از آن شکوه و شوکت ساسانیان و هنر
آن روزگار ،دیگر سکوت بود و سکوت.
در گذر این روزگار تاریک ،هنر و ساز
ایرانیان به پستوها پناه برد و پنهانی
در گوش فرزندان از لبان پدران
زمزمه می شد و در نهانخانه
جان مردم پنهان ماند.
8
نه آن سیصد و شصت نغمه
باربدان ماند نه کرشمه
های دلکش چنگ نکیسا
و رامتین و تنها سکوتی بود
سرد و سنگین.
از آن پس مسیر هنر موسیقی
ایران زمین دگرگون شد .خلفای
اموی با سختگیریهای خود سازها را از
کوچهها و خانهها برکندند و سوزاندند .اما
چون زمانه گشت ،نه تنها بر گوش مردمان
بلکه بر گوش خلفا نیز در خلوت ،ساز و
طرب خوش آمد و نوازندگان و مطربان را
در دربارشان پذیرفتند.
تاثیر موسیقی ایرانزمین از آن پس در
موسیقی عرب آشکار شد .هنگامی که دو
طایفه عرب با هم به نبردرفتند و خاک ایران
بینشان دست به دست میشد ،به سال 131

استاد عبادی

هجري در حوالي اصفهان سپاه عباسيان بر
قشون بني اميه پیروز شد و از جمله غنايمي
كه بسيار به دستشان افتاد ،آالت طرب از
قبيل ناي و بربط و تنبور بود.
در دوران امویان ،که آنان ایرانیان را به بردگی
می بردند و نام ایرانی را از آنان میگرفتند و
به نام عربی میخواندندشان ،کسانی نظیر ابن
مسجع ،صائب خائر و یا نشید ایرانی ،در آن
غربت نیز در هنرشان کوشیدند.
این مردان بیشتر بردگانی بودند که عرب
مدهوش هنرشان شد .برای مثال ابن مسجع
ایرانی ،از کارگرانی بود که برای نوسازی
خانه کعبه به مکه آمده بود و آواز خوش
او عبداهلل زبیر را شیفته کرد و بدین سبب
آزادش نمود و او برای تکمیل هنرش به
ایران بازگشت و نواختن چندین ساز را فرا
گرفت و به مکه رفت و گام های موسیقی
ایرانی را همراه اشعار عربی نمود.
و یا نشید ،که به معنی آهنگ است .نام
زنگوله نشید نیز در اشعار انوری به عنوان
یکی از گوشه ها آمده است و نشید نیز یکی
از گوشه هاست.
ارغنون پیش چکاوک نه اگر بلبل
نیست

ماحضر فاخته را گو ،که نشیدی
بِ ُسرای
نشید فارسی که ابن خلدون نیز از او یاد
کرده ،سرودهای پارسی را در مدینه می
خواند و شاگردانی چون جمیله ،عزت
المیال ،معبد و ابن سریج را پرورد .و یا
ابویحیی عبداهلل سریج ،شاگرد نشید که
نواختن عود را به خوبی از او آموخت.
از این روی می توان تاثیر موسیقی ایرانی را
در موسیقی عرب در زمان امویان به روشنی
دید .از آن پس ساز بربط در دیار عرب
نواخته شد و عود نامیدندش در حالی که
همان ساز به دست ایرانی حرام می آمد.
این دوران در واقع سرآغاز تاریخ موسیقی
اسالمی شد.
در عصر امویان اشکال متنوعی از
موسیقی،رشد و گسترش یافت .موسیقی
آیینی و مذهبی ،موسیقی و شعر سیاسی
و موسیقی قیان ،سه شکل متمایز از انواع
موسیقی در این دوره است .مدّاحان دربار
خلفای اموی و شاعران شیفته اهل بیت و
تأثیر حضور این افراد در دستگاه حکومت
اموی و جامعه آن دوره صفحهای از دوران
تاریخ موسیقی ایرانزمین را ورق زد.

استاد عبادی ،فرزند ميرزا عبداهلل فرهانی،
بود و فرزند خلف هنر ایرانزمین .وی در
سال  1285دیده به جهان گشود و به هشت
سالگی نرسیده ،دست بر ساز برد و چنان
نواخت که آدمی مدهوشش میشد .اصول
نوازندگی را از خواهران خود ،مولود و
ملوک ،که از تعلیمات پدر برخوردار بودند
فرا گرفت.
استاد عبادی ،در نواختن سه تار دارای
سبک و شیوه های مخصوص به خود بود
که کمتر کسی توانسته از عهده تقلید آن
بر آید .عده ای سبک خاص ساز زدن او
را مربوط به امکانات و وسایل صدا برداری
زمان وی می دانند .مضرابهای تک سیم و
دومضراب ها از مشخصه های بارز سبک
وی هستند.
سه عامل كوك دقيق ،روش نوازندگی و
ارائه مطلب از ويژگي هاي ساز استاد عبادي

محسوب ميشود .ابتكاراتي نيز منسوب به
استاد است ،از جمله ايجاد فاصله بين سيمها
و صفحه سه تار.
عبادی ،شاگردان بسیاری تربیت کرد که از
میان آن ها مهربان و توفیق ،بهرام وادانی و
بهداد بابایی را می توان نام برد .او در رادیو
نیز فعالیت می کرد و صفحه ها و کاستهای
زیادی ضبط کرده ،از جمله صفحه آواز
شور همراه رضا ظلی و همچنین تکنوازی
ها و بداهه نوازی ها و همراهی با نوازندگان
و خوانندگان مختلف .همنوازی های او
با غالمحسین بنان و محمدرضا شجریان
آثاری ماندگار در قالب برنامه گلها به جا
گذاشته است.
و آن هنگام که شبانه این عارف مجنون بر
بام خانه اش مینواخت ،سر بر کناره سازش
نهاد و به سال  1371خورشیدی از این دیار
خاکی هجرت نمود .یادش به یادمان.

نغمه سه تار
از سازهای زهی و مضرابی موسیقی ایرانی
است که آن را با ناخن انگشت اشاره دست
راست می نوازند .این ساز دارای  ۴سیم از
جنس فوالد و برنج است که به موازات
دسته ،از کاسه تا پنجه ،کشیده شده اند .سه
تار دارای  ۲۶پرده قابل حرکت از جنس
روده حیوانات یا ابریشم است .صدای سه
تار ظریف و تا حدودی غمگین است و
وسعت صوتی آن نزدیک به  ۳اکتاو است.
سه تار در گذشته سه سیم (تار)داشته و
اکنون چهار سیم دارد که سیم سوم و
چهارم آن نزدیک به هم قرار دارند و
همزمان نواخته می شوند و مجموعه آن
دو را معموالً سیم «بم» می نامند .با گذشت
زمان کسانی همچون فارابی ،ابوعلی سینا،
صفی الدین ارموی و از متأخران ابوالحسن
خان صبا ،لزوم افزایش یک سیم دیگر
به این ساز را درک کرده و سه تارهای
امروزی دارای چهار سیم هستند ( این سیم
از نظر تاریخی سیم چهارم است ولی سیم
سوم خوانده می شود ).سیم سوم سه تار
به سیم مشتاق معروف است و به روایتی
از ابوالحسن صبا این سیم را نخستین بار
درویشی به نام مشتاق علی شاه به این ساز
افزوده است.
نوازنده سر انگشتان دست چپ را روی
پرده های(دستان)دسته حرکت می دهد و
با ناخن انگشت سبابه دست راست بر آن
زخمه می زند .سه تار را به علت سبکی
وزن ایستاده هم می نوازند.
میرزا عبداهلل ،درویش خان ،ابوالحسن
صبا ،احمد عبادی ،نور علی برومند،
یوسف فروتن ،سعید هرمزی ،داریوش
صفوت ،جالل ذوالفنون ،محمدرضا لطفی،
حسین علیزاده ،داریوش پیر نیاکان ،عطا
جنگوک ،داریوش طالیی ،کیوان ساکت،
مسعود شعاری ،حمید متبسم ،کیهان کلهر،
محمد فیروزی ،کیا طبسیان ،امیرحسین
پورجوادی ،قشنگ کامکار از جمله سه تار
نوازان برجسته کشورمان هستند.

منوچهر باستانی

یزد معرفی شده بودیم .نمایندگانی از تهران
آمدند و از هرکدام از ما سواالت مختلفی
کردند و در این بین من انتخاب شدم .در آن
روزها از تهران برای فیلمبرداری از من آمدند
و  5روز از تمام کارهایی که کردم فیلم
گرفتند .کارهای مربوط به خانه ،دامداری،
رفتن و برگشتن به زمین هایم و نحوه
کشاورزی من  .دراین بین سواالت زیادی
هم پرسیده شد که من به همه آنها جواب
دادم .درست در سالروز درگذشت همسرم
که پنجم دی ماه بود من در خانه مشغول
پختن نان بودم که چند نفر از یزد آمدند و
بعد ازمعرفی خودشان مرا به عنوان کشاورز
نمونه کشوری معرفی کردند.
بانو شکسته بند بنامی است و خاطرات
زیادی از شکستگی هایی که خودش
درمان کرده دارد:
برای نمونه از مردی تعریف می کند که
در حادثه ای استخوانش می شکند و وارد
مثانه اش می شود .بعد از دوماه که اورا در
بیمارستان افشار بستری می کنند ومی بینند
که حالش خوب نمی شود پیش بانو می
آید و او استخوانش را جا می اندازد وتمام
مشکالتش هم که بخاطر فرورفتگی استخوان

به مثانه وجود داشته است خوب می شود .بانو
می گوید همان مرد االن در یزد به دیگران
آموزش خلبانی می دهد و او را همانند مادر
خود دوست دارد.
او از نفر دیگری می گوید که به هنگام
باالکشیدن بار توسط باالبر دچار حادثه می
شود واستخوان سینه اش شکسته و وارد ریه
هایش می شود او نیز از کسانی است که بانو
درمان کرده و باوجودی که آن مرد چهار
ماه تحت درمان دکترهای مختلف بوده ولی
خوب نشده و به سراغ بانو می رود و حالش
خوب می شود.
برای من گفته های بانو باورپذیر است .از
این دست انسان ها زیاد دیده ایم که بدون
کسب دانش پزشکی توانسته اند کارهایی
انجام دهند که حتی بسیاری از پزشکان نیز
نتوانسته اند .بانو هم یکی از آنهاست که
قدرت شگفت انگیزی در این خصوص دارد.
از او می پرسم که نگران اتفاق
ناخوشایندی در این خصوص نبوده
است .چون احتمال فلج شدن ویا حتی
مرگ نیزدر این نوع کارها وجود دارد.
او با اعتماد به نفس بسیارمی گوید  :این
قدرتی است که خدا به من داده است ومن
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نسل امروز در مقایسه با گذشته ،نسلی کامال متفاوت است .شاید بتوان گفت که
فرزندان امروز گرچه از لحاظ دانش و علم در مقایسه با گذشته رشد چشمگیری
داشته اند ولی توان جسمی نسل گذشته بسیار باالتر از جوانان امروزی است.
این ادعا را می توان در هرکدام از خانواده های خود جستجو کرد و پدر و
مادرو پدربزرگ ها ومادربزرگ هایی را دید که هنوز با وجود گذران عمر در
مقایسه با جوانترها از توان جسمانی بیشتری برخوردارند .هرچند که در گذشته
فشارهای بسیاری را به خاطر شرایط زندگی تحمل کرده اند وبا وجود بیماری
های متعدد وعدم درمان مناسب  ،امروزه ناراحتی هایی را تجربه می کنند ولی
هنوز هم برپای خود ایستاده و زندگی را با وجود همه مشکالت به خوشی می
گذرانند ونظاره گر خوشبختی فرزندان خود هستند .در سفرکوتاهی که به یزد
داشتیم به سراغ یکی از این عزیزانی که ساکن حسن آباد بود رفتیم و ساعتی را
با او به گفت و گو نشستیم  .شیرزنی که با  77سال سن همانند جوانی پرانرژی
از کار وتالش وزندگی سخن می گفت و چنان با اشتیاق گذشته خودرا برایمان
به تصویر کشید که به شخصه درکنار او احساس ضعف کردم .
با اینکه صحبت با او در چهارچوب نوشتاری گفت وگوهای مرسوم نمی گنجد
ولی آن را منتشر می کنیم تا همگی با خواندن این مطلب و آشنایی با این همکیش
عزیز ،برای خود وفرزندانمان تعریف جدیدی از تالش وزندگی کرده و بوسه ای
بر دستان پدر ومادرهای زحمتکش خود بزنیم .مطمئنا از این دست عزیزان در
جامعه خود بسیار داریم ولی شاید آنها را به نوعی فراموش کرده ایم.
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نام  :بانومندگاری .
تولد 1313 :روستای حسن آباد یزد .
از او در مورد تحصیالت می پرسم،
می گوید :
وقتی یازده ساله بودم برای دیدن خواهرم
سفری به آبادان داشتم  ،بعد از اینکه از سفر
برگشتم تصمیم گرفتم تا درس بخوانم اما فقط
توانستم دوسال درس بخوانم ،تاحد نوشتن
وخواندن می دانم.
دوران کودکی چگونه گذشت ؟
می گوید  :در کودکی ودرمقایسه با دختران
هم سن خود خیلی پر جنب وجوش تر وشیطون
تر بودم ودست به همه نوع کاری می زدم.
در همان نوجوانی سوارکاری را یاد گرفتم
ودر حسن آباد با پسران مسابقه اسب سواری
می دادم .در زمانی که خیلی از فعالیت های
روزانه برای دختران ممنوع بود ،من دوچرخه
سواری،موتور سواری و رانندگی با تراکتور
را در زندگی تجربه کردم ودرهر دوره ای از
زندگی ،هر وقت نیاز داشته ام با هرکدام از این
وسیله ها کارهای خودرا انجام داده ام.
می گویند شما همه فن حریفید ؟
می خندد و می گوید :درگذشته به دلیل کمبود
امکانات تقریبا در همه کاری وارد شدم وآن را
تجربه کردم  .از آرایشگری و خیاطی و برق
کاری و تعمیرات موتورسیکلت تا دامپزشکی
ودرنهایت مامایی و به نوعی ارتوپدی.
چطور اینها را انجام می دادید ؟
نمی ترسیدید؟
با جراتی مثال زدنی می گوید :خدا دل اینجور
کارها را به من داده است و تا امروز هم خدا
را شکر هیچ کدام از این کارها برایم دردسر
نداشته است.
برنامه روزانه تان را برایمان بگویید؟
هر روز صبح ساعت  4از خواب بلند می
شوم و بعد از خوردن صبحانه به ابتدای جاده
یزد می روم وبا سرویس های کارخانجات
اطراف میبد تا نزدیکی زمین هایم که در
مزرعه کالنتر قرار دارد می روم و کشاورزی
را شروع می کنم .این روزها وقت برداشت
انار است و او ترجیح می دهد که خودش به
تنهایی کاربرداشت انار را انجام بدهد .وزن
انار برداشت شده توسط بانو  600من ویا
همان 1800کیلوگرم است .بانو تمامی امور
مربوط به زمین هایش را خودش انجام می
دهد واز کسی کمک نمی گیرد.
چند فرزند دارید؟
سه فرزند پسر با نام سهراب و سیامک و
سیروس .سهراب با مدرک مهندسی ساکن
کاناداست .سیروس با شغل پرستاری ،ساکن
تهران و سیامک هم ساکن آمریکاست.
چرا از فرزندانتان نخواسته اید تا
برای کمک کنارتان بمانند ؟
می گوید :بچه ها وقتی کنارم باشند همه کاری
برایم می کنند ولی نمی توانم آنها را در انتخاب
زندگی شان محدود کنم  .خودم خواستم
تا هرکدام از آنها هر راهی را که دوست
دارند انتخاب کنند وخدارا شکر می کنم که
فرزندانم همگی موفق وخوشبخت هستند.
او می گوید وقتی بچه ها رفتند همسرم خواست
تا زمین ها را بفروشیم ولی من گفتم خودم به
این زمین ها می رسم و توانستم ارزش زمین
هایم را با تالش شبانه روزی چند برابر کنم.
برای بانو جدای از ارزش مادی زمین هایش ،
برکت برداشت های کشاورزی اش با ارزش تر
است.
بانو مندگاری در سال  1380به
عنوان کشاورز نمونه کشور انتخاب
شده است .در مورد نحوه انتخاب
وشرایط آن می گوید:
در آن سال 5نفر به عنوان کشاورزان استان

زندگی را باید زندگی کرد

باید برای درمان مردم از آن استفاده کنم.
بیماران بانو به گفته خودش از نقاط مختلف
کشور به حسن آباد می آیند تا او آنها را
درمان کند.
بانو برای کشاورزی روش های مختلفی دارد
که باعث شده تا میزان برداشت وکیفیت
محصوالت زمین هایش متفاوت تر از بقیه
باشد .پنج هکتار زمین کشاورزی و محصوالتی
همانند گندم  ،پسته  ،انار ،شلغم ،یونجه و انگور
حاصل دسترنج زنی است که به تنهایی زحمت
کشیده است وبه قول خودش برکت بسیاری
نیز داشته است.
تنها ناراحتی جسمانی بانو در این سن وسال آب
مروارید یکی از چشمانش بوده که با اینکه
عمل کرده ولی تا حدودی اورا آزار می دهد .
او می گوید که به دردهای جسمانی اهمیت
نمی دهد ونمی گذارد ضعف جسمانی براو
غلبه کند .او در تمام این سال ها ازکارهایی
که انجام داده است احساس خستگی نکرده
است .
از او می پرسم که اگر جوان بود
بازهم همین راه را انتخاب می کرد واو
با حسرتی عجیب می گوید:
زندگی وکشاورزی ودامپروری را دوست
دارم ولی کاش جوان بودم ومی توانستم درس
بخوانم  .افسوس اینکه در گذشته امکان درس
خواندن برایش نبوده است را می توان در لحن
صحبت هایش حس کرد.
پند و اندرزی برای جوانان بگویید ؟
او می گوید :اگر راست کردار وراست گفتار
باشید شادی را همیشه در زندگی خود می
بینید .با دروغ وکج رفتاری به هیچ
دلخوشی نمی رسید .راستی و
تندرستی طراوت را به زندگی
من بخشیده است .حتی در
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زمانی که همسرم را نیز از
دست دادم به خاطر اینکه
همیشه در کنارش بودم و اورا
تنها نگذاشتم واذیت نکردم
هیچ وقت احساس تنهایی و غم
درمن شکل نگرفت .
راستی ودرستی بانو باعث شده تا در
میبد وحسن آباد از احترام ویژه ای در پیش
همکیشان و غیرهمکیشان برخوردار شود .جهاد
کشاورزی استان یزد ومیبد بانو را کامال شناخته
ودارای عزت واحترام بسیاری است  .زرتشتیان
نیز در روز مادر و یا مناسبت های دیگر از بانو
تقدیر کرده اند .
او در مواجه با مشکالت همیشه خودش آستین
را باال زده و برای حل آنها اقدام کرده است.
برای مثال تعریف می کند که در دوره ای
که نیاز به قلمه زدن وپیوند پسته داشته است
از خیلی ها کمک خواسته ولی کسی کمکی
به اونکرده وباتوجه به اینکه زمان پیوند زدن
رو به اتمام بوده خودش اقدام به اینکار کرده
است  .بانو می گوید که پیوند زدن درخت
پسته خیلی کار سخت وزمان بری است و
باید با دقت تمام در یک زمان مشخص این
کار را انجام داد  .وقتی برای اولین بار این
کار را انجام داده اصال دلواپسی نداشته است
و همین اعتماد به نفس باعث شده تا محصول
خوبی آن سال برداشت کند .
تصور این موضوع که یک زن با سن
 77سال بتواند هر روز صبح نزدیک به
سی کیلومتر مسیر را طی کند تا به زمین
هایش برسد و بعد نیز به منزل برگردد
ومجدد گوسفندانش را به چرا برده
وبرگرداند ودرکنارش هم امور مربوط
به خانه را انجام دهد خیلی سخت به
نظر می آید ولی این واقعیتی است و
بار دیگر نشان داده است که زندگی را
باید زندگی کرد.

روز گهنبار رسید و باالخره خورشیدبانو با همان پیراهن و مکنای زیبایش آراسته و
آماده راهی مراسم شد .وقتی به نزدیکی صندلیهای چیده شده رسید ،رفت روی
آخرین صندلی نشست.
در افکارش سیر میکرد که صدای نازک و ریزی که لهجه داشت آرامشش را به
هم ریخت:
 ببینم تو دختر کی هستی؟ اهل کجایی؟ عروسی کردی؟خورشیدبانو جوابش را داد و آن زن رفت .بیچاره خورشیدبانو! با خودش فکر
کرده بودکه آن زن از اهالی محل است یا کسی که آمده با او دوست شود اما همه
جواب ها منفی بود.تا آمد بلند شود یکهو محکم به یک نفر برخورد کرد و سریع ًا
خودش را عقب کشید که دید یک آقایی دستش دراز است که یک مشت لرک
درون دستهایش بریزد اما با حواسپرتی خورشیدبانو آن مشت لرک به زمین
ریخت .وقتی با خجالت و گردن کج سعی کرد از مرد جوانی که لرک میداد
عذرخواهی کند مرد جوان لبخند زد و مشتی لرک در دستهای او ریخت.
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روزها و ماه ها به تندی باد از پی هم می گذشتند .اوایل پاییز بود .تمام شب را
به خاطر بیمارها نخوابیده بود ،آفتاب که زد جایش را به همکارش داده بود و راه
خانه را پیش گرفته بود .خورشیدبانو سرش پایین بود و آرام آرام از کنار راهرو به
طرف در بیمارستان می رفت ،همیشه در این حالت بیشتر فکر می کرد و این فکر او
توهفت سال داشت ،یعنی کمی برای
را تا پیش سهراب میبرد .آری او دیگر بیس 
ازدواج دیر بود و خوب می دانست که تمام دوستان و آشنایانش در روستا شوهر
کرده اند .همیشه از خودش می پرسید که تقصیر چه کسی بود؟ پنج سال گذشته
بود و ازدواج که برای خورشیدبانو مهم بود ،در شرایطی که او داشت اگر ناممکن
نبود بسیار دشوار مینمود .دلش گرفت.
همچنان سرش پایین که ناگهان کسی او را صدا زد .خورشیدبانو...صدای یک مرد
بود! خورشیدبانو بر آشفته سرش را باال گرفت.
سهراب بود! او اشاره کرد که مادر و همسرش دارند می آیند .مادر زنش همین که
خورشیدبانو را دید چند قدم عقب رفت ،انگار جا خورده بود .بعد پرسید:

 اینجا چه کار می کنی؟ حتی از خودش هم شرم نکرد! سهراب آرام گفت :اون اینجا کار می کنه. دوباره پرسید :شوهر کردی ؟و چون جواب منفی شنید خنده موذیانهای زد .خورشید بانوی بیچاره حتی دلش
نمی خواست یک دقیقه دیگر هم آنجا بماند .پس خداحافظی کرد که برود اما
سهراب صدایش زد:
 کاش کمک می کردی و قسمت زنان و زایمان را نشونمون می دادی چون منیادم نیست و همسرم بارداره و این سومین باره .دو بار اول توی روستا بچه ها به دنیا
اومدن و بعد چند روز از دست رفتن .صبر کن ،اینجا کسی را نمی شناسم.
خورشید بانو برگشت و آنها را راهنمایی کرد.

سیما بود ،یکدیگر را همچون مادر و فرزند
دوست داشتند .او از زمان کودکی سیما ،هر
وقت که فرصتی داشت از او مراقبت میکرد
و آنقدر به او دلبسته بود که حتی وقتی به
خواب هم میرفت ،نمیخواست او را زمین
بگذارد.
در یک غروب پاییزی مهر ماه ،نرمه بادی
پرده ها را تا وسط اتاق می آورد ،خنکای این
غروب پاییزی چنان آرامشی میبخشید که در
عمق آن ،یادآوری بهانههای دلتنگی ،اشک
را بر گونههای زیبای خورشیدبانو میدواند.
او همچنان که سیما را در آغوش داشت ،به
آسمانی که در قاب پنجره جا گرفته بود خیره
مینگریست.
 خدایا! چه کنم .خدایا! آدمهای مهربان ویاریرسان تو کجا هستند؟!
اشکهایش نگذاشتند که ادامه دهد .سیما ،از
صدای گریه خورشیدبانو سرش را بلند کرد و
با تعجب به او نگاه کرد ،بعد خندهای نمکین
زد و دوباره خوابید .خورشیدبانو او را در
آغوش فشرد و آرام با خودش گفت:
 کاش بچه من بود!!!پروین خانم ،در آشپزخانه کوچک و کم
نوری که در سمت غرب ساختمان بود،
مشغول آشپزی بود تا برای سه فرزند دیگرش
شام حاضر کند ،چون سیما هنوز شیرخوار
بود و خورشیدبانو هم قرار بود شام پیش
آنها بماند .ناگهان از اتاق صدای گریه شنید
تعجب کرد ،به طرف اتاق رفت ،خواست
صدا بزند اما کنجکاو شد که ببیند چه شده،
پس آرام کنار در که نیمه باز بود ،ایستاد.
صدای خورشیدبانو و گریههای او را شنید با
خودش گفت:
 صداش نمیزنم و صبر میکنم .حتمامشکلی داره ،بذار یه کم گریه کنه تا آروم
بشه .بعدش میتونم دلیلش را بپرسم.
سپس به آشپزخانه برگشت .خورشیدبانو بچه
را خواباند و رفت روی چهارپایه کوچکی
که در آشپزخانه بود روبروی پروین نشست.
پروین همسایه پنج سالی از او بزرگتر بود .دو
پسر و دو دختر کوچکتر داشت که آخرین
آنها سیما بود و به راهنمایی خورشیدبانو در
زایشگاه و بیمارستان او را به دنیا آورده بود.

و مستقل بشند.
به هر حال مادرم مرا به اوستا فرستاد و
عقیدهاش این بود که من هم زندگی را خوب
یاد میگیرم و هم اینکه همه مرا میشناسند
و شاید از میان مردم روستا کسی مرا برای
پسری ،برادری در نظر بگیرد و زودتر عروس
شوم .دردسرت نمی دهم اوستای من زنی قد
کوتاه و بسیار چاق بود .وقتی عصبانی میشد
نفس نفس میزد  ،پر مکنایش همیشه روی
خاک کشیده میشد و مرا مجبور میکرد
وقتی در خانه کاری نداشتم بروم و پایین
مکنایش را باال بگیرم تا خاکی نشود.
من در خانه اوستایم که انتهای ده بود و
راه زیادی تا سر ده ،که منزل خودمان بود،
داشت زندگی میکردم ،اجازه داشتم هفتهای
دو روز شبها به خانه بروم و بقیه شبها را
در کنار اوستا « فیروزه کتون» بمانم و پهلوی
او بخوابم .حدود چند ماه اول از صدای
خرخرهای بلند او بیدار می شدم ،دست و پای
کوچکم را جمع می کردم و در رختخوابم
می نشستم و از خدا میخواستم که یا پیش
مادر و پدرم برگردم یا به قول مادرم ،شوهر
کنم! اما کم کم عادت کردم .وقتی « فیروزه
کتون» داد میزد ،خودم را به کری می
زدم ،مخصوصا وقتی چیزی از آن زیرزمین
وحشتناک و تاریک از من میخواست.
من میبایست صبحها زودتر از او بیدار
میشدم ،مشربه آب خوردن را از آب انبار
چند کوچه آن طرفتر پر میکردم و از
پلههای طوالنی باال میآوردم و بعد دم در
آب میپاشیدم ،حیاط را جارو میکردم ،تنور
را روشن میکردم و آبگوشت را در دیزی
سنگی بار میگذاشتم .بعد هم موقع کشیدن
سفره صبحانه بود .و تنها وقتی که بیمار می
شدم ،مادر می آمد و مرا به خانه میبرد.
جالب هم این بود که گاهی مادرم دلش برایم
میسوخت ،اما بنا به رسم مرا آنجا میگذاشت
و بر نمیگردانید .پنج سال زندگی با « فیروزه
کتون» به من یاد داد که زندگی کردن آسان
نیست و باید قوی باشی تا بتوانی باقی بمانی
و چیزی که میدانم اینکه اکثر دخترهای هم
سن و سال من ،که االن خانمی شدهاند،همه
اوستا رفتهاند.

هفت سال از آن دوران گذشت ،هرچند
که گفتنش آسان است ،هفت سالی
که گاهی با شادی همراه بود و
خیلی وقتها هم خورشیدبانو را
غمگین کرده بود .ساعتهایی
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که خسته از کار بر میگشت
و هیچ دلیلی برای ماندن در
اتاقش نداشت.
خانم همسایه که خودش چند
بچه قد و نیمقد داشت به او
پیشنهاد کرده بود تا برای آمپول
زدن و پانسمان و کارهای پرستاری
به خانه دیگران برود و با کمک به آنها،
هم پولی برای خودش پسانداز کند و
هم اینکه با دوستی با دیگران از تنهایی در
بیاید .خورشیدبانو که به پیشنهاد پروین خانم
همسایه فکر کرده بود به او سپرده بود تا اگر
از اهالی باغ و همکیش و فامیل کسی کمکی
خواست ،چه در زمینه پرستاری و یا هر کار
دیگری که او می توانست انجام دهد ،بگوید.
خورشیدبانو در آستانه سی و چهار سالگی،
زنی آرام ،مهربان و همچنان زیبا بود ،هرچند
که سختی روزگار در گوشه چشمان زیبایش
چند خط به جا گذاشته بود که نشان از
گذشت زمان داشت .همیشه به اندازه توانش
به دیگران کمک میکرد .هیچوقت از اهالی
باغ و همسایهگانش برای کارهای پرستاری
پولی نمیگرفت و همه از این بابت به او احترام
می گذاشتند و از دور با او سالم و احوالپرسی
میکردند .اما دریغ از اینکه برای سعادتش
قدمی بردارند ،کار که به اینجا میرسید همه
گوشها کر می شد ،سرها به زیر میافتاد و هر
کسی کاله خودش را می گرفت که باد نبرد.
خورشیدبانو دخترکی شیرین را که یک سال
داشت ،در آغوشش گرفته بود و به سینه
میفشرد .دخترک با شادی به او لبخند می زد
و تقال میکرد تا خودش را از دستان او جدا
کند و به شیطنتهای کودکانهاش بپردازد،
اما مهربانی خورشیدبانو که برایش الالیی
می خواند باعث شد که دخترک سرش را به
آرامی بر شانه او بگذارد و به خوابی کودکانه
فرو رود .خورشیدبانو و دخترک ،که نامش

پروین خانم بدون هیچ مقدمهای بی آنکه
سرش را باال بیاورد شروع به تعریف کرد:
 تقریبا چهارده سالم بود که نامزد کردم .دوخواهر بزرگتر ،یه برادر ،من چهارمی بودم و
یه خواهر بعد از من که ده سالش بود .شادی
مادرم بعد داشتن دو دختر ،وقتی بچهاش پسر
بود ،همیشه زبانزد بود و بعد من و خواهر
کوچکترم مادرم دیگه ترسیده بود که باز هم
بعد خواهرم ،دختر به دنیا بیاره ،ولی هیچوقت
به روی خودش نمیآورد و میگفت همین
تعداد بچه هم زیاده.
حدود هشت یا نه سالم بود که من و خواهرم
را سدرهپوش کردن .اون سه تای دیگه چند
سال پیشتر سدرهپوش شده بودن .چند سالی
بعد سدرهپوش شدنم ،با مادر حرف اینکه
دیگه نوبت ازدواجمه ،شروع شد.
همه کارهای خونه را خوب بلد بودم مثل آب
از انبار آوردن ،تنور را آتش کردن ،کمک
مادر چونه خمیر گرفتن ،آتش اجاق (کری)
را روشن نگه داشتن و غذا پختن .همه این
کارها را کنار مادر بودم و می دیدم اما مادر
راضی نبود ،میگفت باید خودت کار کنی تا
خوب یاد بگیری و تا پیش منی چون بچمی
شاید نازنازی بار بیای ،رسمه که دخترا تو این
سن به اوستا ( )ustaمیرن.
یادم مییاد که از مادرم پرسیدم :اوستا چیه؟
او در جوابم گفت:
 اوستا ،خانمهای باتجربه و مسنی هستن کهسرد و گرم روزگار را دیدند ،عروس و داماد
و نوه دارند ،همه فامیلشون پی کار خودشون
هستند و اونا چون اغلب تنها زندگی میکنند
و کمتر مسئولیت دارند بچهها را پیش اونا
میفرستند تا هم کار یاد بگیرند و هم اون
خانمها هم تنها نباشند و کمک داشته باشند.
پروین آهی کشید و لبخند تلخی زد و ادامه
داد:
من باز دوباره از مادرم پرسیدم:
 چرا بچهها و نوه هاشون را به کمک نمیگیرند؟مادرم خندید و گفت:
 این رسمه .اونا هم برای اینکه نوهها یابچههای فامیل نازنازی و لوس نشوند از
همسایهها و یا چند کوچه آنطرفتر کمک
دست می آرند تا اونجا بچهها قوی و بزرگ

عروسی یک
حرکت فرهنگی
می باشد
کودک نفهم
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افقی
 .1ناب ،خالص – هنجار هستی – کشور
آسیایی – هر یک از بخش های یسنا
 .2دیوی که به بدن انسان در حالی که زنده
است یورش می برد – جمع بال – بزدل
 .3وسیله سوراخ کردن – صدای بم – پارچه
نقاشی
 .4کاشف باسیل سل – همسر امپراتور – فعل
امر از گفتن
 .5ایزد عدالت در آیین ایران باستان – پول
خارجی – نزاکت – حشره ای است
 .6بردش معروف است – نگهبان چماق
بدست
 .7فعل امر از نگفتن – بطن
 .8نبات – آوای خنده
 .9سرد نیست – نام اتومبیلی است
 .10جمع توپ – خواب نیست
 .11گل سرخ – گلی خوشبو – بن مضارع
زدودن – پاسخ مثبت
 .12ویتامین انعقاد خون – رودی که به
دریاچه هامون می ریزد – ورزش پایه
 .13قسمتی از پا – توان – کشت و زرع
 .14دیو شور چشمی است – نام پدر ایرانی
اسکندر به روایت شاهنامه – به معنای اندیشه
نیک است و دست راست اهورامزدا می
نشیند
 .15مرجان – یکی از هفت سین ها – نام هر
یک از  21کتاب اوستا – لون ،فام
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عمودی
 .1زبان نوشتاری کتاب ودا –
دستگاهی برای ضدعفونی کردن
وسایل بیمارستانی
 .2خاک صنعتی – عصبانیت – پشت ،دنبال
– مزه ناخوشایند
 .3ایزدی که سرور گیاهان است درمانبخش
و دشمنان را دور می سازد – دوشیزه ای که
نسبش به اشوزرتشت می رسد و در آب
کیانسه می نشیند تا نطفه اشوزرتشت وارد
بدن او گردد – جوانمرد
 .4زمستان – نقش – چوب جنگلی
 .5نوشته ای از خواجوی کرمانی
 .6روز نیست – لبریز – نام ترکی – ماه کم
حرف
 .7رشته کوه ایرانی – سازی سیمی
 .8صد و یازده – دوست
 .9ایزد بانویی که نماد دانش و آگاهی است
– ایزد زمان
 .10حرف انتخاب – مردود – نفس – کافی
 .11مدفن دختر یزدگرد در استان تهران
 .12یکی از پهلوانان شاهنامه – قومی آریایی
که شمال ایران ساکن بوده اند و سپس به
سیستان امروزی نقل مکان کرده اند – محل
ورودی
 .13شکل هندسی – سروده هایی که
برهماییان هنگام قربانی و نیایش می خواندند
– شرنگ
 .14پایه – حیوانی صد در صد مفید – ایزد
بانویی که نماد توانگری و بخشش است و
او را دختر اورمزد نیز به شمار می آورند –
ضمیری است
 .15دو تن از پسران فریدون – این ایزد پیام
آور اورمزد و نمونه کامل مردانگی است

می زنند.
عروسی کال پوز زنی می باشد .وسط شلنگ
تخته های مهمون ها یهویی می بینی یک نفر
عکس بزرگ عروس دوماد رو دستش گرفته
دور افتخار می زند .یکی دیگه داره عکس های
کوچیک عروس ودوماد رو یواشکی به مهمون
ها میده ومردم هم رو سروکول هم باالمیرند تا
عکسی از اونها گیر بیاره .این وسط یهویی سالن
تاریک میشه و فیلم عروس دوماد رو تو خونه
وباغ اجاره ای که قبال رفته اند  ،نشون مردم
میدن و کال همه شنگول تر می شوند وکلی
قربون وصدقه عروس ودوماد می روند.آخر این
پوز زنی مراسم بریدن کیک می باشد .بعد از
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من خیلی افسرده می باشم .آقا مدیر مسئول
وخانم سردبیر دفعه قبل خیلی حال منو گرفته
می باشند .کلی روی مغزم فشار آورده می باشم
وترشحات آنرا روی کاغذ آوردم بعدش دادم
دست این دوتا ،هی برداشتن اینور و اونورش
کردن بعدش تازه نصفش را هم انداختن دور.
اه اه اه .من خیلی حالم بد می باشد  .بابایم می
گوید چشمت کور .کار فرهنگی کردن این
مشکالت را نیز می دارد .من نمی دانم کار
فرهنگی یعنی چی ؟ دبلیوسی فرهنگی که خیلی
خوب می باشد واصال دردسر نمی دارد.
بابایم از من خواسته برای اینکه حالم بهترشود
برای مدتی به آدمای گنده گنده کاری نداشته
باشم وسرم به کار خودم باشه  .آخیش چقدر
حالم خوب شد اصال این آدمای گنده گنده
همش روی اعصاب می باشند .اصال اگر
توکار فرهنگی آدمای گنده گنده نباشند عینهو
دبلیوسی فرهنگی زندگی راحت می باشد.
ما امشب عروسی دعوت می داریم .من نمی
دانم عروسی چه چیزی می باشد .بابایم می
گوید عروسی نقطه شروع زندگی مشترک می
باشد .وای تنم داره میلرزه  .اصال اسم زندگی
مشترک می آید یاد دعواهای مامان وبابا و
قابلمه و بشقاب ومالقه ای می افتم که همش
توزندگی مشترک به سمت همدیگر پرت می
کنند  .دایی کامی می گوید  :اگر بابا ومامانت
اون زمون ها که همه وسائل خونه سنگی بود

باهم ازدواج می کردند االن دوتایی میتونستند
تو مسابقه قوی ترین مردان ایران شرکت کنند.
اول عروسی که به آن گواه گیران می گویند
یک آقا موبدی برای عروس ودوماد هی حرف
میزند ومی گوید که اینکارها خوب است و
اینکارها بد .بعد از عروس می پرسد که حاضر
است با دوماد ازدواج کند
بعد یکی می گوید عروس
رفته گل بچینه؟ اه اه .اصال
اینا زندگیشون با دروغ
شروع میشه  .عروس
اونجا ایستاده ولی میگن رفته گل
بچینه  .اه اه اینقدر من از عروس
هایی که هی میرند گل می چینند
بدم میاد که نگو  .فردا خود اینها میشن یکی
مثل مامان من  .اونوقت من که میرم تو باغچه
گل بچینم می زنند تو سرم که چکار درخت
گل میداری .بعدش خودشون یادشون میره تو
عروسی رفتند گل بچینند .انشااهلل تیغ گل بره
تو دست عروس خانم هپاتیت ب بگیره تا آخر
عمرش کار زشت خودش یادش بمونه.
تو عروسی یهویی پونصد نفر آدم هی واسه
عروس ودوماد آرزوی خوشبختی می کنند.
عروسی اینقدر خر تو خر می باشد که هرکی
به هرکی میرسه هی همدیگر رو ماچ مالی
می کنند .عروس ودوماد خیلی جو زده می
باشند تا می تونند باهم می رقصند تا چشم
بقیه مهمون ها در بیاد .اصال بابایم می گوید
عروسی مراسمی می باشد که کلی پول در آن
خرج می شود تا بقیه بفهمند عروس ودوماد
چقدر آدمای خوشبختی می باشند .همه از
بس شنگول می زنند که یهویی باهم حرکات
موزون می کنند .اینقدر عروسی باحال می
باشد که از بچه تا پیر جو زده می باشند و از
خودشون شلنگ تخته در می کنند.
عروسی تنها جشنی می باشد که در آن به مهمون

ها آش وسیروگ داده نمی شود .وای موقع شام
که می شود یهویی پونصد نفر آدم شیرجه میرن
رو میز شام و اصال عروس ودوماد رو یادشون
میره وفقط فکر این هستند که خودشون رو
خفه کنند .وای باز اینجا هم خر توخر می باشد.
یکی رو زرشک پلو فسنجون میریزه  .اون یکی
ژله رو با خورشت بادمجون قاطی می کنه .اون
یکی ساالد و برنج وبستنی و جوجه رو میریزه
کنارهم که عقب نمونه  .درست موقع شام اظهار
نظر مهمونها در مورد عروسی شروع می شود
وهرکسی پشت سر عروس ودوماد هی حرف

اینکه کیک رو عروس ودوماد بریدند مهمون
های فضول هی می خواهند که اونها همدیگر
رو ماچ کنند .عروسی خیلی جای باحالی می
باشد عروس ودوماد همدیگر رو ماچ می کنند
ولی مهمون ها حالشو می برند .بی تربیت ها
خجالت نمی کشند تو مسائل خصوصی عروس
ودوماد دخالت میکنند.
آخر عروسی وقتی مهمونها دارند میروند پول
غذای خودشون رو توی پاکت می گذارند
و نقدی به عروس ودوماد می دهند وعکس
یادگاری هم می گیرند .فک وفامیل ها هم که
روز بعد تو جشن پاتختی با طال و سکه چشم
همدیگر رو حسابی می ترکونند .اصال تمام
تالشها برای نشون دادن خوشبختی عروس
ودوماد با ترکوندن چشم آدما نشون داده میشه.
بابایم می گوید بعد از عروسی تازه عروس
ودوماد می فهمند عجب غلطی کرده اند ووقتی
بچه دار می شوند که تازه بیشتر به غلط کردن
می افتند .عروس خانم می فهمد برای رسیدن
به بهشت باید حسابی بی تربیتی های بچه اش رو
بشوره وآقا دوماد هم که این دنیارو جهنم می بینه
دلش خوش میشه که تو اون دنیا میره توبهشت
ولی چون عروس مادر شده واون دنیا سند بهشت
به نامش خورده حالش از هرچی بهشته به هم
میخوره و بازهم میخواد بره تو جهنم .تو زندگی
مشترک عروس ودوماد اون پونصد تا مهمون
جشن عروسی به غیر از زدن حرف های پشت
سر هیچ نقشی ندارندو تنها چیزی که این وسط
یادشون میره خوشبختی عروس دوماد می باشد.
بابایم می گوید کال عروسی ها مثل فیلم هندی
میباشد فقط عروس ودومادش عوض می
شود.اه اه دوباره حالم بد شده می
باشد .دلم خوش بود رفته می باشم
عروسی اعصابم سر جایش می
آید نگو عروسی خودش یک
11
پا حرکت فرهنگی می باشد .
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گنج و گنجینه ،کلمات نامفهومی نیستند.
اغلب آدمها چنین آرزویی داشتهاند که
ناگهان صاحب ثروتی شوند و چه بهتر
که در مقابل این باد آورده ،هیج رنج و
مسئولیتی متحمل نشوند .اینگونه آدمها
بیشتر خود را عذاب میدهند ،چون در
خواب و بیداری زندگی بیمارگونهای دارند
و دائم برای ثروتی که به دست نیاوردهاند،
نقشه میکشند و به قول دوستی :اگر در
خواب «مار» را ببینند آن را به «مال» تعبیر
میکنند و دلخوش و سرمست میشوند.
اگرچه امروز با ساخت وسایل پیشرفته
گنجیاب و فلزیاب ،بشر برای رسیدن به
آرزوهای خود وارد مرحله جدیدی شده
و زیر زمین و عمق اقیانوسها را در اختیار
گرفته تا به خواستههای خود برسد .این
تالش برای رسیدن به هدف،
قابل توجیه است چون برای
تحقق آرزوها کاری انجام
میشود.
امادرگذشتهانسانها
در خواب و خیال
غوطهور بودند و
با جادو و دیدن
خوابمیخواستند
به آرزوهای خود
برسند! این انسانهای
درمانده و ناامید به خلوت
غم و اندوه رانده می شدند،
چون برای خود برنامهای نداشتند و
دائم سر در گریبان به فکر و خیال می پرداختند!
گاهی برحسب اتفاق شخصی شیئی
گرانبها را مییافت و در نظر عامه او
خوششانسجلوهمیکرد.
از گذشته دو نمونه از
12
گنجیابها را به شما معرفی
می نمایم ،تا خود قضاوت
کنید .یکی با علم و اطالع
و دیگری اسیر اتفاق و بهتر
بگویم در مسیر یافتن و پیدا
نمودن چیزی به نام تریاک.
آن سالها (دهه سی) ،در یکی
از روزها ،با همشهریان رفته بودیم
پیر (ستی پیر یا قلعه اسدان) .شاید اشتاد
ایزد روز بود ،چون چند خانواده دیگر
هم آمده بودند .آن وقتها مردم از
صبح تا غروب آفتاب آنجا میماندند .ما
بچه ها هم مشغول بازی و گاهی هم به
بزرگترها کمک میکردیم .هنوز اطراف
پیر حصارکشی نشده بود و از درخت
و خیابان هم خبری نبود و دو رتادور
ساختمان مرکزی پیر تا چشم کار میکرد

آموزش دف(بهاج)
شماره تماس:
09122768815

گـنـج
بهرام دمهری

تل (تپه) ریگ بود.
نزدیکیهای ظهر عدهای از مردان روبروی
سوراخی در شمال زیارتگاه جمع شده
بودند و می گفتند :خارجیها چند روزی
اینجا را بهوسیله ژاندارمها قرق کردهاند تا
کسی اینجا پیدایش نشود .بعد این سوراخ را
کندند تا به زیر پیرانگاه رسیدند و گنجهایی

در
که از زمان ساسانیان
اینجا پنهان شده بود را با خود بردند .ما
بچهها هم به این حرفها گوش میدادیم.
یکی از مردان گفت :برویم داخل ،دیگری
گفت :نه شاید اژدهایی آنجا باشد! دیگری
گفت :این شایعات را راه انداختهاند تا کسی
جرات نکند دنبال گنج بگردد.
دهانه سوراخ حدود هفتاد سانتیمتر بود.
یکی از مردان گفت :بجهها بهتر از ما
میتوانند وارد این سوراخ شوند .آنها ضمن
تعریف و تمجید ،از ما خواستند تا برای
این کار داوطلب شویم .بچهها نگاهی به
هم انداختیم تا این که من و شهریار حاضر
شدیم که این کار را انجام بدهیم.
مردان کنار کشیدند ،راه را باز کردند.
سکوتی حکم فرما شد .شاید ترسیده بودند
از این که بچههای بیگناه را به کام اژدها
میفرستند یا فکر میکردند که شاید این
غار ریزش کند.
آن روز ما دو نفر مثل قهرمانان سعی

میکردیم تا به عنوان نفر اول قدم در این
راه بگذاریم! شهریار در حالی که شمعی در
دست داشت ،چهاردستوپا به درون غار
رفت و من هم به دنبال او روانه شدم .وقتی
وارد شدیم فضا بازتر شد و نور از بیرون
داخل غار را نیمه روشن کرده بود .شاید دو
یا سه متر که به جلو رفتیم به سمت راست
پیچیدیم و از چند پله کوتاه سرازیر شدیم
و به یک محوطه رسیدیم .تازه کنده شده
بود ،در آن تابستان محوطه کوچک خنک
بود و نیمه تاریک .دیوار و کف زمین را
با دستهایمان لمس کردیم ،خاک آن را
کمی زیر و رو کردیم ،نه از اژدها خبری
بود و نه از تهماندههای گنج.
از سوراخ بیرون آمدیم و شرح کشفیات
خود را مثل داستانسرایان بازگو کردیم.
مردم متفکر به زیارتگاه
بازگشتند و ما بچهها تا
عصر هر کدام شاید ده
مرتبه به تنهایی یا
جمعی به درون
غار رفتیم و
بیرون آمدیم.
این گذشت
تا پارسال که
به ستیپیر رفته
بودم به یاد آن
روزها به قسمت شمال
ساختمان رفتم .بناها
مشغول تعمیر اطراف پیر
بودند .بعد از چند سال دوباره سوراخی که
منتهی به گنجخانه! می شد ،پیدا شده بود.
گفتم این خاطره را بنویسم اگر مسئولین
زیارتگاه صالح می دانند این ورودی
گنجخانه را باز نگه دارند و اگر باز هم
صالح می دانند تعمیر نمایند تا همه بتوانند
از آن بازدید کنند .اگر هم مصلحت
نیست در آن را ببندند تا این قصه همچون
قصههای دیگر در دل تاریخ دفن شود و
حقیقت ...
نمونه دومی که شاهد بودم شرح زندگی
یکی از آن گنجیابهاست که وقتی
صحبت از گنج میشود ناخودآگاه انسان
در نظرش جعبه یا صندوقچهای پر از طال و
مروارید و سایر جواهرات مجسم میشود،
ولی گنجی که او یافته بود چیز دیگری بود.
شاید باور نکنید ولی او یک گونی تریاک!
پیدا کرده بود .آن زمان تریاک تازه قاچاق
و نایاب شده بود و قیمت آن سرسامآور باال
رفته بود .بعد از نوشتن این مقدمه اجازه
میخواهم تا در نوشتار بعدی شرح ماجرا
را بنویسم.
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