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انجمن زرتشتیان تهران ،مدتی است که در یک
رویکرد یا به عبارتی سیاست جدید ،تصمیم
گرفته است همکیشان را در بخش مالی برخی
از طرح ها و برنامه ها سهیم کند و در واقع از بار
مالی خود بکاهد.شاید شروع اجرای این تصمیم
ها برداشتن بخشی از یارانه سرویس مدارس
زرتشتی و اندکی پس از آن اعالم شهریه دو
برابری برای کالس های دینی بود .موضوعی
که در زمان خود حرف و حدیث های بسیاری
در پی داشت تا جایی که با مداخله نماینده و
برعهده گرفتن تامین شهریه ،این موضوع خاتمه
یافت.
امسال در جشن فروردینگان انجمن در اقدامی
دیگر ،بخشی از تامین هزینه های اتوبوس های
رفت و آمد به آرامگاه را برعهده همکیشان
گذاشت به گونه ای که ابتدا سخن از گرفتن سه
هزار تومان برای هر نفر شد اما واکنش ها سبب
شد که سرانجام مبلغ هزار تومان در نظرگرفته
شود وپرداخت آن نیز به اختیار همکیشان
گذاشته شد (اگرچه در برخی مسیرها این مبلغ
از همه گرفته شد و برخی از همکیشان نیزدر
مسیرهای دیگر با توجه به جو آشنایی و رودر
بایستی ها این مبلغ را پرداخت کردند).
به هر ترتیب اکنون ،گروهی دادن یارانه از
سوی انجمن را گداپروری معنا کرده و براین
باورند که انجمن چنین وظیفه ای ندارد و
تاکنون هم لطف کرده! این گروه داد
سخن می دهند که هزار تومان و
سه هزار تومان مبلغ قابلی نیست
و مشارکت و پرداخت هزینه
ها وظیفه همکیشان است
2
و گروهی نیز نام قشنگ
همازوری بر آن گذاشته و ....
انجمن زرتشتیان تهران ،از
دیرباز جزو نخستین انجمن های
مهم و اساسی جامعه ما بوده است.
بزرگان بسیاری با اعتماد به این انجمن
دارایی و سرمایه خود را با هدف سرمایه
گذاری و مصرف آن برای رفاه حال همکیشان
در اختیار انجمن گذاشته و در واقع یکی از
دالیل بقای جامعه و رفاه نسبی ،همین سرمایه
گذاری ها و خیرخواهی ها بوده است .
امروز ،نیز با وجود همه مشکالت ،این روند
ادامه دارد،نگاهی به لیست مبالغ اهدایی گواه
این موضوع است ،مبالغی که حتی با نیت
(مثال صرف امور دینی یا )...اهدا می شود و
حاال اگر پرداخت هزینه رفت و آمد به مراسم
دینی فروردینگان ،برگزاری کالس های دینی
و ...امر دینی نیست پس جای مصرف این مبالغ
اهدایی کجاست؟
اگر امروز انجمن با سوء مدیریت های سالیان
گذشته و شرایط سخت اقتصادی کنونی دچار
مشکالت اقتصادی شده و یا پیش بینی می کند
که بشود ،آیا اجازه چنین کاری را دارد؟ آیا
اجازه دارد کامال حق به جانب پرداخت هزینه
ها را از سوی خود گداپروری بنامد و در کمال
قدرت از نبود بودجه و ...بگوید؟ آیا رسم امانت و
امانتداریمارابهاینجارسانده،آنهمدرزمانهای که
بیش از هر وقت دیگر نه تنها جوانان و نوجوانان
ما در عرصه های مختلف که بسیاری از سالمندان
و افراد آبرو دار جامعه دچار مشکالت مختلفی
هستند و نیازمند حمایت های ویژه .
آیابهترنیستمسووالنجامعهباتصمیمگیریهای
درست ،سرمایه گذاری های بجا و دریافت کمک
و همراهی از خیر اندیشان -که در جامعه ما کم
نیستندـ فرهنگ همراهی،حمایت و عشق ورزی
را ترویج کنندونه...
تصمیمات امروز آینده ساز فردای جامعه ماست.

همزمان با روز خورداد ازماه فروردین

جشن زایش اشوزرتشت برگزار شد

جشن زایش اشوزرتشت،
بزرگ پیامبر ایرانی،
روز ششم فروردین ،در
تمام شهرهای زرتشتی
نشین و با باشندگی جمع
زیادی از همکیشان ،با
شکوه هر چه تمام تر
برگزار شد.
در تهران این جشن در
مجموعه مارکار تهرانپارس
با اجرا ی برنامه های مختلف
فرهنگی -هنری برگزار شد.
در این مراسم دکتر رستم
خسرویانی ،فرنشین انجمن
زرتشتیان تهران ،با اشاره
به سپری شدن  3750سال
از پیامبری اشوزرتشت ،گفت«:سده ها از
روزگار اشوزرتشت گذشته است .اما هنوز
سخن و پیام او تازه ،دلنشین و انسان ساز است.
خسرویانی ،در ادامه به مسایل پیش روی
انجمن زرتشتیان پرداخت و گفت«:انجمن
زرتشتیان تهران ،اکنون دوره «فترت» خود
را می گذراند .فترت به معنی سستی و
کاهلی است ،نه این که ما کاهل و سست
شده باشیم ،بلکه این فترت از آن روست که
گردش  41رو به پایان است و جز به کارهای
جزیی و روزمره نمی توان پرداخت .کارهای
بزرگ را باید زمانی انجام داد که گردش 42

خواند .این جشن با اجرای
تئاتر ،موسیقی و برنامه های
شاد دیگر ادامه یافت .
در یزد ،آیین جشن زایش اشو
زرتشت در محله های مختلف
زرتشتی نشین با اجرای برنامه
های مختلف شاد و هنری و
سخنرانی مسوولین جامعه از
جمله روسای انجمن ها برپا
شد.
در این روز دکتر اسفندیار
اختیاری ،نماینده زرتشتیان
در مجلس شورای اسالمی
در جشن محله های مختلف
از جمله کوچه بیوک ،تفت،
عکس از :مهربان افسر کشمیری
محله و  ...حضور یافت .وی
در سخنان خود در این روز
ضمن شادباش آغاز سال نو و اشاره به 3750
آغاز به کار کرده باشد.
وی با اشاره به باشندگی گسترده همکیشان در سالروز پیام آوری اشوزرتشت ،از حضور مردم
انتخابات مجلس شورای اسالمی ،آن را ،نشان در انتخابات مجلس شورای اسالمی و انتخاب
دهنده هوش و دلبستگی آنها به جامعه خود دوباره وی به عنوان نماینده ایرانیان زرتشتی
دانست و با اشاره به این که نماینده برگزیده در نهمین دوره مجلس شورای اسالمی
زرتشتی با رای بسیار خوب و شایسته ای به سپاسگزاری کرد.
مجلس راه یافته است ،برای او در پیشبرد آرمان در کرج همزمان با جشن زایش اشوزرتشت،
سه تن از نوجوانان زرتشتی زاده به جرگه
های جامعه زرتشتی ،آرزوی پیروزی کرد.
در ادامه این مراسم دکتر مهران سپهری ،بسته کشتیان پیوستند.
نایب رئیس انجمن درمورد تاریخ سخن در اصفهان  ،شیراز ،کرمان و اهواز نیز
گفت و بانو توران شهریاری ،چکامه ای از همکیشان با تدارک برنامه های مشابه جشن
سروده های خود را به نام «ستایش زرتشت» وسرور این روز بزرگ را گرامی داشتند.

بررسی مشکالت وقف با
رییس سازمان حج و اوقاف

زمان برگزاري امتحانات ديني
سازمان فروهر اعالم شد

مشکالت و مسائل مربوط به وقف در جامعه زرتشتی با حضور
دکتر اختیاری و رییس سازمان حج و اوقاف بررسی می
شود.
در پی نطق میان دستور دکتر اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان
در مجلس شورای اسالمی ،که در آن از مشکالت امالک وقفی
زرتشتیان و عدم همکاری و همراهی مسووالن در این عرصه  ،سخن
گفته بود ،رییس سازمان حج و اوقاف کل کشور به مشکالت وقفی
زرتشتیان رسیدگی می کند.
بنا براین گزارش ،قرار است در نشستی در اردیبهشت ماه مشکالت
امالک و موقوفات زرتشتیان با حضور دکتر اختیاری و رییس
سازمان حج و اوقاف کشور رسیدگی شود.
پیش از این نشست ،این مشکالت با حضور روسای انجمن ها
واشکافی می شود.

براین اساس ،دانش آموزان مقطع دبستان ساعت  10روزآدینه 15
اردیبهشت ماه در سازمان فروهر آزمون خواهند داد.
امتحان دانش آموزان مقاطع اول و دوم راهنمایی و اول و دوم
دبیرستان و سوم کاردانش نیز ساعت  10صبح روز آدینه 22
اردیبهشت ماه در سازمان فروهر برگزار مي شود.
بنا بر اين اعالم  ،آزمون مقطع تحصیلی پیش دانشگاهی ساعت
6پسین چهارشنبه  20اردیبهشت در سازمان فروهر برگزار می شود.
امتحانات کلیه مقاطع تحصیلی به جز دوم و سوم دبستان به صورت
کتبی است.
همچنین امتحانات دینی مقاطع سوم راهنمایی و سوم دبیرستان به
صورت جامع و نهایی برگزار می شود.

برگزاري مسابقات تخته نرد
مسابقات تخته نرد جام اردیبهشتگان یادواره
روانشاد داریوش فروهری در کرمان برگزار
مي شود.
این بازی ها از چهارشنبه  6اردیبهشت ماه
آغاز مي شود و عالقه مندان می توانند با
مراجعه به باشگاه اردشیر همتی و پرداخت
مبلغ نام نویسی تا تاریخ دوشنبه  4اردیبهشت
ماه نام نویسی کنند.
محل برگزاری مسابقات باغچه بوداق آباد
است و به نفرات برتر جوایز ارزنده ای
پیشکش خواهد شد.
انتشار كتاب «تحقيق وتفحصي
درباره قاسم آباد»

سازمان فروهر ،زمان برگزاری امتحانات پایان سال
تحصیلی کالس های دینی را اعالم كرد.

کتاب «تحقیق و تفحصی در باره قاسم آباد
( از نظر تاریخی  ،جغرافیایی و انسانی از بدو
تاکنون )»  ،به همت سهراب اختری منتشر
شد .این کتاب که از سوی چاپ خرمی
و در  155صفحه به چاپ رسیده است در
بردارنده گفت و گوهای متفاوتی از افراد
مختلف و ریش سفیدان قاسم آباد یزد است.
اختری ،هدف از انجام این کار را وجود
یک یادگاری از روستای قاسم آباد و درسی
برای آیندگان این محله دانست تا همگان
ببینند در گذشته قاسم آبادی ها چگونه
زندگی می کردند ،چه مشکالتی داشته و
چه فعالیت هایی انجام داده اند.
 4نامزد براي دريافت پاداش

واستار
چهار دانشجوی پسر برای دریافت پنجمین
پاداش واستار رقابت خواهند کرد .بر اساس
اين اعالم  ،سه تن از این چهار نفر در
دانشگاه های استان تهران و يکی در دانشگاه
های استان یزد مشغول به تحصیل هستند و
توانسته اند مرحله نخست را با کامیابی پشت
سر بگذارند.
بنا براين گزارش ،دو نفر از اين دانشجويان
دارای طرح پیشرو در زمینه فناوری و
مکانیک هستند ،یک نفر با پژوهشی در
زمينه فناوری اطالعات نامزد شده است و
دیگری نیز به سبب دریافت گواهینامه ها و
مدارج باال خود را شایسته این جایزه دانسته
است.
به زودی مرحله دوم بررسی فعالیت های این

به یاد درگذشتگان ؛ هیرمبا

نذري آنهاست از گوسفند گرفته تا نخود
و لوبيا و. ...
و سپس راهی بیابان شدن برای جمع آوری
هیزم هیرمبا.هنگامه پسین ،همكيشان به بيابان
هاي اطراف پير رفته و به جمع آوري هيزم
براي آتش هيرمبا پرداختند و سر انجام پس
از برگزاري مراسم جشن و شادي  ،چوب
زدن كساني كه اولين بار آمده بودند ،
تبريك تازه عروس و دامادها  ،راه بازگشت
در پيش گرفتند.
سر انجام در آتشكده شريف آباد هيمه ها
را بر هم نهادند  ،دست در دست هم دور
خرمن هيزم ،ياد و نام همه درگذشتگان را
از اشوزرتشت تا همه جان باختگان ايران
زمين و اين سرزمين را با فرياد هيرومبا
گرامي داشتند.
آتش هيرومباي امسال نيز توسط موبدان
شعله ور و آواي ستايش و نيايش خداوندو
بوي خوش عود و كندر همه جا را در بر
گرفت.

همزمان با روز ارديبهشت از ماه
ارديبهشت،ارديبهشتگاندومينجشن
ماهانه زرتشتيان برگزار مي شود.
در تهران اين برنامه از ساعت  17در آدريان
تهران و با اوستا خواني موبدان برگزار مي
شود.
در شيراز ،زرتشتيان شيراز ،ارديبهشتگان را با
برگزاري آيين گهنبار در آتشكده فيروز آباد
جشن مي گيرند.
در ساير شهرهاي زرتشتي نشين نيز اين جشن
به همراه برپايي مراسم ديني برگزار مي شود.
جشن اردیبهشتگان  ،ویژه «اشهوهیشته» یا
بهترین اشویی است .جشنی ویژه امشاسپند

عکس از :مهربان افسر کشمیری

اردیبهشت .اردیبهشت در جهان مینوی
نماينده پاكی  ،راستی  ،نظم و قانون اهورایی
است و در گیتی نگهبان آتش است« .اشه
وهیشته» كه واژه اوستایی اردیبهشت است،
از «اشه» و «وهیشته» ساخته شده است« .اشا»به
معناي قانون و آیین ایزدی ،راستی و
درستی ،پاكی و  ...است« .وهیشته»  ،به
چم «بهترین» است و اینگونه است كه
«اردیبهشت»« ،بهترین راستی و درستی»
معنا شده است.

افراد آغاز خواهد شد.
پاداش واستار یک پاداش با ارزش مادی
بیست میلیون ریال است که هر سال به یکی
از جوانان یا نوجوانان زرتشتی زیر بیست و
پنج سال پیشکش می شود.

که در اردیبهشت ماه  1384در خانه شحصي
اش در فرانسه به دليل نامعلومی كشته شد.
خانه سه نیک( كسرا) از یادگارهای آن
روانشاد ،امسال نیز در نهمین روز سال جدید
میزبان دوستداران روانشاد کسرا بود كه ياد
و نامش را گرامي داشتند.

جشن زايش روانشاد دكتر كسرا
وفاداري درخانه كسرا
نهم فروردین ماه ،همزمان با زادروز روانشاد
دكتر کسرا وفاداری ،مراسم ياد بودي با
حضور همكيشان و شاگردان آن روانشاد
برگزار شد.
دكتر كسرا وفاداري،استاد ايرانشناسي
دانشگاه سوربن فرانسه و از پژوهشگران و
فعاالن اجتماعی جامعه زرتشتیان ایران بود

برگزاري سي امين سال روانشاد
دستور خداداد نيروسنگي
مراسم سی امین سال درگذشت دستور
خداداد نیروسنگی ،از موبدان بزرگ شریف
آباد ،با باشندگی شمار زیادی از همکیشان
شریف آبادی در سالن اجتماعات آتشکده
شریف آباد برگزارشد.
دستور خداداد نیروسنگی ،پدرش موبد

شهریار نامدار و مادرش آبنئیر خدارحم،
در محله دستوران یزد متولد شد .در سن ده
سالگی برای تحصیل عازم هندوستان شد.
وی از مدرسه کاموآتورنان به مقام موبدی
نوزوت گشت.
وي پس از بازگشت از هندوستان در محله
دستوران ،به عنوان معلم دینی و پس از مدتی
در شریف آباد اردکان یزد به عنوان دستور
شروع به كار كرد.
وی توانست با تالش هاي خود مجوز
نخستين دفتر ازدواج زرتشتیان را به ثبت
برساند.
روانشاد دستور خداداد نیروسنگی  30سال
پیش به رحمت ایزدی پیوست.
تقدير از جوانان برتر حسن آبادي

دومین همایش رستار ،آدینه 22
اردیبهشت ماه سال  1391همزمان با
زادروز روانشاد رامین رستم شهرت در
يزد برگزار می شود.
در فراخوان اين همایش آمده است :همايش
رستار از پژوهشگران دعوت می کند تا با
شناخت جامعه ،راهکارهایی را برای پیشرفت
جامعه ارائه دهند .رستار معتقد است که
جامعه زمانی آماده پیشرفت است که ابتدا
کاستی های خود را بپذیرد و سپس برای
درمان آنها بکوشد نه آنکه کمی هایش را
پنهان کند ،آنچنان که وجود ندارند.
در دومین سال برگزاري ،همایش رستار
جسارت این را به خود داده است تا به سراغ
آنچه از درون هازمان را تهی می سازد و کمتر
کسی از ان حرفی به میان می آورد ،برود.
جامعه زرتشتی چه بخواهد و چه نخواهد
جزئی از جامعه ایرانی است و خواسته یا
ناخواسته بیشترین تاثیرها را از محیطش می
گیرد ،پس همچنان که جامعه بزرگ ایران
درگیر آسیب های اجتماعی گوناگونی
همچون بیکاری ،اعتیاد ،فقر ،طالق ،فحشا،
سرقت ،قاچاق و ....است ،زرتشتیان ایران نیز
کم و بیش با آنها درگیر هستند.
دومین همایش رستار جایگاهی خواهد بود،
برای بررسی حرف های تلخ درگوشی،
حرف هایی که نه تایید می شوند و نه رد می
شوند ،حرف هایی که اگر اکنون به فکر
درمانش نباشیم ،شاید فردا دیر باشد،
آری این بار قرار است به حرف های
درگوشی توجه کنیم ،این بار
می خواهیم زخم ها را ،چه
3
کوچک و چه بزرگ ،ببینیم
و به دنبال مرهمی باشیم.
رستار از پژوهشگران عالقه
مند زرتشتی ،همکیشان درگیر
با این آسیب های اجتماعی،
هموندان نهادها و انجمن های
زرتشتی و افرادی که در این زمینه
تجربه ،راهکار یا مشاهداتی دارند دعوت
به عمل می آورد تا با تهیه نوشتارهایی به
بررسی ،واشکافی و ارائه درمان برای آسیب های
اجتماعی بپردازند.
مهلت ارسال نوشتارها تا  12ارديبهشت ماه
خواهد بود .شركت همكيشان در اين همايش
آزا د است.
رستار در کالم به معنی نجات یافته ،رستگار و
آگاهی یافته است و نخستین دوره این همایش
که به دنبال رستگاری هازمان زرتشتی است با
موضوع ویژگی های جامعه آرمانی زرتشتیان
ایران سال گذشته برگزار شد.

برنامه تقدیر از دانش آموزان حسن آبادی
برتر کنکور ،چهارشنبه دومین روز از سال
جدید ،در درمهر این محله ،برگزار شد .این
مراسم به مناسبت یادواره روانشاد شهدخت
زندی سه سال است كه برگزارمی شود.
در اين مراسم كه با حضور دكتر اسفنديار
اختياري نماينده ايرانيان زرتشتي برگزار
شد از قبول شدگان کنکور ،به اين شرح
قدرداني شد :فرزاد نیک فر -مهندسی
صنایع یزد ،مهیار شاهد -حسابداری ،اردشیر
زندیان -کارشناسی کامپیوتر ،فریما دماوندی -
مهندسی شیمی علوم تحقیقات ،دادبه نمیرانیان
 کارشناسی ارشد ،بهناز نمیرانیان  -کارشناسیارشد ،شهاب ماندگاری -حسابداری ،پریناز
کیان پور -معماری شیراز ،مهبانو فرامرزی -
فیزیک هسته ای.

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

جشن فروردينگان ،با باشندگي جمع
بسياري از همكيشان در آرامگاه هاي
زرتشتيان شهرهاي زرتشتي نشين
پاس داشته شد.
جشن فروردينگان ،با فلسفه پاسداشت
فروهر پاك همه درگذشتگان ،امسال نيز

 19فروردین برگزار شد:
در تهران در روز فروردين ،آرامگاه قصر
فيروزه پر از همكيشاني بود كه به ياد عزيزان
آیین جشـن فروردینگان از دست رفته شان حضور داشتند .در اين
روز مراسم اوستا خواني برگزار و ياد ونام
توسط انجمن ها و با تالش وياري همكيشان همه درگذشتگان گرامي داشته شد.
دريزد اين جشن با اوستاخوانی هفت موبد:
پاس داشته شد.
مهربان آفرین ،پرویز مالی ،کامران لریان،
شاه بهرام بلیوانی ،رستم کاووسیان زاده،
سروش خداپرستی و کیخسرو فرودیان
در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد و از
همکیشان با لرک ،میوه و آش ،پذیرایی به
عمل آمد.
در شيراز،كرمان ،اصفهان و اهواز نيز
همكيشان با ياد درگذشتگان اين روز را
گرامي داشتند.

دومین همایشرستار

شماره سی و چهار  -فروردین 1390

امسال نیزآيين هيرومبا با حضور جمع
پر شماري از همكيشان با باشندگی
در زيارتگاه پير هريشت آغاز و با
افروختن آتش هيرومبا در آتشكده
شريف آياد يزد به پايان رسيد.
«هيرومبا» يكي از آيينهايي است كه هر
سال در شريفآباد و در روز اشتاد ايزد از
ماه فروردين(26فرورودين) برگزار ميشود.
برخي از پژوهشگران بر اين باورند كه ،پس
از يورش اعراب به ايران ،چون كبيسهها را
به شمار نياوردند ،اين جشن كه همان سده
است به روز اشتاد از فروردين ماه منتقل و
پس از آن با در نظر گرفتن كبيسه ،هم اكنون
هر سال در اين روز با شكوه هرچه بيشتر
برگزار ميشود.
امسال نيز مطابق رسم برگزاري اين آيين،
جمع زيادي از همكيشان با پاي پياده و
سواره راهي پير هريشت شدند.
رسیدن و هنگامه زیارت پیر هریشت ،بوی
عود و کندر،جعبه های شیرینی،شیشه های
روغن و شمع های افروخته ،هر کدام در پی
بر آورده شدن حاجتی یا خواست وتمنای
شدنی.نوای نیایش وستایش ،حضور بانوان
با لباس های رنگارنگ محلی و گه گاه
صدای دایره و آمدن نوعروس و دامادی در
میان شادی و هلهله باشندگان .وچه شوری
و سروری.
کمی بعد تر ،پس از دعا و نيايش  ،آبگوشت
و خوراک قلیه با همکاری یکدیگر و عده
ای از همکیشان که از روز قبل در آنجا برای
انجام تدارکات حضور یافته بودند ،تهیه شد.
آبگوشت و خوراکی كه حاصل برآورده
شدن نذرهاي مختلف همكيشان و اهداي

جشن ارديبهشتگان
برگزار مي شود

 22اردیبهشت ماه برگزار می شود:

دکتر اختیاری در مجلس شورای اسالمی خواستار شد:

حل مشکالت استخدام ،وقفی و اصالح قانون  881مکرر

شماره سی و چهار  -فروردین 1390

بر اساس قانون مجلس شوراي اسالمي  ،هر نماينده در طي  4سال حضور خود
در مجلس شوراي اسالمي ،دو بار مي تواند نطق میان دستور داشته باشد.
بر اين اساس دكتر اسفنديار اختياري در  15فروردين ماه امسال و در نخستين
نشست مجلس بعد از تعطيالت سال نو دومين نطق خود را در مجلس شوراي
اسالمي ایراد کردند.
وي در اين نطق برتوجه و همكاري بيشتر در موضوع وقف ،احترام به جايگاه
اقليت ها و رفع برخي مشكالت به ويژه در امور استخدامي ،توجه و اقدام براي
طرح اصالح قانون  881مکرر قانون مدنی تاكيد كرد.
آنچه در پي مي آيد رو نوشت سخنراني ايشان در اين دوره از مجلس شوراي اسالمي است :
خشنه اتره اهورهه مزداو
اوشتا اهمایی،یهمایی  ،اوشتا کهمایی چیت
«به نام داناي بزرگ هستي بخش»
«خوشبختی از آن کسی است که خواستار خوشبختی دیگران باشد»
اشوزرتشت اسپنتمان ،گاتها ،هات  ،43بند 1

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

درود به روان بنيانگذار انقالب كه همیشه در سخنان خود بر «ملت واحده» تاکید داشتند».ملت»
از چهار ویژگی جغرافیا ،زبان ،تاریخ و اقتصاد شکل می گیرد و چنانچه مردم به جایگاهی
برسند که به دور از گرایشهای مختلف ،خود را هممیهن بدانند ،آنگاه میتوان آنها را یک
ملت یگانه دانست .افتخار ایرانیان آن است که دارای حس همبستگی ،فرهنگ ،تمدن و تاریخ
مشترکی اند و خصوصیاتی همچون هوشمندی ،آزادگی ،تاریخ سازی و دقیق بودن بخشی از
ویژگی های ملت واحده ایران است .بنابراین نباید این مفاهیم نهادینه شده علمی را دستخوش
سطحی نگری کرد و از یاد نباید برد که «ملت واحده» با وجود همه اقوام ،مذاهب و ادیان
معنا پیدا می کند.
درود به رهبر گرانقدر انقالب که سخنان مهم ایشان در ديدار با نمايندگان
زرتشتيان سراسر جهان که نشان دهنده اعتقاد و اعتماد به این ایرانیان پاک نهاد
است ،هیچگاه از یادها نخواهد رفت .اما جای بسی تعجب است که با این تاکید
4
و تایید در کنار حمایت مسئولین رده باالی نظام ،گروهی بي هيچ دليلي به
دفعات متعدد تهمت زنی و بی مهری به ما هم میهنان و حتی فرهنگ ایران را در
دستور کار خود قرار داده اند .از سازمان های مربوطه می خواهم این افراد که
آگاهانه و يا ناآگاهانه این اعمال غیرقانونی را انجام می دهند را به سمت اجرای
قانون هدایت کنند و از تمام ارگان ها نیز می خواهم به اصل  13قانون اساسي که
به صراحت و شفافيت آزادي ايرانيان غيرمسلمان را تضمين مي نمايد ،پايبند باشند و
در راستاي اجراي آن قدم بردارند.
درود به این مرز پرگهر از شرق تا غرب ،از شمال تا خليج هميشه پارس و درود به فروهر
پاک جان باختگان یا شهدای تا ابد جاويد راه ايران زمين كه ایران را با تمام مفاهیم بسیار غنی
آن پاس داشتند .عزیزانی که اين مرز و بوم را نگاهبان بودند و به عنوان يک ميراث گرانبها به
دور از کشمکش های سیاسی برای ما به ارمغان گذاردند .سرورانی که به ما یادآوری کردند
که دوست داشتن وطن ،به دور از مفاهیم افراطی آن که هیچگاه مورد تایید نبوده است ،نشانه
ای از ایمان است و در اين راه از نثار جان خود نيز دريغ نکردند.
و درود به تمام همکيشان گراميم ،زرتشتيان يکتاپرست ،خوشنام و پرافتخار که در هر مکان
و زماني که باشند ،فر ايران از آرمان هاي آنها است و تاریخ بر آن گواهی می دهد .ضمن
شادباش سه هزار و هفتصد و پنجاهمین سال پیامبری اشوزرتشت اسپنتمان به تمام بهدینان،
از اینکه مجددا به من اعتماد کردند تشکر و قدردانی می کنم و در مقابل بزرگی این بزرگ
منشان سر تعظیم فرود می آورم.
سال نو و نوروز باستانی جشنی پرمعنا و فرهنگی است که ایرانیان آن را به جهانیان هدیه دادند و
در دل خود دوستی ،صلح ،انسانیت ،اخالق ،برابری و راستی را بانگ می زند ،این نگاه با هیچ
مکتب و نظامی در تضاد نبوده و می تواند سنگ بنای واقعیت ها و آرزو ها باشد ،را به تمام
انسان های نیک اندیش ،نیک گفتار و نیک کردار خجسته باد می گویم.
اما در اين فرصت اندک الزم مي دانم چند نکته ديگر را نيز یادآوری کنم تا جهت رفع آن
اقدام گردد:
 -1یکی از آیین های پسندیده که ایرانیان از دیرباز به آن توجه داشته اند ،فرهنگ داد ودهش
و دستگیری از نیازمندان است که بخشی از آن با نام «گهنبار»« ،اشوداد» یا همان «وقف» شناخته
می شود .سنتی که ریشه در تاریخ چند هزارساله ایران دارد و جنبه های انسانی و مذهبی آن
پررنگ تر از دیگر موارد است .ایرانیان زرتشتی نیز بر اساس آموزه های دینی خود از دیرباز
به آن توجه ویژه داشته اند .به عنوان مثال بخش عمده ای از موقوفات شهرهای یزد و کرمان
و بخش وسیعی از شرق تهران بر همین اساس توسط زرتشتیان وقف شده و متعلق به آنان
است .موقوفاتی که گستردگی زیادی را شامل می شوند از مدارس ،آموزشگاه ها و مکان
های بهداشتی و درمانی که برای استفاده عام وقف شده اند تا موقوفاتی که خاص زرتشتیان
است .در دوره های مختلف تاریخ از زمان ساسانیان و سامانیان تا به حال برای اجرا و نظارت
درست این سنت و آیین دینی و اجتماعی ساختارهای مدیریتی خاص طراحی و از آن حمایت
های قانونی ویژه ای می شده است .در حال حاضر نیز سازمان اوقاف و امور خیریه این مهم را
برعهده دارد .نکته قابل تامل در این موضوع این است که با توجه به زحمات بسیار زیادی که
مسئولین و مدیران این نهاد متقبل می شوند هنوز کاستی هایی در اجرای وقف نامه و نیت نامه

ها وجود دارد .به گونه ای که رهبر گرانقدر انقالب در دیدار ماه گذشته مدیران سازمان اوقاف
تاکید کردند مهمترین مسئله در وقف ،عمل امینانه نسبت به موضوع وقف و ادای صحیح حق
واقف در مورد موقوفه اش است.
با این تاکید بسیار صریح و احکام شرعی و قانونی واضح در مورد این موضوع مهم ،متاسفانه
افراد حقیقی و حقوقی ،مدیران بخش دولتی و خصوصی به خود اجازه داده پا را فراتر از قانون
گذارده و حتی با پیگیری های سازمان اوقاف و امور خیریه بر اجرای وقفنامه ،از کنار آن
بگذرند و موقوفات زیادی از دست متولیان اصلی آن خارج شود .بنابراین از سرپرست این
سازمان مهم دینی ،اجتماعی می خواهم با جدیدت و با قاطعیت بر اجرای صحیح وقف نامه
کوشش کند و الزم است کلیه ارگان ها نیز همراه و همیار با این سازمان باشند.
 -2در مجلس هشتم اولین طرحی که اعالم وصول شد ،طرح اصالح قانون  881مکرر قانون
مدنی بود .قانونی که اجرای آن شان و منزلت انساني اديان مورد تاييد در قانون اساسي را مورد
تهديد قرار داده است .قانونی که اصالح آن مورد تایید سران سه قوه نیز قرار گرفته است .اما
مشخص نيست چرا با توجه به رایزنی های مختلف و پیگیری مستمر در طول عمر چهار ساله
مجلس هشتم اقدامي جهت حل اين معضل اجتماعي انجام نگرفت .چرا کميسيون قضايي
مجلس مطابق آيين نامه داخلي ،این طرح را بررسی نکرد و چرا اولین طرح وصول شده مورد
بی مهری قرار گرفته است؟ پاسخ به این سواالت بخشی از عملکرد مجلس را نشان می دهد.
 -3متاسفانه توسعه مشارکت ايرانيان غيرمسلمان در اداره کشور به صورت ملموس مشاهده نمی
شود .این بر خالف اصول قانون اساسي است .از همه وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط می
خواهم با برداشتن موانع و مشکالت در این رابطه و با به کارگیری اين افراد با تجربه و تحصیل
کرده در جایگاهی درست ،موجب سربلندي بيش از پيش ميهن عزيزمان گردند.
در پايان آرزو دارم با انديشه نيك ،گفتارنيك و كردارنيك ،کنار يکديگر به مانند یک ملت
یگانه و با پیمودن مسیر راستی که تنها راه رسیدن به اهداف است ،در جهت دوستي و برابري و
سازندگي ايران بزرگ و عزيز کوشش نماییم.
ايدون باد

دكتر اسفنديار اختياري
نماينده ايرانيان زرتشتي
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پریا خداداد کوچکی

کودکان باشد .هر آموزشی نیاز به آموزش
دهنده دارد که برای کودکان بهترین مربی،
مادر معرفی شده و بهترین فضای آموزشی
خانه به حساب می آید .زمانی که کودکی
متولد می شود از همان بدو تولد تا 5
سالگی بیشترین آمادگی را برای یادگیری
و تاثیرپذیری دارد.در اینجا حتی الالیی های
شبانه هم می تواند یک آموزش کالمی به
حساب آید که کم کم مضمون این اشعار به
کودکان تصوری از دنیایی که در آن زندگی
می کنند را می دهد.
متاسفانه در جامعه ما برای آموزش کودکان
کمی دیراقدام می شود در حالی که این
آموزش نباید به طور تحمیلی بلکه باید به
طور آزادانه به کودک داده شود تا بتواند با
آن ،خالقیت خود را گسترش دهد.
یکی از این روش ها ،آموزش کشیدن نقاشی
است ،در واقع کودکان به کمک نقاشی می
توانند هر آنچه را که احساس کرده اند و یا
دیده اند به تصویر بکشند شاید این فکر از
ذهن شما بگذرد که کودکان خود را از سن
 4یا  5سالگی به کالس های هنری بفرستید
اما متاسفانه امروزه آموزش هنر به طور اشتباه
در جامعه ما رواج پیدا کرده است.
زمانی که کودک شما با کشیدن یک نقاشی

نگارخانه (پایانی)

مکان و سالنی وجود دارد که همکیشان ما
در آن به ورزش کردن و یا برگزاری جشن
ها و مراسم می پردازند اما کمتر مکان و یا
سازمانی وجود دارد که سعی در پرورش و
یا تعلیم هنرمندان جوان کرده است.در واقع
با صراحت می توان گفت تا چندي پيش،
هیچ مکانی مختص هنرمندان جامعه زرتشتی
وجود نداشت تا عالقه مندان به هنر در آن
آموزش ببینند و یا به معرفی خود و هنر

خود بپردازند.البته جای شکر دارد که خانه
فرهنگ و هنرچند وقتي است كه توسط
انجمن زرتشتیان تهران برپا شده است و این
فرصت را به هنر دوستان می دهد اما متاسفانه
همکیشان عزیز تا به امروز استقبال چندانی از
آن نکرده اند.
اما آیا جامعه زرتشتی ما تا این حد کوچک
است که باید تنها یک خانه فرهنگ و هنر
داشته باشد؟ همکیشان عزیز و خیر اندیشی
در نقاط مختلف کشورهستندکه اماکنی را
وقف انجمن و مردمشان می کنند اما متاسفانه
آموزش هنر و یا ساخت یک نگارخانه که
شاید جوان امروز ما نیاز بیشتری به آن داشته
باشد را در نظر نمی گیرند.
البته از ساخت نخستين نگارخانه های کشور
چند دهه ای بیش نیست که می گذرد و هنوز
دیر نشده تا ما آن را در جامعه خود رواج
دهیم و به افتخارات فرهنگی خود بیفزاییم
چرا که حمایت از هنر و هنرمند همواره
توسط فرهیختگان و بزرگان صورت گرفته
و می گیرد پس برای حمایت آنها باید جایی
برای نمایش آثارشان وجود داشته باشد تا
سطح فرهنگی جامعه زرتشتی ما هم با آشنا
شدن و دیدن آنها باال برود.
زمانی می توان از هنر درک درست و بجایی
داشته باشیم که آثار هنری زیادی را دیده
باشیم و الزمه دیدن ،رفتن به جا و مکانی
است که این آثار در آنجا به نمایش گذاشته
شده باشد و چه بهتر است که این مکان متعلق
به خود زرتشتیان و آثار آن توسط هنرمندان
همکیش ارائه شده باشد.

یسنا خادمی

چیدمان و دکوراسیون آپارتمانهای اجارهای به
دليل محدوديتهايي كه براي مستاجران وجود
دارد ،متفاوت از چينش آپارتمانهای شخصی
است .این محدودیتها نيز بستگی به اجارهنامهها
ت گيري صاحبخانه دارد؛ مثال شايد
و سخ 
مستاجر نتواند طبقاتی را به دیوارها نصب کند
یا کفپوشها و کاشیها را تغيير دهد .از سوي
دیگر ،اکثر مستاجران به دلیل محدودیت زمانی
تمايلي ندارند وقت و هزینه زیادی برای خانههاي
اجارهای صرف کنند.
با تمام اين محدوديتها ،افراد بايد از زندگی در
خانه اجارهای خود لذت ببرند و آن را همانطور
كه دوست دارند ،تغيير دهند .این ایدهها به شما
کمک خواهد كرد.
رنگآميزي ديوارها
یکی از بهترین راهها برای دکوراسیون جذاب،
نقاشی و رنگآمیزی دیوارها مطابق با سلیقهتان
است .اما مشکل اینجاست که بعضي از
صاحبخانهها يا اجازه این کار را به مستاجران
نمیدهند یا بهصورت مشروط این اجازه داده
میشود .مثال بعضي از آنها به این شرط اجازه
نقاشی دیوارها را به مستاجران میدهند که یا
رنگهای انتخابی از رنگهای خنثی باشد یا اینکه
پس از تمام شدن مدت اجاره ،رنگ دیوارها به
شكل اول بازگردد .به هر حال میتوانید در حد
اختیاراتی که دارید ،دیوار اتاقها را نقاشی کنید.
نگران نباشيد ،چند قوطي رنگ پالستيك
آنقدرها هم هزينهبردار نيست ،درعوض،
شما يك سال در محيطي جذاب و
رنگارنگ زندگي خواهيد كرد.
اگر برايتان سخت است كه همه
5
ديوارها را رنگ كنيد ،ميتوانيد
با ايجاد طرحهاي منحني و
استفاده از خطوط ،فضاي اتاقها
را دگرگون كنيد.
قدرت جادويی فرش و
قالیچه
اگر در خانه اجارهایتان امکان تعویض
و نصب کفپوشهای دلخوا ه مثل انواع
موکتها را ندارید ،نگران نباشيد .میتوانید از
فرشها و قالیچههای زیبا و مناسب با چیدمان اتاق
استفاده کنید .در اين صورت به فضای اتاقها
هویت و روح داده ميشود.
اگر ميخواهيد کف اتاقها را با فرش بپوشانید،
توصیه میکنیم دور تا دور اتاق تا  30سانتیمتر
خالی بماند ،با اين كار اتاق بزرگتر به نظر
ميرسد .حتي ميتوانيد به جای یک فرش بزرگ
در اتاق ،از چند قالیچه کوچک در کنار هم
استفاده کنید.
نورپردازی
المپها و هالوژنهای سوخته را تعویض کنید
و به اين ترتيب یک نورپردازی مناسب و کافی
برای آپارتمان اجارهای خود ایجاد کنید .این کار
محیط زندگی موقت شما را زیباتر میکند و به آن
جلوه درخشاني میدهد .سعي كنيد در همه اتاقها
از نورهاي آفتابي و مهتابي همزمان بهره بگيريد.
اگر اتاق خواب يا نشيمن پنجره دارد ،با استفاده از
چسبهاي شيشه ماتكن حريم خصوصيتان را
حفظ كرده و با آويختن يك پرده حرير ،روشنايي
طبيعي را به خانه دعوت كنيد.
مبلمان و اثاثیه
شايد براي تغييرات دلخواهتان در فضاهاي مختلف
خانه ،محدودیتهای اجرایی داشته باشيد اما به
راحتی میتوانید در وسایل خانهتان تغییر و تنوع
ایجاد کنید .وسایل و لوازمی که خیلی خوب به
چشم میآیند  ،برای پر کردن قسمتهای خالی و
بیروح بسیار مناسبند .رنگ هاي شاد و آرامبخش
را با هم استفاده كنيد تا انرژي در همه وسايل
خانهتان جريان يابد.
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شاگردان کمال الملک ،کسانی بودند که
نخستین هنرکده را در دانشگاه تهران فعلی
در سال 1319بنا گذاشتند .هنركده دانشكده
تهران بعدها در سال  1328به دانشكده
هنرهای زیبا تغییر نام داد.
پس از آن که مکان هایی برای پرورش
هنرمندان در ایران به وجود آمد ،نوبت به
معرفی هنرمندان و آثارشان رسید.در واقع این
نیاز در جامعه احساس شد که هنرمند به مکانی
نیاز داشت که آثارش را به نمایش بگذارد و
عقایدش را به مردم معرفی کند.نمایشگاه
های هنری یا نگارخانه ها به معنای امروزی،
نخستين بار توسط بزرگان هنر همچون حسین
کاظمی و...در تهران با نام آپادانا گشايش
يافت و همزمان با آن نگارخانه هنرهای زیبا به
نام کاشانه در 1328تاسیس شد .این مکان ها
جایی بودند که هنرمندان آثارشان را بر دیوار
آن نصب مي کردند و آنها را در معرض دید
عموم قرار می دادند که امروزه هم پا بر جا
هستند و به تعداد آنها افزوده شده است.
سری به جامعه هنري زرتشتیان
به جرات می توان گفت در جامعه ما
هنرمندانی وجود داشته و دارند که در جامعه
بیرون و خارج از کشورشناخته شده اند اما
متاسفانه کمتر کسی از وجود این همکیشان
صاحب سبک و موفق مطلع است.در واقع
این هنرمندان فرصتی برای معرفی خود و
آثارشان در جامعه کوچک ما زرتشتیان پیدا
نکردند.
همه ما می دانیم که به تعداد هر یک از
انجمن ها و سازمان های موجود زرتشتی،

آموزش هنر
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امروزه هنر و روانشناسی رابطه نزدیکی با هم
پیدا کرده اند به گونه ای که به وسیله هر یک
می توان به دیگری دست پیدا کرد .در واقع
امروزه ،برای پژوهش های روانشناسانه از
مقوله هنر بسیارکمک گرفته می شود و رشته
هاي مختلف هنري نیز برای گسترش بسیار از
بحث های روانشناسانه سود برده اند.
در جامعه ما خانواده هاي بسياري ،همواره
درگیر چگونگی آموزش فرزندان خود در
رشته های مختلف به ویژه هنری هستند.
شاید بد نباشد کمی در مورد آموزش هنر به
كودكان بگوييم.
چرا آموزش هنر؟
در تحقیقات جديد روانشناسان ،هنر به عنوان
یک امر اساسی در شکل گیری شخصیت
کودکان و فرزندانمان نام برده شده است
زیرا خالقیت فرزندان را باال برده و کودکان
ما را به گونه ای بار می آورد تا بتوانند تحت
فشارهای روزمره ،خود به آرامش درونی
برسند .در واقع هنر در اینجا نقش درمانی و
یا پیش گیری از مشکالت روانی که امکان
دارد کودکان ما در آینده به آن دچارشوند
را ،دارد همانطور که گفته شد خالقیت یکی
ازبارزترین نتایج آموزش هنر به حساب می
آید شاید بد نباشد کمی از ویژگی های فرد
خالق بگوييم.
ویژگی های فرد خالق
 انگیزه باالیی برای پیشرفت دارد دارای قوه تخیل بسیار باالیی است در انجام تصمیم گیری ها انعطاف پذیراست به موضوعاتی توجه می کند که دیگران بهآن توجه نمی کنند
 افراد خالق از هوش باالتراز حد متوسطبرخوردارند
 در مواردی برای حل یک مساله می توانندچندین راه حل داشته باشند و...
حال می توان درک کرد که وجود خالقیت
می تواند یک امر اساسی در رشد و پرورش
فرزندان به حساب آید که می توان گفت هنر
و آموزشش می تواند تنها راه پرورش آن در

سعی در پرورش خالقیت خود دارد شما با
آموزش اصول نقاشی مثل ترکیب بندی،
فرم ،رنگ و...آن را محدود کرده وبه نوعی
ارزش های آن را نا دیده می گیرید .سرکوب
شدن عواطف و ارزش های کودکان خالقیت
را از آنها گرفته و اینگونه فرزندان ما را از
مقوله هنر گریزان می کند .حال ،روش هایی
وجود دارد که می توان کودکان را به سمت
و سویی هدایت کرد که به هنر عالقه مند تر
شوند و از ذوق و خالقیت آنها کاسته نشود.
شیوه های اجرایی آموزش هنر
الف) شیوه بیان آزاد :در این روش کودکان
در انتخاب موضوع کارشان آزاد هستند .از
موضوع های تحمیلی که باعث آشفتگی و از
بین رفتن خالقیت در کودکان می شود خود
داری کنید.
ب) شیوه نمایش اسالید یا فیلم :از کودکان
خود بخواهید پس ازدیدن فیلم یا اسالید
برداشت خود را از آن به تصویر بکشند.
ج) شیوه دادن موضوعی از اتفاقات روزانه:
دراین مرحله کودک تخیالت خودش را از
محیط زندگی اش مطرح می کند.
د) شیوه خواندن قصه و داستان :در این شیوه
از کودک خواسته می شود که هر آنچه را
که از داستان برداشت کرده است ،به تصویر
بکشد.
ه) شیوه نقاشی گروهی:در فعالیت های
گروهی نقطه نظرهای مشترک بین کودکان
و خالقیت آنها افکار جدیدی را می سازد.
افکار جدید بین کودکان راحت تر مبادله می
شود و کودکان از این کار بسیار لذت می
برند.
نکات ریز دیگری هم در کشیدن نقاشی
کودکان حائز اهمیت است  .بگذارید
کودکانتان نقاشی شان را به پایان برسانند.
حاشیه و کادر برای کارشان تعیین نکنید
و حد االمکان کاغذ سفید در اختیارشان
بگذارید و اجازه ندهید روی کاغذ خط
دار به نقاشی بپردازند .بگذارید که در مورد
کارشان داستان پردازی و صحبت کنند.

چیدمان و اجاره نشینی

امسال زرتشتیان ایران و جهان سههزار
و هفتصد و پنجاهمین سال پیامبری
اشوزرتشت را جشن میگیرند .بزرگمردی
که با پیامآوری خود دریچهای نو به جهان
برای انسان ها گشود .پیامبری که با تکیه بر
نواندیشی بزرگترین ساختارشکن کهنگی و
پیامآور راستی و آزادگی بود.

روحانیان از نگاه اشوزرتشت
موبد پدرام سروشپور
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ادبیات شفاهی ()16
(به لهجۀ خرمشاهی)
ناهید استقامت

1- heš-ki hərdā̊ še ne xəna.
ِ -1هشکی ِهر ُدو ِشه ن ِ ِخنَه.
یعنی :هیچکس فردا را نخوانده است
[بنابراین زیاد نباید نگرا ِن آینده بود].
2- jvā̊b-e dārd mārg on.
 -2ج ُو ِ
ب دارد مارگ اُن.

موبدیار پریا ماوندی

«با این سرودها ،ستایش کنان به سوی شما
بازخواهم گردید ،ای مزدا ،جلوه گاه
راستی ،در پرتو کارهای منش پاک زمانی
که بر سرنوشت خودم با اراده فرمان می
رانم آنگاه با شوق بسیار (خواستارم) دارنده
ی دانش نیک گردم».

«بشود که از کسانی شویم که جهان
را تازه میگرداند»

در نگاه برخی از امروزی ها دین و دینداری
بیشتر با کهنگی  ،سنت و بازگشت به گذشته
تعریف می شود در حالی که اشوزرتشت
در زمان خودش پیامآور نواندیشی و تازگی
بود .او براندازنده نظام های فکری ناراست
و کهنهای بود که بر پایه ناآگاهی و خرافات
بر مردم حکمفرمایی میکردند.
اشوزرتشت با این نگاه در گاتها نیز هیچگاه
حکم دینی یا شریعتی را بنا ننهاده ،چرا که از
دیدگاه او آنچه که به انسان ارزش میدهد
اندیشه و آزاداندیشی است .پس این طبیعی
است که انسان ها در سیر تاریخ ،روند
تکاملی اندیشه را طی کنند و اتفاقا اگر ما
برآنیم تا پیرو راستین پیامبرمان اشوزرتشت
باشیم  ،باید همچون او در پی نواندیشی و
تازهگردانیدن جهان باشیم.
در این راستا نگاه اشوزرتشت به مراسم ها و
ساختار روحانیت نیز بسیار قابل تامل است.
برخالف دیدگاه عمومی «روحانیت ،مراسم و
آیین های دینی» با پیامبری اشوزرتشت آغاز
نشده است ،بلکه بسیار کهنتر از اشوزرتشت
بوده و مهمتر از همه ریشه در فرهنگ
و باور مردم داشته است .انسان از
بدو حیات رویکرد ویژهای به
معنویات و نادانستههای دنیای
بعد ازمرگ داشتهاست
6
و ساختهشدن معابد و
شکلگیری گروهی به نام
روحانیان شاید به شکلگیری
نخستين جوامع انسانی بازگردد
ولی آنچه از گاتها برمیآید در
زمان اشوزرتشت گروه های ساخت
یافته و تعریفشد ه روحانیان وجود
داشتهاند که اتفاقا مراسم های دینی جاافتاده و
ویژهای را نیز برگزار میکردند.
در جهانبینی اشوزرتشت بر این واقعیت تاکید
شده است که حقیقت امری واحد است لذا
هیچ توجیهی برای شکلگیری گروههای
مذهبی و دینی متفاوت وجود ندارد .این گروه
ها در زمان اشوزرتشت به جای راهنمایی انسان
ها به سوی حقیقت ،با گسترش اختالفات
متاسفانه منافع مادی و گیتوی روحانیان و
حاکمان را فراهم مینمودند.
اشوزرتشت در گاتها همواره خود را
بزرگترین دشمن «دروغ» و «دروغکاران»
نامیده و در طول زندگیش به طور
خستگیناپذیری تا دست یافتن به آرمانش

سرنوشت را می توان
از سر نوشت

سپنتمدگات هات  50بند  ،9برگردان واژه به واژه ی موبد
فیروز آذرگشسب

به مبارزه با آنها پرداخته است.
ایشان درگاتها مهمترین مخالفان
خود به عنوان دروغکاران را دو
گروه معرفی نموده است .نخست روحانیان
دروغین زمان و دوم حاکمانی خود کامه
که با حمایت از این روحانیان به مقاصد
خود میرسیدند .در این بند از گاتها کرپان
ها و در بندهای دیگر اوسیج ها که نماد دو
گروه روحانیانی میباشند که به دو صفت
دروغ و آز آلوده گشتهاند ،مورد نکوهش
قرار می گیرند.
«ای مزدا! یارانم برای گسترش دین
اهورایی کی خواهند آمد؟
پروردگارا! پلیدی دروغ و آز کی
از پهنه گیتی برانداخته خواهد شد؟
وسیلهای که (با آن) کرپانهای
سیهکار مردم را میفریبند و
شهریاران ستمگر با اندیشههای شوم
بر کشورها حکومت میکنند».
(یسنا هات  48بند )10
در مقابل در گاتها از انجمن مغان(مزویی
مگایی) نا م برده شدهاست که موبد فیروز
آذرگشسب آن را انجمن برادری و یگانگی
ترجمه نموده و بر نظر موبد تاراپورواال تکیه
کرده است که مغ یا مگ در اصل پیروان
زرتشت بودهاند که برادری و یگانگی عجیبی
بین آنها برقرار بوده است .استاد پورداود نیز
پس از بررسی نظرات گوناگون به استناد
بندهای گاتها میگوید« :به خوبی پیداست
که پیغمبر ایران از این دو واژه دین و آیین
خود و پیروان دین خود را اراده کرده است».
«کی ای مزدا آیین تو را انجمن
بزرگ مغان ما پذیرند ؟
ای هستی بخش اینک که برای ما یار
و مددکار رسیده است ما هم آمادۀ
خدمتگذاری هستیم ».هات  29بند 11
از بررسی بندهای گاتها اینچنین برداشت
میشود که اشوزرتشت بر این باور نبوده
یعنی :جواب درد ،مرگ است [و جواب
های ،هوی؛ کلوخ انداز را پاداش سنگ
است و جواب سالم ،السالم].
3-bre kyomi tāv vekā ge brā
de mri.
 -3ب ْ ِر کیومی تاو ِوکا ِگه بْرا ِد مْری.
یعنی :برای کسی تب کن که برایت
میمیرد [و خواهان کسی باش که خواها ِن
تو باشد].
4-pā̊g čaš e həm na vo ka.
 -4پاگ َچ ِ
ش ِهم ن َه ُو َکه.
یعنی :همه نباید چشم (=نگاه) به هم کنند
[و همه نباید کورکورانه از هم تقلید کنند].

که گروهی را در مقابل
کرپان ها و اوسیج ها بسازد چرا
که از پایه با این دیدگاه مخالف
بوده که روحانیان به خود اجازه بدهند با
به بازی گرفتن اعتقادات و باورهای مردم
منفعتطلبی نموده و نظام طبقاتی را تعریف
نمایند .به عبارت بهتر از نگاه اشوزرتشت
سودجویی توسط دین بازی با هرنامی
نکوهش شده است و یک معنای کامال
مشخص دارد.
شاید در شرایط فعلی جامعه زرتشتی
خطرات این چنین تفکراتی ملموس نباشد
ولی باید بپذیریم گسترش همین تفکر
منفعت طلبی از باورهای دینی در دوره
ساسانیان ،علیرغم خدمات فرهنگی و
علمی باارزش تعدادی از موبدان ساسانی،
این پرسش را برای همیشه در دل تاریخ
باقی گذاشت که واقعا موبدان این دوره
چقدر در شکلگیری دوران نشیب ساسانی
نقش داشتند.
از نگاه اشوزرتشت کسانی که بتوانند
سوشیانتوار با آموزش مردم راه او را
ادامه دهند بهترین پیروان او خواهند بود و
بیشک نگاه او به روحانیت دینی چیزی جز
این نبوده است.
آنچه مسلم است بعد از شکست ساسانیان
آنگروه از موبدان درباری که دین را در
راستای منافع خود تعریف کرده بودند راه
جدیدی برای خود پیدا کردند و در عوض
موبدانی که پایبند و پایدار به فرهنگ
زرتشتی در کنار مردم باقی ماندند دور
جدیدی از تاریخ را رقم زدند .این گروه
از رهبران دینی که در آن دوران سخت
با عشق و زحمت و حتی جانبازی باعث
تداوم سنت و فرهنگ ایرانی شدند ،به
باارزشترین جایگاه دست یافتند ولی نباید
فراموش کرد که در این راه باید آموزه های
پیام آور ایرانی را همیشه در برابر خود قرار
داده ودر هر شرایطی به کار بندیم.

بندی دیگر از گاتهای بی َهمال و بی َهمتای
اشوزرتشت اسپنتمان که با آموزه ای عرفانی
و خداشناسی آغاز میگردد .آموزه ای که
اشوزرتشت در گستره ی عرفان و خداشناسی،
آن را بیان میدارد و آن بازگشت به اصل است.
گزاره ای عرفانی که بعدها و حتی در ایران پس از
ورود اسالم نیز راه گشای عارفان است .انسان در
پرتو فروهر ذاتی تابنده بر خود ،از سوی اهورامزدا،
خداوند یکتا ،آمده و لحظه به لحظهی هستی را
میکوشد تا سپنته من گردد و بدان فروغان فروغ
بپیوندد .جدایی از دلبری که در همه احوال با انسان
دلداده است و او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد
(حافظ) ،جدایی که نی مولوی نیز در حکایت
هایش از آن شکایت ها میکند:
کز نیستان تا مرا ببریده اند
از نفیرم مرد و زن نالیده اند
سوز و گدازها و سرودهای ستایش کنان و پرستش
سر دور ماندن از اصل
گویا ِن اهورا ،که سراسر ِّ
خویش را در خود دارد.
باری در بیان نی:
سر من از ناله ی من دور نیست
ِّ
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
سر و راز خداگونه گشتن نیز از سرودهای موزون
ّ
و شورانگیز اشوزرتشت دور نیست اما هر گوش را
جای پیغام سروش نیست.
نی موالنا در فراق می نالد در حالی که سرودهای
آهنگین اشوزرتشت در شوق دستیابی به یگانه
ی آفرینش ،شادمانه ،از هستی و خدا میپرسد،
از هستی و خدا مییابد و این پرسیدن و یافتن او
را به دلدادهاش نزدیک و نزدیکتر می گرداند.
سرودهای ستایش اشوزرتشت که او را به اصلش
می رساند تنها خواندن و بیان واژگان نیست بلکه
یافته هایی است که در راه شناخت خداوند ،آنها
را اندیشیده است و بازاندیشیشان یافتههایی دیگر را
برای شناخت هستی و خدا ارمغان دارد.
برپایه این بند  ،ما انسانها با کردارهایی برخاسته از
منش پاک و با اراده ی خویش ،سرنوشت و زندگی
خود را رقم می زنیم .زندگی ما طوماری نوشته
شده نیست که با هستی یافتن ما در حال رخ دادن
باشد بلکه این ماییم ،که بنا بر گفته ی اشوزرتشت
در این بند ،بر گستره ی آن فرمانرواییم ،میکوشیم
و میکوشیم ،دانش میاندوزیم ،میآموزیم،
میاندیشیم و میاندیشیم ،چشم دل را روشن می
کنیموگزینشمینماییم.

چند ضرب المثل و اصطالح جدید

در شماره گذشته مطلب نوروز و جشن های پیش از آن در فارس نوشته سرکار خانم دکتر
کتایون نمیرانیان ،پانوشت زیر در آخرین پاراگراف جاافتاده بود که بدین وسیله اصالح می شود:
«به قلم راوي؛ خانم آمنه عمادي ،دانشجوي سال دوم كارشناسي زبانشناسي دانشگاه شيراز و با
سپاس فراوان از ايشان و مادر گرامی

زرشتیان ،میزبان گردشگران نوروزی
سیما دینیاریان

بناها و زيارتگاه هاي زرتشتيان در شهرهاي مختلف زرتشتي نشين در روزهاي
نوروز پذيراي عده زيادي از هموطنان بود ،به طوري كه مطابق آمار منتشر
شده توسط سازمان ميراث فرهنگي ،آتشكده يزد يكي از پر بازديدكننده ترين
اماكن كشور در نوروز امسال بوده است.
به جز آتشکده ،دخمه یزد ،زیارتگاه چک چک ،آدریان تهران ،آتشکده کرمان
نیز جزو مکان های پر گردشگر در نوروز امسال به شمار آمده است.

شماره سی و چهار  -فروردین 1390
پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

در این چند روز فراغت نوروزی در گوشه و
کنار سرزمینمان از کالنشهر تهران تا روستایی
آرام و دلنشین در دل کوه های زاگرس مقصد
گردشگران نوروزی بوده است و از اين حيث
استان یزد نیز مبرا نبوده و شهرها و روستاهای
آن میزبان گردشگران نوروزی بوده است.
این استان به واسطه وجود مکان های مذهبی
و تاریخی و تعدد جاذبه های فرهنگی هر
سال با خیل عظیمی از گردشگران روبروست
که این تعداد در تعطیالت نوروز نمودی
دوچندان می یابد.
وجود مساجد ،خانه های قدیمی ،آب انبارها
و بادگیرها از یکسو و مکان های زیارتی
زرتشتیان از سوی دیگر همه و همه جاذبه
گردشگري اين شهر كهن و تاريخي را صد
چندان نموده است.
وجود آتش دیرپای کاریان فارس که در
آتشكده یزدان یزد ،تخت نشین شده است،
دخمه که راوی تدبیر پدران ما برای افراد
درگذشته بوده ،به دور از آلودن چهار
آخشیج ،پیرانگاه های آرمیده بر دامان کوه
های پیرامون یزد که حکایت از پاکدامنی و
مقاومت بانوان این دیار در برابر ننگ تاراج
گران دارد ،از جمله جاذبه های گردشگری
استان یزد است.
نوروز امسال نیز با همکاری سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان
و سایر ارگان های دست اندرکار با تدابیری
که از سوی مسئوالن جامعه زرتشتی اندیشیده
شده بود ،ضمن حفظ امنیت و برقراری نظم،
بيش از صد هزار نفر توانستند از آتشکده
یزدان بازدید نمایند  .در كنار دیدن آتش
فروزان آتشکده ،بازدید از نمایشگاه فرهنگی
دایر در تاالر ورجاوند و مشاهده بنرها و
پوسترهای نصب شده در محوطه آتشکده
همچنين برپايي فروشگاه در خانه کسرا،
فرصت مناسبی بود تا عالقه مندان با گوشه
هایی از باورها و فرهنگ ایرانی-زرتشتی که

نشان از گذشتگان این سرزمین و پدرانمان
دارند ،آشنا شوند.
امسال  ،دخمه یزد نیز با ساماندهی و برنامه
ریزی ویژه ای كه صورت گرفته بود ،میزبان
بسیاری از گردشگران استان بود .در مدیریت
دخمه در تعطیالت نوروز امسال تعدادی از
همکیشان در ارائه خدمات و پاسخگویی به
پرسش های گردشگران ،توانستند این مکان
را نیز بیش از سال های گذشته در زمینه
جذب گردشگر مطرح نمایند.
پیرانگاه های این دیار کهن ،روزگار دیرینی
است که ماوای زرتشتیان است و ایرانیان
سراسر کشور را نیز میزبان است ،ایرانیانی که
برای کنکاشی یا با باوری به این پیرانگاه ها
می آیند هرچند که گاه نیز از سر بی مهری
رد تیره ای از تاراج بر تارک این پیرانگاه
ها باقی مانده است و در دگرگونی های
روزگار معاصر زمانی نیز تنها مقصدی برای
تفریح و خوش گذرانی قرار گرفته اند.
این سال نیز بهار ،آغازی بود برای مجال
زیارت پیرانگاه ها ،سال نو را با هنگامه پنج
روزه زیارت پیر هریشت آغاز کردیم ،مجالی
سراسر سرور و سپاس ،هنگامه ای برای
گردهمایی ،همازوری و هم آوایی در کالم
مانتره .پنج روزی که حریم این مکان پاک و
آرام ،کیلومترها دورتر از هیاهوی شهر ،میزبان
زرتشتیان یزد و ایران بود و عالوه بر همكيشان
بسياري از هموطنانمان مهمان چند روزه
ما بودند به ويژه در چك چك كه آمارها
گوياي بازديد بيش از  13هزار نفر است.
همین پیرانگاه های زرتشتی چند سالی
است که در سیزدهمین روز بهار تنها میزبان
زرتشتیان است ،چند سالی است که پیر سبز
و امسال نیز پیر نارکی تنها برای گردهمایی
همکیشان قرار گرفت .این تدبیر برای حفظ
امنیت ،آرامش و پاکیزگی حریم پیرانگاه
ها اندیشیده شد .این کار نظرات موافق
و مخالف بسیاری را برانگیخت عده ای

این محدودیت را یاری گر حفظ امنیت و
آرامش و فراتر از آن جلوگیری از آسیب
های زیست محیطی و انباشت زباله دانستند و
این در حالی است که ازدحام کمتر جمعیت
از فرسوده گشتن زود هنگام بناهای کهنسال
این مکان ها نیز جلوگیری می کند.
اما گروه ديگري مخالف اين اقداام بودند
و اين روز را مجالی نیکو دانستند برای هم
نشینی زرتشتیان با هم میهنانی که با هر مرام
و مسلکی این مکان های مقدس را با باوری
درونی برای گذران این روز بر می گزینند،
که البته جاذبه و آرامش طبیعی این مکان ها
نیز در این گزینش بی اثر نیست افزون بر
اینکه احساس مسئولیت و ارزش نهادن به
برخی مسائل ورای دین و آیین است.
به هر روی امسال پیر نارکی و پیر سبز در
روز سیزدهم فروردین تنها ویژه زرتشتیان
بود و بسیاری از هم میهنان نیز این روز را
در آغوش سایر پیرانگاه های زرتشتی یزد
گذراندند و روزهای دیگر نیز سکوت
کویری جاده های منتهی به این پیرانگاه ها
در هم شکسته بود.
در این روزها تنها جامعه زرتشتی یزد میزبان
گردشگران نوروزی نبودند بلکه سایر استان
های زرتشتی نشین نظیر شیراز ،اصفهان،
کرمان و اهواز نیز چنین بود .و بسیاری از
گردشگران از زیارتگاه ها ،نمایشگاه ها،
خانه های قدیمی و سایر مکان های زرتشتی
بازدید نمودند.
در كرمان آتشكده زرتشتيان و موزه ها به
شدت با ازدحام جمعيت رو به رو بود و
بسياري از هم ميهنانمان در كنار همكيشان
براي بازديد از ساير بناهاي تاريخي كرمان
به شهرهاي اطراف كرمان نظير ماهان ،بم و...
رفتند.
در شيراز ،باغ وقفي پذيراي بسياري از

مسافران همكيش بود كه براي ديدن اين شهر
تاريخي به ويژه تخت جمشيد ،راه سفر در
پيش گرفته بودند.
در این میان ،آدریان تهران نیز نوروز امسال
خیل زیادی از هم میهنان به ویژه همشهریان
تهرانی را پذیرا بود که البته در انجام این کار
فرهنگی ،شهرداری تهران با برقراری تورهای
تهران گردی نقش بسزایی داشت.
آدریان تهران با همکاری موبدان و موبدیاران
در روزهای نوروز توانست پاسخگوی بیش
از شش هزار نفر از گردشگرانی باشد
که برای آشنایی با دین و فرهنگ کهن
نیاکانشان به این مکان آمدند و عالوه بر
بازدید از آتش همیشه فروزان این آدریان،
از نمایشگاه دایر در تاالر مجاور این مکان
نیز بازدید نمودند.
در اين نمايشگاه ،سفره هاي مختلف ديني،
لباس محلي و ...به نمايش گذاشته شده بود.
آنچه بدیهی است اهمیت گردشگری در ابعاد
گوناگون آن است ،ابعاد اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی ،سیاسی و غیره .گردشگری در چند
دهه اخیر در ابعاد جهانی به عنوان یک صنعت
و به عنوان میزانی برای توسعه یافتگی مطرح
شده است .ایران نیز با توجه به داشته های
بسیار و بی نظیری که داراست ،در چند سال
اخیر تالش های خود را در این زمینه افزایش
داده است.
جامعه زرتشتی نیز عالوه بر داشته های تاریخی
و باستانی غنی اش از نظر فرهنگی نیز به گونه
ای وامدار اصالت دیرینه مردمان این سرزمین
است که توانی افزون برای بهره برداری بهینه
از گردشگری و جنبه های گوناگون
آن دارد که صد البته الزمه آن
شناخت توانایی ها و برنامه ریزی
برای شیوه های درست بهره
7
برداری از این داشته هاست..

عزم آن دارم که امشب نیمه مست
پایکوبان کوزه ی دُ ردی به دست
وقتی زخمه بر ساز می زد ،همگان خموش
به گوش بودند .زمانی بود که چنان نوایی به
گوش فلک نرسیده بود .از نوای سازش گل
صدبرگ جامه می درید و آتش در نیستان
می فتاد.
استاد جالل ذوالفنون ،در سال 1316
خورشیدی در آباده زاده شد .در کودکی
با خانواده به تهران آمد ،تار پدر و ویلن
برادرش او را با موسیقی آشنا کرد و از ده
سالگی به نواختن سه تار پرداخت.
برای ادامه موسیقی به هنرستان موسیقی ملی
رفت ،در آنجا سه تار چندان مورد استفاده
نبود و او اجبارا ً تار را برگزید ،با سازهای
دیگر چون ویلن نیز آشنا شد و آن را نزد
برادرش محمود ذوالفنون آموخت و در
این حال سه تار را همچنان می نواخت  .در
هنرستان از رهنمودهای مرحوم موسی خان
معروفی در زمینه تکنیک سه تار برخوردار

شد و به این ترتیب هشت سال دوره آموزش
وی در هنرستان به فراگیری سه تار ،تار و
ویلن گذشت.
جالل ذوالفنون ،آثار نوشتاری و صوتی
فراوانی در زمینه موسیقی ایرانی از خود به
جای گذاشته که از میان آنها می توان آلبوم
های گل صدبرگ و آتش در نیستان با
صدای شهرام ناظری را نام برد.
ذوالفنون ،سالیان پیاپی در زمینه پژوهش گام
برداشت و کوشید جوانان را با این قلمرو
آشنا کند .مهمترین کار وی پس از پژوهش،
آموزش بود.کتابی با عنوان گل صد برگ
که مجموع های از نوشته ها و خاطراتش
درباره موسیقی است ،از او منتشر شده است.
این استاد بنام چندی پیش در  28اسفندماه
 1390بعد رنجی که از بیماری کشید در
کرج برای همیشه دست از پرده های سه تار
کشید و اندوهش بر جان دوستدارانش بماند.
وقت آن آمد که دستی برزنم
چند خواهم بود آخر پای بست؟
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این ساز با تغییراتی به تازگی وارد موسیقی سنتی ایران شده
است .می توان این ساز را از دسته سازهای کوبه ای دانست
که با افزودن پوست و تغییرات قطر بدنه آن به نت های خاص
ضربی دست یافت.
ساز « ادو» در آفریقا و بیشتر در نیجریه نواخته می شود.
نواختن این ساز بیشتر در میان زنان آفریقایی رواج دارد و
مردان نیز در مراسم آیینی خود از این ساز استفاده می کنند
و در غارها به نواختن این ساز می پردازند .آنها طنین این ساز
را وسیله ای برای ارتباط با مردگان و نیاکان خود می دانند.
جنس ساز ادو از سرامیک است و سه حفره روی آن وجود
دارد .بزرگترین حفره با پوستی که روی آن کشیده شده
در وسط ساز قرار دارد .دو حفره کوچک و بزرگ دیگر
تغییراتی در صدا و فرکانس این ساز به وجود می آورند  .ادو
می تواند جانشین چندین ساز ضربی باشد و کار نوازندگان را
در سفرهای دور و نزدیک آسان کند.

ی
نظر یقی
س
بر مو گری
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س از ا
پ
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استاد جالل ذوالفنون

گذری بـر موسیـقی
دوران صفاریان
توریا

ایران در گیرودار جنگ ها و یورش های فراوان و هرج و مرج های بسیار این دوران ،روی آرامش و آسایش را
کمتر دیده بود .در این میان ،یعقوب بن لیث ،از قریه قرنین برخاست و سلسله صفاریان را بنا نهاد .پس از جنگ
طوالنی و سخت صفاریان و به دست آوردن بخش های شرقی ایران و سیستان ،فارس نیز به تصرف صفاریان
درآمد.
پس از فروکش جنگ ها و غوغاها ،یعقوب ،هرچند دیر ،اما به فکر فرهنگ و دانش افتاد و گویی پس از گذشت
دو قرن ،ایرانی توانست به یادآورد که زبان و فرهنگش کدام بوده و چه می اندیشیده است .یعقوب مدح شاعرانی
را که به عربی می سرودند نمی پسندید و تفکراتش در مورد فرهنگ ایرانی اینگونه بیان می شود که پس از فتح
ايران بهدست عربها ،زبان عربي ،زبان رسمى و ديوانى شناخته شد .چون صفاريان حکومت قسمتى از شرق ايران
را بهدست آوردند ،يعقوب که احساسات وطنپرستى و استقالل طلبى بر او چیرگی داشت ،به مخالفت با فرهنگ
و زبان عربى که ثمره و نشان غلبه بيگانگان بر سرزمين او محسوب مىشد ،برخاست.
اينکه آيا يعقوب ،واقعاً زبان عربى نمىدانسته يا تظاهر به عدم آشنایى به زبان عربى مىنموده ،دقيقاً مشخص نيست.
از سویی ،بعيد مىنمايد که او با حضور در جمع مطوعه و در کشاکش با خوارج که بخش اعظمی از زندگى او
را در برمی گیرد ،از اين زبان بهرهاى نگرفته باشد .از سوی ديگر ،در تاريخ سيستان مىخوانيم که يعقوب هنگام
گذر از ويرانههاى خانه صالحبن نصر ،وقتى با تأسف دبيرش با نوشته روى ديوار روبهرو مىشود ،علت را جويا
می شود و دبير نوشته را مىخواند و ترجمه مىکند.
به هر حال پس از دستيابى يعقوب به هرات ،چون شاعران او را به زبان عربى می ستودند ،يعقوب به محمدبن
وصيف ،دبير رسایل ،مىگويد :چيزى که اندر نيابم چرا بايد گفت؟ اين سخن يعقوب که به عمد يا از روى
واقعيت بيان شد ،عامل طرح و جايگزينى دوباره زبان پارسى به منزله زبان دربارى بود و شاعران مديحه سرا را
وادار ساخت که به زبان پارسى شعر بگويند و اين سرآغاز بالندگی دوباره زبان پارسى شد.
اما گویی یعقوب دیگر زمانی برای اندیشیدن به موسیقی نداشت ،یا شاید خود تمایلی به این هنر نداشت ،با این
وجود در این دوران کم کم سازها از پستوها و دخمه ها و زیر زمین های ایرانیان که از هراس عرب صدها سال
پوست بر دهل ها کشیده بودند و سیم ها را سست بر سازها کوک می کردند تا تازیانه و شمشیر عرب بر دست و
سازشان ننشیند ،به میان مردم کوچه و بازار بازگشت و موسیقی ایران رونقی دوباره یافت.
موسیقی ایران که گویی پس از کابوسی سهمگین چشم گشوده بود ،جز خاطره ای محو از آن نغمه ها و آن
سازها چیزی برایش نمانده بود و در این سیر مبهم که بسیاری از نواهای پارسیان با آه مردمان ،بر باد رفته و با خون
عاشقان ،شسته شده بود ،اندک امید دیگری یافت و سلسه صفاریان آغازی دوباره برای هنر و موسیقی بربادرفته
ایرانی بود.

منوچهر باستانی

در نخستین روزهای کاری سال  ،1391مراسم اهدای مدال المپیاد به دانش آموزان
برگزیده المپیاد دانش آموزی برگزار شد ،در این مراسم به سه نفر از دانش آموزان
زرتشتی در رشته های ریاضی و نجوم نیز مدال طال و نقره اهدا شد.
فرصتي دست داد تا پيرامون المپياد و دوره تحصيل با اين سه نفر به گفت وگو
بنشينيم و از تجربيات و احساسشان بدانيم.

می شود ؟
بهزاد  :تابستانی که ما در مدرسه ثبت نام
کردیم از ما خواستند که در یک سری
کالس ها شرکت کنیم و در همان زمان برای
ما توضیحاتی از شرایط المپیاد وحضور در
کالس های آن که به عنوان ADVANCE
شناخته می شد  ،دادند و آخر تابستان هم از
تمامی ما امتحان گرفتند که تعدادی از بچه
ها در این امتحانات قبول شدند و وارد واحد
 ADVANCEشدند .ما هم جزو قبول
شدگان بودیم  .این واحد به صورت حرفه ای به
المپیاد می پردازد و معلمان بسیار خوبی در این
واحد حضور دارند که بچه ها را برای المپیاد
آماده می کنند.
امتحان اصلی المپیاد در سال سوم است ولی می
توان در سال دوم هم در این امتحانات شرکت
کرد .المپیاد در سه مرحله برگزار می شود که
درمرحله اول آزمون به صورت پنج گزینه ای
برگزار می شود و در هر رشته تعداد مشخصی
انتخاب می شوند .در مرحله دوم سواالت
تشریحی است و از این بین تعداد  40نفر
انتخاب شده و وارد باشگاه دانش پژوهان جوان
می شوند و در تابستان همان سال آموزش های
دیگری به این  40نفر داده شده و مرحله سوم
المپیاد برای گرفتن مدال ،بعد از این آموزش ها
آغاز می شود.
چه رشته هایی برای انتخاب در
المپیاد هست و از چه زمانی آنها را باید
انتخاب کرد ؟
مازیار :رشته های فیزیک  ،شیمی  ،ریاضی،
ادبیات  ،نجوم  ،زیست شناسی و کامپیوتر .من
از سال اول نجوم را به خاطر ارتباطی که باهاش
برقرار می کردم انتخاب کردم.
گودرز  :به غیر از نجوم که باید در سال اول
انتخاب کرد بقیه رشته ها به صورت عمومی
هستند  .در واقع کالس های مختلف رابراي
المپیاد برگزار و بعد با توجه به عالقه ،رشته های
مختلف را انتخاب می کنند و برای سال دوم
وارد رشته تخصصی می شوند .البته در این بین
مشاوره معلمان با توجه به نمرات آزمون ها هم
تاثیر بسیار زیادی در انتخاب رشته دارد .

زندگی دانش آموزی که خودش را
برای المپیاد آماده می کند با زندگی
یک دانش آموز عادی چه فرقی دارد.
آیا میزان تفریحات و مطالعه اش خیلی
متفاوت است؟
گودرز  :درس های المپیاد در کنار درس های
مدرسه است و همین باعث می شود که درس
بیشتری بخوانیم ولی این دلیل نمی شود که
ما تفریح خودمان را نداشته باشیم .اگر تفریح
مناسب نداشته باشیم برای ما مشکالت زیادی به
وجود می آید  .من معتقد هستم که هر چیزی
جای خودش الزم است .من به شخصه وقتی
نزدیک امتحانات می شدم برنامه های تفریحی
ام را محدود می کردم ولی اینجور نبود که
هیچ تفریحی نباشند .در ضمن در المپیاد چون
با عالقه رشته ات را انتخاب میکنی در نتیجه
خواندن درس هم برایت تفریح می شود  .من
که ریاضی را انتخاب کردم دیگر دروسی مثل
عربی یا ادبیات در آن نیست که عالقه ای به
خواندن آنها نداشته باشی .
مازیار  :من به شخصه در سال های اول ودوم
زیاد وقت وانرژی نگذاشتم ولی در سال سوم
که المپیاد برایمان کامال جدی می شد دیگر
زمان تفریحات خودم را محدود کردم و بیشتر
به درس رسیدم.
موفقیت در المپیاد جهانی یک دنیای
جدیدی را پیش روی شما خواهد
گذاشت  .در این بین اگر پیشنهاد ادامه
تحصیل ویا زندگی در کشور دیگری به
شما بشود آیا به این پیشنهاد پاسخ مثبت
خواهید داد یا زندگی در ایران را
ادامه می دهید؟
مازیار  :زندگی آینده که قابل پیش بینی نیست.
من در دوم دبیرستان خیلی به فکر ادامه تحصیل
در خارج از کشور بودم ولی االن این ذهنیت
را ندارم و دوست دارم همین جا زندگی کنم.
بهزاد  :من تا به حال هربار به این موضوع فکر
کردم اصال راضی به رفتن نشدم و حس کردم
که اینجا خیلی زندگی بهتری خواهم داشت.
دل کندن برایم غیر ممکن است.
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بحث اصلی المپیاد از سال چندم
دبیرستان آغاز می شود و آیا از نخستین
سال با عالقه مندان این موضوع کار

مجموع تالش های انجام شده در زندگی است
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لطفا خودتان را معرفی کنید :
 مازیار شهریاری متولد  22اسفند سال .1372تحصیالت ابتدایی را در دبستان جمشیدجم ،
دوره راهنمایی را در مدرسه سید جمال الدین
اسد آبادی و دبیرستان را در مدرسه عالمه
طباطبایی واحد  ADVANCEگذراندم .
 بهزاد بهزادی متولد  2اردیبهشت سال .1373تحصیالت ابتدایی و راهنمایی را در دبستان
جمشیدجم و رستم آبادیان و دبیرستان را در
مدرسه عالمه طباطبایی واحد ADVANCE
گذراندم .
 گودرز مهر متولد  27اسفند سال  1372وتحصیالت ابتدایی تا دبیرستان را همانند مازیار
در مدارس جمشید جم  ،سیدجمال الدین اسد
آبادی و عالمه طباطبایی سپری کردم.
دو نفر از شما  ،پس از گذراندن دوره
دبستان در یک مدرسه زرتشتی ،دوره
راهنمایی و بعد از آن را در مدارس
دیگری گذراندید .علت خاصی داشت؟
مازیار  :من و گودرز بعد از دوره دبستان
تصمیم گرفتیم که درس خواندن را به صورت
جدی و با کیفیت ادامه بدهیم  .به همین دلیل
برای حضور در مدرسه تیزهوشان اقدام کردیم
که نشد .بعد به سراغ مدرسه راهنمایی عالمه
طباطبایی رفتیم که امتحان دادیم و قبول شدیم
اما گفتند بايد در همان مدرسه مثل ساير بچه ها،
دینی بخوانیم که خوب طبیعتا ما عالقه ای به
این موضوع نداشتیم  .بعد در بین مابقی مدارس
شنیده بودیم که کیفیت مدرسه سید جمال
الدین اسدآبادی قابل قبول است در نتیجه به
آنجا رفتیم وثبت نام کردیم.
به نظر شما مدارس زرتشتی کیفیت
آموزشی پایینی داشتند که شما در
دوره راهنمایی به سراغ مدارس
دیگری رفتید؟
مازیار  :بحث این نبود که مدرسه رستم آبادیان
کیفیت خوبی ندارد ما بیشتر به دنبال مدرسه ای
بودیم که از لحاظ آموزشی بهتر باشد .من نمی
توانم بگویم مدرسه رستم آبادیان کیفیت خوبی
نداشت همانطور که بهزاد دوره راهنمایی را در
همین مدرسه خواند .ما به دنبال جای بهتر بودیم
و شاید این مدارس به نسبت رستم آبادیان زیاد
فرقی نمی کردند .
چه شد كه به فكر حضور در المپیاد
افتادید و آیا در انتخاب این راه،کسی
شما را راهنمایی کرد؟
مازیار  :من و گودرز سه سال دوران
راهنمایی را در کالس های فرهیختگان فرزانه
که با عنوان المپیاد برگزار می شد شرکت می
کردیم  .این کالس ها به اسم المپیاد بود ولی
هدفش آموزش ریاضی با سطح باالتر از دوران
راهنمایی بود  .از همان جا با اسم المپیاد آشنا
شدیم .در سال سوم هم فردی را به ما معرفی
کردند که در المپیاد ریاضی مدال نقره آورده
بود که همین باعث انگیزه گودرز شد .اما من
عالقه ای به ریاضی نداشتم ولی چون در کالس
های المپیاد حضور داشتم عالقه مند شدم وارد
این راه شوم که البته شاخه دیگری ر ا – نجوم
 انتخاب کردم .بهزاد  :من هم در دوران راهنمایی به ریاضی
عالقه مند بودم و شنیده بودم که چند نفری برای
المپیاد به کالس می روند که همین باعث شد من
هم در کالس های موسسه مصباح ثبت نام کنم .
در همان کالس ها موقع امتحانات سواالت المپیاد
را از ما می پرسیدند که البته ما از این موضوع خبر
نداشتیم ولی همین باعث شد که من بیشتر به
ریاضی عالقه مند شوم  .بعد از اینکه وارد عالمه
شدم تازه با مفهوم واقعی المپیاد آشنا شدم .

مـوفقیـت

گودرز  :اگر به من پیشنهاد خوبی برای ادامه
تحصیل بشود حتما می پذیرم و امیدوارم که بعد
از آن بتوانم برگردم و در ایران کار و زندگیم
را ادامه بدهم .
برای مسیر آینده خود آیا فکری
کرده اید و دوست دارید در چه رشته
ای ادامه تحصیل بدهید ؟
گودرز  :من خیلی عالقه مند به صنایع خودرو
سازی هستم و دوست دارم تحصیالتم را در
مهندسی مکانیک وخودروسازی ادامه بدهم.
بهزاد  :من هنوز تصمیمی در این مورد نگرفته ام
و فعال در حال شناخت رشته های مختلف هستم.
ولی مطمئنا در یکی از رشته های مهندسی ادامه
خواهم داد.
مازیار  :من تصمیم قطعی نگرفته ام ولی من
هم مهندسی مکانیک ،صنایع یا عمران را مد
نظر دارم.
آیا جامعه زرتشتی بستر مناسبی برای
رشد استعدادهای درخشانی همانند شما
است یا خیر ؟
گودرز  :جامعه زرتشتی جامعه ای آزاد و شاد
است و این امکان را به ما می دهد که مطابق با
آموزه های اشوزرتشت درست بیندیشیم وراه
درست را انتخاب کنیم .
بهزاد  :در دوران راهنمایی که من در مدرسه
رستم آبادیان بچه های زرتشتی زیادی بودند
که شاید از لحاظ استعداد و هوش خیلی بهتر
از من بودند ولی متاسفانه کسی به عنوان مشاور
حضور نداشت و اگر پدر ومادر من نبودند من
هم همانند آنها وارد همان راه یکسانی که
همه می روند می شدم .خوب یک
کارشناس و یا یک مشاور خوب
می تواند راه های مناسبی را
به دانش آموزان و یا والدین
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نشان بدهد ولی متاسفانه ما در
جامعه چنین افرادی را در آن
مقطع تحصیلی نداشتیم که به
افراد باهوش واستعداد راه های
مناسب برای ادامه تحصیل موفق
را نشان بدهد.
مازیار  :من از کودکی از پدرم
یاد گرفتم که منتظر جامعه نمانم،تقصیرها
را گردن کسی نینداخته و خودم راهم را
انتخاب کنم .ما باید خودمان به دنبال پیدا
کردن مسیرهای مناسب باشیم و در انتظار
کمک کسی نمانیم .االن در مسیر المپیاد
جرقه ای زده شده و با اطالع رسانی مناسب
به طور قطع در سال های آینده خبرهای
بهتری در خصوص موفقیت دانش آموزان
زرتشتی در المپیاد خواهیم شنید .ولی والدین
و محصالن نباید منتظر کمکی از جانب
جامعه باشند خودشان باید در این راه تالش
کنند تا موفق شوند.
توصیه پایانی :
گودرز  :توصیه ام برای دانش آموزان این
است که اگر هدفشان رسیدن به مدارج باال
است از تالش دست نکشند  .ما در المپیاد یاد
می گیریم که تالش الزمه موفقیت است نه
طالیش (مدال طال ) .
بهزاد  :پیشنهاد من به دانش آموزان زرتشتی
این است که براي المپیاد دلهره نداشته باشند
و زیاد نگران شکست نباشند .شرکت در
آزمون ها المپیاد اعتماد به نفس مضاعفی
به انسان می دهد و نحوه مطالعه برای المپیاد
راه های جدیدی را برای درس خواندن پیش
روی ما قرار می دهد.
مازیار  :ما باید یاد بگیریم که کار نشد ندارد.
موفقیت فقط شرکت در المپیاد نیست موفقیت
فقط کسب مدارک نیست شاید تمام اینها یک
پله از خوشبختی باشد ولی موفقیت مجموع
تالش های انجام شده در زندگی است .
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خوانديم كه :
خانه پروين شلوغ بود و بچه هايش داشتند شام مي خوردند تا زودتر بخوابند و
پروين هم سرگرم رسيدگي به آنها بود..
وقتي خورشيدبانو گفت مي رود و روز ديگري مي آيد ،پروين در جوابش گفت:
 اتفاقا همين امروز مي خواستم بيام خونه ات ،حاال كه اومدي ،بمون تا بيام .كارمهمي دارم!
بعد هم رفت پی کارش و خورشیدبانو هم كه بعد از ماجراي چند روز گذشته و
حتي همان روز ،حال و حوصله نداشت به پشتي تكيه داد و پاهايش را دراز كرد
و نشست.
پروين گفت:
 خورشيد بانو حدس بزن امروز کی اومد خونه ما؟ من چطور حدس بزنم!پروين لبخندي زد و گفت:
 همان خانم مسن را مي گم كه با دخترش روز مهرگان اومدن .همونایی كهبراي برادرشون خداداد دنبال زن مي گشتند ،حاال متوجه شدي؟!
بعد هم شروع كرد که:
 اسم اون خانم دولت است ،اسم دخترش هم كيان بانوست و هنوز ازدواجنكرده .او آهسته در آشپزخانه در گوشي به من گفت که چون مادرش بيمار است
و خداداد تنها پسر خانواده است و مي خواهد عروسي او را ببيند ،از اين نظر
كمي عجله دارند.
 خورشيدبانو زیر لب گفت :خوب آخرش چی شد؟ چی گفتن؟ حاال كه اوناهمه كاره اند!
پروين خيره نگاهش كرد ،خوب احساس دوستش را مي شناخت .رويش را به
سمت خورشيدبانو گرداند و در حاليكه به چشم هايش خيره بود گفت:
 تازه سر اين آقا پسر چهل و چند ساله دعواست!هر دو ساكت بودند و هر كدام در اعماق وجودشان در جست و جوي راه حلی
بودند تا اینکه باالخره پروين سكوت را اينگونه شكست:
 -ببين خورشيدبانو نمي دونم تو چطور به اين قضيه فكر مي كني و براي آينده

ات چه فكري داري؟ حتي نمي تونم بگم از اين بابت خوشبختی به تو رو كرده يا
نه؟! اما امروز اين مادر و دختر اومدن و درباره تو از سير تا پياز زندگيت پرسيدن
بعد هم از هر دري حرف زدن .من هم كار داشتم و هي اين پا اون پا مي شدم،
فهميدن و بلند شدن ،وقتي دختر داشت خداحافظي مي كرد آهسته گفت:
 از اون خانم – منظورش تو بود -بپرس كه جوابش چيه و جوري گفت كه اوناعجله دارن و كس دیگه ای را هم زير سر دارن كه اگه نشد سراغ اون برن.
خالصه نمي دونم چی بگم ،من خيلي دوستت دارم اما زندگي خودته ،حاال كه
بعد از اين همه مدت نوبت تو رسيده ،این تويی كه بايد قبول كني ،البته اگه
راضي باشي ،اون هم خيلي سريع ،تا سه روز دیگه جواب مي خوان .اگه من جاي
تو بودم با همه سختي هايي كه كشيدي ،قبول مي كردم ،حاال جواب تو چيه؟

پرسيد و آهسته در گوش او چيزي گفت.
مادر ،خورشيدبانو را براي درست كردن چاي
به آشپزخانه فرستاد و وقتي که برگشت آن
خانم رفته بود .آن روز متوجه نشد كه او را
بيرون فرستاده اند تا صحبت هايشان را نشنود
اما به خاطر آورد كه چند روز بعد مادر با
ترش رويي و عصبانيت براي خواهر شوهرش
تعريف كرد:
 مردك پير خجالت نمي كشد ،با سه تا بچه،دختر مرا براي جانشيني مي خواهد و وقتي
خورشيدبانو وارد اتاق شد هر دو ساكت شده
بودند....
 آهان! فهمیدم ،جمشید ،آن مرد قد کوتاههمسایه پشت خانه شان خواستگار من بوده!
ولی مادر هیچ وقت چیزی به او نگفته بود و
یکی دو سال پیش موضوع را فهمید ،آن هم از
زبان عمه اش که از سر بدجنسی یا دلسوزی یا
هر چیز دیگر قضیه را تعریف کرده بود .تازه
از اینکه مادرش ،جمشید بمان (نام مستعار) ،را
جواب کرده بود او را سرزنش می کرد و برای
اینکه دل خورشیدبانو را بسوزاند تعریف کرد
که همین جمشید به خاطر کینه از مادرش چند
خواستگار خورشیدبانو را از کارشان منصرف
کرده بود و خودش هم همسری نگرفته و
منتظر خورشیدبانو مانده .عمه می گفت که
هنوز وقتی جمشید مرا می بیند مفصل احوال
پرسی می کند و همیشه اول هم حال تو را می
پرسد و با کنایه می گوید که خورشیدبانو کی
خسته می شود و به ده بر می گردد؟
بارش شدید باران او را به زمان حال باز گرداند
و مجبور شد چترش را باز کند .اما دانه های
درشت باران در سرما شبیه تگرگ شده بود
و با صدای تق تق او را زیر سقف بالکن یک
خانه کشاند.
دیگر آفتاب روزهای کوتاه پاییزی رمقی
برای ماندن نداشت و آسمان رو به تاریکی می
رفت .خورشیدبانو خیلی صبر کرد تا ابرها از
هم باز شدند و این بار ستاره ها یکی یکی دیده
شدند و ماه قرص کامل خودش را نشان داد.
بوی تند خاک باران زده ،بوی درخت ها و
علف های تر ،همه و همه را خورشیدبانو با

همه فکر و حواسش به این بود که خودش
را به نفهمی زده و به قولی که به پروین داده
بود عمل نکرده و به خانه آنها نرفته بود .وقتی
جورابش را دوخت ،از جا بلند شد تا لباسش
را عوض کند .پروین منتظرش بود ،او این
موضوع را خوب می دانست و از این رو
عصبی بود و پاهایش را به شدت تکان می داد.
برای آنکه کمی آرام شود توی رختخوابش
دراز کشید و خیلی زود به خواب رفت.
هوای سرد ،بادی که دزدکی پنجره را باز
کرد و ماه که تمام تختش را روشن کرده
بود ،دست به دست هم خورشیدبانو را بیدار
کردند .او هول کرده بود و قلبش داشت تند
تند می زد ،حاال چه کار کند؟ بلند شد و
ساعت شماطه دار را نگاه کرد ،ده شب بود،
لب هایش را گاز گرفت و همانجا نشست،
خیلی دیر بود ،کاری از دستش بر نمی آمد.
تمام شب را با آنکه توی رختخواب بود
نخوابید ،چشم هایش باز بود و آنقدر پهلو به
پهلو شد تا اولین شعاع های خورشید آسمان را
روشن کرد .از جا بلند شد ،بی خیال شده بود و
درست مثل یک عروسک کوکی حاضر شد
تا سر کار برود .همان ژاکت و بلوز و دامن
قشنگش را پوشید اما جلوی آینه نرفت ،انگار
از خودش خجالت می کشید.
چون وقت کافی داشت پیاده رفت ،تمام
روز در بیمارستان آنقدر سرش شلوغ بود که
فرصت فکر کردن را پیدا نکرد .موقع پسین
وقتی داشت لباس هایش را عوض می کرد،
باز هم تصمیمی نگرفته بود و طوری رفتار
می کرد که اوقات آرامی است و او دارد کار
روزانه اش را انجام می دهد.
از در خارج شد و پله های بیمارستان را پایین
آمد ،برای دربان سری تکان داد و در طول
خیابان کنار نرده های بیمارستان به راه افتاد.
نگاه بی روحش چیزی را جستجو نمی کرد،
فقط فریادی در گوشش می گفت دیرشد-
دیرشد.
متوجه نشد ،صدایی آمد و دستی بر شانه
هایش خورد ،بی اختیار ایستاد .ضربان قلبش
دوباره باال رفت.

امروز ،روز سوم بود و خورشيدبانو
بايد جواب مي داد .دو روز
گذشته را به سختي گذرانده
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بود و آنقدر در بيمارستان باال
و پايين رفته بود و براي خودش
كار تراشيده بود كه خسته و
كوفته ،بدون هيچ فرصتي براي
فكر كردن ،گذشته بود .اما ،به
هر حال امروز مي بايست جواب
مي داد.
آبان ماه رسیده بود و با آمدنش باران هديه
آورده بود .تمام دو روز گذشته به شدت باران
باريده بود و برگ ها را تارانده و زمين به نقش
رنگین برگ ها آراسته شده بود .روز سوم که
وقت جواب دادن خورشيدبانو بود ،باد تندی
از صبح آغاز به وزیدن کرده بود که حکایت
از بارش برف در كوه هاي دوردست داشت.
خورشيدبانو ژاكتي به رنگ صورتي تيره كه
ظريف بافته شده بود را با يك دامن پشمي تنگ
و بلند كه ساق پاهايش را مي پوشاند به تن کرد
و با كفش هاي ورني مشكي و يك روسري
ساتن مشكي با حاشيه طوسي رنگ ،آراسته و
زيبا شد .طراوت باران و خنكي باد به جاي آنکه
او را به شوق آورد ،دلش را به درد مي آورد.
از ايستگاه اتوبوس رد شد و تصميم گرفت
کمی پياده راه برود .عجله اي براي رسيدن
نداشت ،اما باید خیلی زود تصميمش را می
گرفت .همان طور كه آرام قدم برمی داشت
و سرش پايين بود ،خاطرات ،او را به سال
هاي دور بردند .ياد آن روزي افتاد كه مادر به
سختي بيمار بود و در رختخواب خوابيده بود،
چند سالي از ماجراي او و سهراب مي گذشت
و مادر اينطور وانمود مي كرد كه موضوع
فراموش شده است .يادش آمد که آخر گهنبار
آبان ماه ،هوا سرد بود و سوز برف مي آمد،
در خانه اردشير كه يكي از اقوام دورشان بود
گهنبار داشتند و مادر نمي توانست به گهنبار
برود و او پيش مادر ماند و اتاق را با چوب
هايي كه در منقل سرخ رنگ شده بودند ،گرم
مي كرد كه خانمي هم سن و سال مادرش
با سر و صدا وارد اتاق شد و احوال مادر را

داستان
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نفس عمیق فرو داد و راه افتاد ،باید کاری می
کرد .آهی کشید!
 خدایا چه کار کنم ،خوشبختی آدم ها درچیست ؟
مفهوم شادی ،خانواده داشتن ،تنها نبودن،
احساس دوست داشتن و دوست داشته شدن،
معنی تمام سعادت است؟ خیلی احساساتی
شده بود ،لبخند تلخی زد و به خودش گفت:
 چه خبره ،اینا که تو می گی کدومشونبرات واقعی اتفاق افتاده؟ تو مجبوری بگی بله
و بقیه عمرت را با مردی که حتی یه کلمه با او
حرف نزدی و نمی شناسیش زندگی کنی یا
بگی نه و بعد راهت را بگیری و همین زندگی
االنت را ادامه بدهی اما تا کجا؟! به پیری و
تنهایی که می رسی چه کار می کنی؟
بعد بلند گفت:
 آخه من نمی دونم حتی اون چه کاره است؟چقدر سواد داره؟ به خاطر چی می خواد با من
ازدواج کنه؟
در این فکرها به سر می برد که ناگهان دید مرد
قد بلند مستی با سبیل های بلند و پیچ دار دارد
او را مات و مبهوت نگاه می کند.
 با من بودید خانم؟!انگار از خورشیدبانو بدش نیامده بود!
خورشیدبانو به یاد نوجوانی اش عشوه ای زیبا
کرده و خندید:
 خیر! آقای محترم با خودم بودم !خورشید بانو از وقتی که در خانه را باز کرد
و وارد شد ،حواسش سر جایش نبود ،ژاکت
خیسش را در آورد و آن را روی پشتی صندلی
آویزان کرد و صندلی را نزدیک بخاری برد تا
ژاکتش خشک شود ،اما بخاری نفت نداشت
و خاموش شده بود .رفت و از کنار حیاط پیت
نفت را آورد تا داخل بخاری بریزد.
جوراب هایش را که از پا در آورد ،متوجه
دررفتگی آنها شد و برای دوختنش بایست
نخ نایلون یک جوراب کهنه را می کشید و با
یک سوزن ریز جوراب را ظریف می دوخت
تا وصله اش معلوم نشود.
سرش را بیهوده گرم می کرد در حالی که
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کودک نفهم

یکی دیگه کالس رقص میزاره
یکی دیگه سیاست داره اما
واسه رسوایی  ،تیتر بد میزاره
یه ماهنامه خبر داره خالصه
یکی چاپ میشه رو برگ ِگالسه
رقابت می کنند با چنگ و دندون
که شاید این وسط چیزی بماسه
یه عمره کارگروه وقف داریم
تو موقوفات هزارتا حرف داریم
از این حق وحقوق چیزی ندیدیم
میگن تعجیل چرا؟ ما وقت داریم
یکی موبد میخونه از ته دل
یکی دیگه صدایش داره مشکل
		
ندارند تاب موبدیار زن رو
بهونه می تراشند ناز و خوشگل
تو بوق کردیم که آئین نامه داریم
واسه ورزش هزار برنامه داریم
با صد تعریف یکی کرد انتقادی
پیچوندیم نسخه شو  ،ما َمرد کاریم
یه سازمانی همیشه تور میزاره
یکی بزم و یکی فست فود میزاره
همه سرگرم  ،سرگرم کردن ما
ببین رفتیم سرکار  ،کی بیکاره ؟
یه جا میگه نداریم پول سرویس
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طراح جدول  :سهراب باستانی

پاسخ جدول شماره قبل

پس از حل کامل جدول در خانه های رنگی 17حرف مشخص خواهد شد .با

کنار هم قرار دادن این حروف به رمز جدول که اثری ارزشمند از روانشاد موبد اردشیر

آذرگشسب است ،دست مي يابيد .رمز جدول را به همراه مشخصات و شماره تلفن ،به
آدرس پست الکترونیکی  info@parsnameh.irارسال فرمایید.

برای مدرسه بودجه دیگه نیس
میگیرن پول ازت با منت و خشم 		
ولی برنامه ای نیست واسه تدریس
یه جا از خیرین پول در میاره
ولی مِلک هارو میده مُفت اجاره
کجا دیدی چنین گیج بازی هارو
شده دردی که هیچ درمون نداره
ماروگول میزنند با زحمت وزور
		
از اون بدو تولد تا دم گور
که راستی بوده کار وپیشه ما
نصیحت می کنند :باشیم همازور
بابایم ُگر گرفته مثه آتیش
میگه شانسم نداریم ما خدائیش
همه رفتند از این آشفته بازار
دیگه بستن هایاس و راه اتریش
عجب گیر افتادم از دست بابا
فقط گفتم بریم رو سوی دریا
زده توجاده خاکی ِهی می گازه
نخواستیم ما  ،غلط کردم خدایا
عمودی
 .1یکی از پادشاهان پیشدادی-
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یکی از آتش های آیینی
وشاید مهمترین آن
 .2قهرمانی در شاهنامه-
فریبنده
 .3خودرو برای حمل و نقل-
مخفف ریسمان -مخفف آگاه-
لبریز
 .4کلمه پرسش -نقره -گیسوی شاعرانه
 .5کد -روز قیامت -مکر
 .6دوستان -جمع کلمه مژه
 .7یکی از شهرهای استان خراسان رضوی-
بدی -نوعی شیمی
 .8روستا -کوهی در اروپا -بدهی -فیلمی سیاسی
 .9خود خواهی -خاک صنعتی -در دست
شماست
 .10کشوری در آسیا -با مینو اندیشه بد می شود
 .11منفعت -مجرم -بالغ
 .12قطار -نوبت بازی -ترد ولی در هم ریخته
 .13ضمیر متصل -یک دهم متر -پسر
کوروش -ضمیر جمع
 .14افسونگر -شنونده خوب
 .15در تابستان خوردنش می چسبد -گوشه
ای دردستگاه راست پنجگاه از موسیقی
اصیل ایرانی
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افقی
 .1در گرانبهای دریایی -دیرینه ،کهن
 .2شاعر نوپرداز -خانه ترکی
 .3همان بس است -رنجاندن کسی -درخت
بی بر ،چوب پوسیده
 .4سیما -واحد مسافت -آش -گوهرها
 .5عملی در باغبانی -گوناگون -میوه ای
بهشتی
 .6فرعون مصر -خیره شدن -مونث نفیس
 .7واحدی در کامپیوتر -شعری از احمدشاملو
در مجموعه هوای تازه -سوپ
 .8ظاهر ساختمان -ظرف روغن ولی در هم
 .9گرمی ،حرارت -آسیابانی که قاتل
یزدگرد سوم شد -پسر کاوه آهنگر
 .10می فروش -اصل هر چیز -افسانه و
پهلوانی در اساطیر یونان
 .11امیر ،بزرگ -حکم ران -چهره ولی
برعکس
 .12بخشش -جامدی ژالتین مانند که
مصارف مختلفی دارد -چهاردهمین حرف
التین -به معنای مقدس پاک وبهشتی
 .13نشانه مفعول بی واسطه -نمایش نامه ای
از بهرام بیضایی -عدد فوتبالی
 .14رونده ،کوشا -پهلوانی در شاهنامه
 .15کتابی از موریس مترلینگ -ثروتمند
هندی
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اَه اَه اَه باز این عید تموم شده می باشد .امسال
تموم عید دلم به آقای کاله قرمزی خوش
بود  .نمیدونم چرا امسال عیدکاسبی خوب
نبود .مردم چقدر خسیس شده می باشند .من
خیلی ناراحت می باشم .دیروز هم آخرین
زورم رو برای گرفتن عیدی زدم و در یک
اقدام خودجوش به آقا مدیر مسئول گفتم که
می خواهم برای عید دیدنی به خونه شون
بروم ولی اونهم چنان برخورد محبت آمیزی
داشت که یهویی پشیمون شدم و خواستم
بهش هزارتومن هم عیدی بدم  .یکبار هم
به بابایم گفتم که ما چرا مسافرت رفته نمی
باشیم ؟ بابایم هم کانون گرم خانواده مارو
چنان گرمتر کرد که یهویی همگی ما گرما
زده شدیم  .هنوز هم به خاطر این محبت
های نوروزی من مریض شده می باشم و
می خواهم بروم بخوابم  .ولی قبلش خواستم
صحبت های خودم با بابایم رو براتون به
صورت شعر بنویسم.
خدا جونم چرا لِنگ در هوایم
سرم بشکسته  ،میخ رفته به پایم
ببین گیج میزنم هرروز وهر شب
خدا جونم تو میدونی کجایم ؟
بابایم مث یک خر مونده در ِگل
شده ماشین داغون بی هندل
به فرقش خورده بشقاب ومالقه
زدست مادرم گشته خُ ل و چِ ل
بهش میگم  :که این عید هم تموم شد
تو این تعطیلی ها عمرم حروم شد
چرا دریا نمیریم سالی یکبار

ته آب بازیمون طشت حموم شد
بهم میگه  :که خرج تو زیاده
با انگشتت حساب کن خیلی ساده
ببین بچه دوسه میلیونی میشه
ولی دوزار به هیچ کس سود نداده
همین خرج کالس ودرس و تدریس
بااون پولی که میدیم واسه سرویس
کنارش جمعه ها ودرس دینی
نداری حافظه یک گوشه بنویس
ببین خرجت زیاده جان بابا
دارم دلواپسی من واسه فردا
با این مغز خرابی که تو داری
نداری هیچ امیدی توی دنیا
با این حرف بابا حالم خراب شد
یه جام سوخت ودلم خیلی کباب شد
به من چه انجمن حرفی اگر زد
به من چه فکر تو نقش برآب شد
مصوب شد اگر بچه بیاری
بهت پاداش میدن پونصدهزاری
مامان زائید منو با صدهزار شوق
ولی بدجوری موندی توخماری
به من چه انجمن از چشمت افتاد
به من چه طرح سوبسید هم برافتاد
تواین جمع میزنی هی توسرمن
به من چه ت ُف ِ
کف دستت نیافتاد
میگم  :بابا بده زودی جوابم
میگه :خوب قصه گفتی  ،برده خوابم
خودم دارم گالیه زین جماعت
ازاین سردرگمی ها در عذابم
یه سایت جای خبرهی عکس میزاره
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با شادباش سال نو ،با خود گفتم از دهه سی
و خاطرات آن دوران کمی در آیم و از
تجربیات نزدیک تر بنویسم .ولی اظهار نظر
چند تن از دوستان که با لطف همراه بود،
مرا وا داشت تا آن دوران را ادامه بدهم .در
روزهای نوروز نظرات مردم را گوش دادم و
نکات جالبی دریافتم .در اینجا خاطرات یکی
از آن عزیزان را نقل می کنم که ما را به دهه
ای پیش تر از دهه سی می برد.
آن زمان ها چون هنوز در بعضی از محالت
انجمن تشکیل نشده بود کدخدا حاکم بود.
افراد دیگری نیز به غیر از کدخدا دارای
مسئولیت اجتماعی و اقتصادی بودند .اول،
دهموبد بود که امور مذهبی ده را عهده
دار بود و عالوه بر روشن نگاه داشتن آتش
آدریان ،در مراسم آیینی نیز همکار دستوری
بود که از شهر می آمد و به دلیل دوری راه،
پنج روز گاهنبار را در ده و در خانه دهموبد
می ماند .دهموبد عالوه بر دریافت هزینه های
یک مراسم ،در برخی مواقع چند قطعه زمین
به همراه آب مورد نیاز موقوفه دربمهر ،هم به
ایشان واگذار می شد تا با کشاورزی گذران
زندگی کند .دهموبد عالوه بر سرپرستی
دربمهر ،در برخی مراسمی که حضور دستور
الزم نبود ،به اجرای مراسم می پرداخت،
مخصوصا» هنگام درگذشت یک نفر .تا
آمدن دستور او در خانه درگذشته حاضر می
شد و کارهای اولیه را انجام می داد .همچنین
در مواردی که بین افراد اختالفی پیدا می
شد ،پا در میانی می کرد و با ریش سفیدی
مسئله را حل می کرد .دهموبد حتی از
طرف خانواده داماد به خواستگاری
می رفت و برخی از آنها هم به
بچه ها اوستا یاد می دادند.
یکی دیگر از افرادی که در
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ده صاحب شغل بود ،میراب
بود .او بایستی بر تقسیم آب
و الیروبی قنات و استخدام
مقنی و سایر مواردی که
مربوط به آب و قنات می شد،
نظارت می کرد تا حقی از کسی
ضایع نشود .آب حیاتی ترین نقش
را در کشاورزی کویر ایفا می کند ،به
ویژه در زمانی که ساعت نبود .آن روزها با
دستگاه ساده و ابتدایی به نام «سبو» زمان را
اندازه گیری می کردند.
دشتبان ،هم به کسی می گفتند که بر صحرا

کـدخـدا

بهرام دمهری

و کوچه باغ ها نظارت می کرد تا دزدها و
حیوانات وحشی به کشتزار مردم دستبرد
نزنند .شغل اصلی دشتبان نگهبانی بود ولی
بشنوید از کار دشتبان محله ما .دشتبان محله
ما عالوه بر مراقبت از هندوانه و خربزه،
مواظب کیسه های تریاک قاچاقی هم بود
که در بین خرمن های گندم قایم کرده بود تا
اینکه روزی صاحب یکی از خرمن ها شبانه
خرمن را خرد می کند .صبح روز بعد برای
جدا کردن گندم از کاه چند نفری به صحرا
مراجعه می کنند و می بینند که قاطی گندم
دانه های دیگری هم هست .چند روزی کار
آنها جدا کردن نرمه های تریاک و شستن
گندم ها بود.
این مجموعه سه نفری یعنی میراب ،دهموبد
و دشتبان از طرف مردم سهمیه داشتند که
در موقع برداشت گندم به صورت جنس
یا معادل آن پول دریافت می کردند ولی
کدخدا حکایت دیگری داشت.
محله ما ،سیصد نفری ،جمعیت داشت و
همه کشاورز بودند .کدخدا مردی بود که
خود را عقل کل می دانست ،در همه امور
دخالت می کرد و خودش را قیم و بزرگ
ده می دانست .کسی او را انتخاب نکرده بود
(اگرچه در آن زمان انتخابات معنا نداشت)
خودش با چند نفر گروهی شده بودند و
ده را در اختیار داشتند .این شخص شاید
هماهنگ کننده بود ،شاید هم به نوعی رابط
حکومت و مردم ،چون او منصوب مقامی
باالتر به نام کالنتر بود و ایشان تنها کسی
بود که مستقیما به باغ دولت آباد رفت و آمد
داشت .وقتی ژاندارم ها برای سرباز گیری و
بردن به اجباری به ده می آمدند یک راست
می رفتند خانه کدخدا .او روز بعد به در
خانه کسانی می رفت که پسر هجده سال
به باال داشتند ،اخطار اول را اعالم می کرد
که پسر شما باید برود اجباری ولی راه فرار
را هم نشان می داد .مقداری پول ،چند من
گندم و کله قندی ،چند ماهی ،کار اجباری
را عقب می انداخت.
مرتبه دوم آنها را می ترساند که «سرکار»
گفته اگر پسرتون خودش را معرفی نکند
می آیند در خانه و او را با دستبند می برند.

از کلیه دوستداران و عالقه مندانی که پارس نامه را
دریافت نمی کنند یا نشانی یا پالک آنها تغییر کرده

تقاضا می شود نشانی کامل خود را به پست الکترونیکی

نشریه info@parsnameh.ir

ارسال نمایند یا به شماره های دفتر نشریه اطالع دهند.

دوباره التماس و درخواست شروع می شد.
این جنگ و گریز ادامه داشت تا اینکه پسر
بدبخت یا اجباری می رفت ،یا دیوانه می
شد یا به کمک همین کدخدا راهی هند و
پاکستان می شد.
شخصی که این مطالب را بازگو می کرد
می گفت :کسانی را می شناسم که در هند
و پاکستان صاحب زن و زندگی شده اند با
اینکه یکی از آنها هفتاد سال سن دارد باز هم
می ترسد به یزد بیاید که شاید او را به سربازی
ببرند! در محل ما روانشاد گوهر خانم به پسر
دو ساله اش می گفت :امیدوارم هیچ وقت
بیست ساله نشوی تا به اجباری نروی!
کدخدا در کار خرید و فروش هم دخالت
می کرد .درصدی می گرفت و معامله را
جوش می داد ،تهدید هم می کرد .آن روزها
که حرف سیاسی و وابستگی به دسته و گروه
وجود نداشت ،اگر کسی گرایش به مذهب،
فرقه یا آیینی داشت ،کدخدا آنها را می
ترساند که اگر دولت بفهمد چه کارها که
نمی کند! ولی خودش پنهانی از آنها پول می
گرفت تا آنها نشست تشکیل دهند.
خدایش بیامرزد ،مهربان که شخص خوبی
بود ،از صبح تا غروب به همه خانه ها از هر
دین و آیین و فرقه ای می رفت و با آنها هم
صحبت می شد .روزی کدخدا از او پرسیده
بود ،مهربان ،تو چه دینی داری؟ مهربان گفته
بود هر دینی که شما بفرمایید!
زن کدخدا هم در همه امور همراه او بلوا
درست می کرد .ایشان ادامه داد و گفت:
کدخدای محله ما تا روزی که کدخدا بود،
همه این خصلت ها را داشت .از روزی که
انجمن ،هرچند نیم بند ،روی کار آمد و
کار گروهی شد ،او دیگر طافت نیاورد .هر
جا می نشست به انجمن بد می گفت و به
اعضای آن توهین می کرد .باز هم مردم او
را تحمل می کردند ،ولی از روزی که کمر
به نابودی ده ،محله ،دین و ایمان بست ،مردم
با او به مقابله برخاستند و می گفتند :دیوانه
شده و کسی به حرفش گوش نمی داد .هر
جا می رفت ،مردم از او فاصله می گرفتند،
جوانان هم سر به سرش می گذاشتند و کاری
کردند تا از ده و محله ما رفت و سال ها بعد
در غربت و تنهایی مرد.
این نقل را که شنیدم به یادم آمد که می
گویند :تاریخ تکرار می شود .جالب است،
نه!

پارس نامه در نظر دارد در شماره ای به انعکاس خاطرات

تلخ و شیرین دوران دانشجویی بپردازد .از همه دوستداران
و عالقه مندان دعوت می شود ،خاطرات دوران دانشجویی
خود را به پست الکترونیکی نشریه ارسال نمایند.

پارس نامه از نوشته ها ،خاطرات و مطالب شما در زمینه های
مختلف فرهنگی ،اجتماعی ،دینی و  ...استقبال می کند.

مهد کودک و
مرکزپیشدبستانی
تـلفـن :

سپند

88008939 - 88025318

پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
شماره سی و چهار  -فروردین 1391
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
دکتر اسفندیار اختیاری
زیر نظر شورای سر دبیری
صفحه آرا :
شادی عبد شریف آبادی
همکاران :
همراهان تارنمای برساد
آدرس  :یزد  -صفائیه  -خیابان استاد
احمد آرام  -کوی استادان  -کوچه هنر 6
کد پستی 8915817113 :
تلفکس تهران 021 - 88352153 :
تلفن 0351 - 8210881 :
دورنگار 0351 - 8210879 :
پیام نگار 09355466415 :
صندوق پستی 89195/154 :
پست الکترونیکی :
info@parsnameh.ir
پارس نامه در ویرایش نوشته ها آزاد
است و همه ی نوشته ها دیدگاه پارس
نامه نیست.

پارس نامه
آگهی
می پذیرد
09137242551

آموزش دف(بهاج)
شماره تماس:
09122768815

دکتر هما کیخسروان
جراح دندانپزشک
تلفن :
88907789
09123898261

استادنجاتالهی(ویال) کوچهنوید
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