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آيين درگذشت اشوزرتشت اسپنتمان برگزار مي شود

نابآ -جنپ و تصش هرامشهرامش-همان سراپ-1393نابآ -جنپ و تصش هرامش

آيين درگذشــت اشوزرتشــت
اسپنتمان در تهران و همه شهرهاي
زرتشتي نشين برگزار مي شود.
در تهــران اين آيين آدينــه پنجم دي
ماه با اوســتا خواني آغاز مي شــود و
پس از آن همكيشان در آرامگاه قصر
فيروزه حضور خواهند يافت .همچنين
از روز چهار شنبه تدارك براي پختن
آش و پذيرايــي از همكيشــان در
آدريان تهران آغاز مي شــود .امســال
نيز اتوبــوس ها ازپنج مســير اصلي از
جمله ســنايي ،سلماس ،صادقيه ،نيلوفر
وتهرانپارس همكيشــان را به آرامگاه

همزمان بــا جشــن آذرگان و با
همت دســت اندركاران مدرسه
و انجمن اوليــاء و مربيان  ،آيين
گهنبار خواني در مدرسه جمشيد
جم برگزار شد.
در اين مراســم موبد سهراب هنگامي در
مورد بايسته هاي ديني و فلسفه برگزاري
گهنبار ها و جشــن آذرگان براي دانش
آموزان توضيح داد و بــه همراه موبدیار
دکتر راشين جهانگيري اوستاخواني اين
مراسم را برعهده داشتند .
در اين مراســم دكتر اســفندیار اختياري
نماينــده زرتشــتيان نيــز حضور داشــت
كه ضمن قــدر داني از دســت اندكاران
برگزاري اين آيين،گفت:جشن آذرگان
یکی از جشــن های مهم زرتشتیان است،
وی ضمن شــادباش از همه نیک اندیشان
جامعه که برای آموزشگاه های ما همیاری
می کنند ،تشکر و قدردانی کرد.
در اين مراســم همه كســاني كه ســدره
وكشــتي برتن داشــتند در كنــار موبدان
كشتي نو كردند.
همچنيــن در ايــن مراســم از آقــاي
رســتگاري كه ســاخت ديوار صداگير
را در ايــن مدرســه تقبــل كــرده بــود
سپاســگزاري شــد .در پايان مراســم از
دانــش آموزان با لرك وميــوه پذيرايي
شــد و هدايايــي مختلفــي بــه پايه هاي
مختلف آموزشــي اهدا شــد .اين هدايا
نيز از دهش خيرانديشــان تهيه شده بود.

خواهند برد.
در يــزد آفرينــگان خوانــي
در آرامــگاه يــزد برگزار مي
شــود .دراين شهر نيز تدارك
پذيرايي از روز قبل با حضور
همكيشــان آغــاز مي شــود.
در ديگر شــهرهاي زرتشــتي
نشــين نيز ايــن روز با حضور
همكيشــان در آرامــگاه هــا
گرامي داشته مي شود.
به باور زرتشــتيان اشوزرتشت
در روز خــور از مــاه دي به
دست تور براتور كشته شد.

برگزاری جشنواره موسيقي زرتشتيان
پانزدهمين جشــنواره موسيقي
زرتشــتيان با حضور گروه هاي
مختلف موســيقي  27 ،آذرماه
توســط كانــون دانشــجويان
زرتشتي در ســالن مدرسه گيو
برگزار مي شود.
فــروش بليــت بــراي همكيشــان
عالقمند به شركت در اين جشنواره
طــي روزهــاي  12و  13آذرماه در
كانون دانشــجويان زرتشتي صورت
خواهد گرفت.

آذرگان همراه با گهنبار
مدرسه جمشيد جم

اين پانزدهمين ســال پي در پي است
كه اين جشــنواره با هــدف افزايش
درك و توجــه به موســيقي و ايجاد
فضــاي رقابت ســالم بيــن جوانان و
نوجوانان زرتشــتي برگزار مي شود.
بنا بر اعالم قبلي كانون دانشــجويان
زرتشــتي متقاضيان شــركت در اين
جشــنواره بايــد حــدود  10دقيقه از
كارهايشــان را براي داوري پذيرش
ضبــط و تــا دوم آبــان مــاه تحويل
دبيرخانه مي دادند.

سفـره یلـدا ،پاگـشـای زمـستـان
سیما دینیاریان

پاییــز را پادشــاه فصــل ها خوانــده اند،
پادشــاهی کــه ردای زرد و ســرخش را
فرش زیر پا می سازد .پاییز آهنگش ترنم
باران اســت و نوازش بــاد .پاییز مژده می
دهد آرمیدن زمیــن ،درختان ،جانوران و
در یک کالم طبیعت را.
به آیین گرانمایه مهــرگان برابری دوباره
روز و شــب را به بزم می نشــینیم و به یاد
می آوریم خروش کاوه و به بند در آمدن
ضحاک زمان را .آبــان ،ماه آب ها،نماد
روشنی و پویایی را سپری کردیم و حاال
رسیدیم به واپسین ماه پاییز آذر ،ماه آتش
که نماد روشــنی اســت و گرما و پاکی.
آذر می رسد به بلندترین شب سال و این
زیباست که این شب بلند در آخرین روز
ماه آتش اســت چرا که آتش همواره پر
شــکوه اســت و گرامی ،آتش روشنگر
تاریکی هاســت و بلندترین شــب هم به
سپیده خواهد رسید.
شــب چله را هر چه که بخواننــد و به هر
حکایتی از فلســفه اش ،همواره شــب هم
نشــینی ها و هم صحبتی هاســت ،شــب
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سرور اســت و سپاس،
شــب شعر و شــیرینی.
اندکی که درنگ کنیم
باز مــی بالیــم به منش
واالی نیاکانمان در این
سرزمین که همواره در
سراســر روزهای سال
زیباترین بهانه ها را قرار
داده اند برای گردهمایی
 ،داد و دهش ،سپاس و
ســرور .اگرنــه درازای
سیاهی شب و رســیدن به سرمای جانسوز
آن زمان ها و دلواپــس معاش زمین و دام
بودن کجا و نقل شــاهنامه کردن و کرسی
برپا داشتن و میوه های خشک و تازه را به
هم تعارف کردن کجا!
بلندترینشبسالنیزبهسپیدهخواهدرسید،
سپیده ای که آغازگر زمستان است .آسمان
لحافی از ابر بر خورشــیدش می پوشــاند
تا کمی بیاســاید ،آبها در بلوری انجماد از
حرکت می ایستند،شاخساران برهنه تن به
باد و بوران می سپارند ،پرندگان آهنگ سفر
می کنند و زمین اندکی می آساید.
این اســت تصویر زمســتان کــه از پس
شــامی بلند سر می رســد اما یادمان باشد
کــه اگر بــرف بارید گوش بســپاریم به
رقص آرامــش ،به وجد بیاییم از شــوق
کودکانه و مهمانــی آدم برفی ها ،یادمان
باشــد که میان این همه سردی و سپیدی
آتش ســده را خواهیم افروخت که گواه
سبک شدن خواب طبیعت است .یادمان
باشد که زمستان با همه سکوت و سردی
و سپیدی و سکون ،آخرین پیچ راه است

برای رسیدن بهار .
و خوشــا به حال ما که زاده این سرزمینیم
و خوشا به حال ما که می نازیم به میراث
داری نیاکانی مان ،ســراغ ندارم زیباتر از
این ســرزمینی که از پس چنان طرحی از
زمستان برسد به بهار  ،به اوج شکوه هستی
که سبزه زاران ســر بر می آرند ،درختان
ردای ســبز به تن می کنند ،پرندگان فوج
فوج نغمه خوانی می کنند ،آبها به خروش
می آیند ،طاق آســمان نیلی می شــود و
خورشید زرین تر از هر زمان و....
ســپاس آن یگانه هستی بخشــی را که از
کران تــا کران این ســرزمین را داده های
فراوان بخشــیده .سپاس خداوند مهربان را
که ایران زمین اهوایی را از دریایی نیلگون
مارندران تا خلیج همیشگی فارس هزاران
گونه طرح ریخته .در این ســرزمین با همه
وجود ،لمس خواهی کرد حکمت خدایی
را و تجربه می کنی ضربان عبور زمان را به
هر فصل و به هر رنگ و به هر آوایی.
بلندترین شــب ســال در راه است .چراغ
افروختن ،با بزرگان گرد هم نشستن ،ریزش

یاقوت سرخ انار را در ظرف بلورین دیدن،
طعم تابستانی هندوانه را بر سفره ی زمستان
چشیدن ،غزل غزل از حافظ خواندن و بیت
بیت اندیشــه کردن در حماســه فردوسی
بزرگ ،کام را شیرین کردن و...
و اینگونه اســت که ســفره یلــدا را برای
پاگشای زمستان پهن می کنیم.
یادمان باشــد سپاس و ستایش بر این همه
داده های نیک و زیبا را.دســت برآریم و
بخوانیم آن یگانه مهربان هستی بخش را
و بخواهیم هر چــه از فراوانی و رامش و
گشایش و سرور و سالمتی و آشتی است
برای همه سرزمین ها و همه مردمان.
یادمان باشد که به قول سهراب « ،زندگی
جیره مختصری اســت» پس نگذاریم این
همه هیاهو و دغدغه های گذران ،این بی
بازگشت را بیاالید.
یادمان باشد که این شــب بلند در هر جا
بلنــدی اش به بزم و با هــم بودن در گذر
نیست ،این شــب بلندتر است برای آنانی
که در بســترند ،آنانی که تنهــا مانده اند،
آنانی که در انتظار دیدارند ،آنانی که در
بندند ،آنانی که در فقرند  ،آنانی که....
در اندیشه یاری اشان باشیم و اگر ممکن
نیست دست برآریم و دعایی بکنیم.

خــبرهای کوتاه

تعميرات سالن خسروي در حال اتمام است

كارتعميرات ونوســازي سالن
خسروي تا نیمه آذرماه به پايان
مي رسد و برگزاري مراسم ها
در آن از سر گرفته مي شود.
به گزارش خبرنگارما ،كار بازسازي
و نوسازي آشپزخانه سالن خسروي
در دســتور كار انجمــن زرتشــتيان
تهــران بــود كه بــا دو مــاه تعطيلي
برگزاري عروسي ها درمحرم و صفر
كار بازسازي و نوســازي آشپزخانه
ســال خســروي آغاز شــده است.

در اين بازســازي كف-كاشــي ها
،شــير آالت تعويض وسقف كاذب
آشــپزخانه تعمير وآشــپزخانه چهره
جديــدي خواهد گرفــت .همچنين
ســرويس هاي بهداشتي سالن تعمير
خواهد شد.
همچنين كل ديوارهاي ســالن رنگ
خواهــد شــد  .در حال حاضــر اين
كارها در دست انجام است و با پايان
ماه صفر ســالن آماده برگزاري همه
مراسم ها خواهد بود.

کانون دانشــجویان زرتشــتي
يازدهميــن همايــش علمــي
زرتشــتيان را با هدف افزايش
و گســترش علم و هم انديشي
دربــاره ريشــه هــاي علمي
پديده هــاي مختلف فرهنگي
و اجتماعي جامعه در اسفندماه
امسال برگزار مي كند .
كانون دانشــجويان زرتشتي همچون
سالیان گذشــته از دانش پژوهان در
هر ســنی که هستند دعوت كرد تا با
شــرکت در این همایش گامی را در
ی جامعه
راســتای پیشرفت سطح علم 
بردارند.
بخــش نوشــتار یازدهمیــن همایش
علمی شــامل  4بخــش .1 :اصلی .2
محور  .3جنبی  .4پژوهش ،آزمایش،

نوآوری است .
محــور همایــش امســال نیــز« ،چرا
مهاجرت؟» انتخاب شــده اســت كه
قرار اســت ایــن پدیــده در همایش
امسال به صورت علمی مورد بررسی
قرار گیرد .در جشنواره امسال جايزه
مقاله برتر بخش اصلی1/500/000 :
ریال در نظر گرفته شده است و ميزان
پاداش براي مقاالت برگزیده بخش
جنبی نيز  500/000ریال خواهد بود.
همچنیــن بــه شــرکتکنندگان در
بخــش پژوهش ،آزمایــش ،نوآوری
نیزپيشکشهايى به رســم يادبود اهدا
خواهد شد.
عالقمنــدان میتواند به صورت فردی
یا شــرکت در گروههــای تحقیقاتی
ی ماه
زیر نظر سرپرســت خود تا 18د 

یازدهمین همایش علمی زرتشتیان برگزار مي شود

انتخاب شورای دانش آموزی
فیروزبهرام و رستم آبادیان

انتخابات شورای دانش آموزی
مــدارس رســتم آبادیــان و
فیروزبهرام برگزار شد و نفرات
منتخب این شورا انتخاب شدند.
در انتخابــات شــورای دانش آموزی
فيروز بهرام براي برای ســال تحصیلی
 93-94اين نفرات انتخاب شــدند:نفر
اول رســتم باســتانی دانشآموز سال
دوم ریاضــی بــا  83رأی  ،نفر دوم و
ســوم با آرای یکسان هایبرت الکسان
شــیرآباد از دوم ریاضــی و خشــایار
خضری از کالس سوم ریاضی هر دو
بــا  57رأی نفر چهــارم ،بردیا آریانفر
از سوم ریاضی با  64رأی و نفر پنج ِم
اعضــای اصلــی  ،آریــن یگانگی از
کالس ســوم ریاضی با  61رأی .سینا
نجاری از ســوم ریاضــی با  54رأی و
آریــا خدارحمی از دوم ریاضی با 50
رأی بهعنوان اعضای جانشــین شــورا
معرفی شدند.
همچنیــن در رســتم آبادیــان نیز این
انتخابات برگزار شــد و اين نفرات به
عنوان هموندان شورای دانش اموزی
انتخاب شــدندآرش رستمي رييس،
افشين خسروي نايب رييس ،پارديك
ســتوديان دبيــر ،ســپهر خســروياني
كميته بهداشــت ،پيام افشــاري كميته
ورزش،پژمان مهرشاهي كميته جشن
هــا ،آريا جمشــيديان كميته فرهنگي
و هنــري،آرش لهراســبي كميتــه
علمي -آموزشــي ،ســپهر فرهمند و
بهراد ستوديان عضو علي البدل

در تارنمــای ایــن همایــش ثبتنام و
چکیدهی نوشتار خود را ارسال نمایند.
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*موفقيــت نوجــوان زرتشــتي براي شــركت
درالمپيك
کامیار جمشــیدی  ،نوجوان  14ســاله زرتشــتی که در طرح
آینده ســازان المپیک  2020کمیته اســتعداد یابی فدراسیون
والیبال شرکت کرده بود توانست جواز حضور در دوره های
آموزش تکمیلی را کسب کند.
این نوجوان زرتشتی از میان هشت هزار نفر شرکت کننده این
طرح و طی دو مرحله استعدادیابی انتخاب شد تا به همراه682
بازیکن دیگر برای حضور در مرحله ســوم و گذراندن دوره
های آموزش تکمیلی جهت شرکت در المپیک 2020دعوت
شود.
*تيم تنیس روی میز رســتم آبادیان،نايب قهرمان
منطقه
تيم تنيس روي ميز مدرسه رستم آباديان عنوان نایب قهرمانی
را در مسابقات آموزشگاه های منطقه  12تهران كسب كرد.
آرش رستمی  ،مازیار آبیاری  ،مهبد دهنادی و شروین خادمی
اعضای تیم تنیس روی میز رستم آبادیان هستند كه توانستند
از بین ده تیم و  40شرکت کننده عنوان دومی را کسب کنند.
*مسابقات طناب كشي در ستي پير
روز اشــتاد ایــزد و آبانماه پیکارهای طناب کشــی با همت
کمیســیون ورزش زرتشتیان اســتان یزد و انجمن زرتشتیان
مریم آباد در ســتی پیر برگزار شــد.در ایــن رقابت ها که با
حضور پرشــور همکیشــان برگزار شــد،اين نتایج به دست
آمد:رده دختــران نوجوان مقام اول :همتــا هرمزدی وآندیا
مندگاری و آتریا مندگاری  -رده پســران نوجوان مقام اول
 :فریبــرز خانبدر و فربد خانبدر و ســپهر کیانی -رده آقایان
بزرگســال مقام اول  :بهــرام افخم و بهنــام پوریزدگردی و
شهریار دینیاریان  -رده خانم هاي بزرگسال مقام اول :پریناز
ماونــدادی و آذین مژگانی و مــژده نجمی -رده خانوادگی
مقام اول  :خانم شیرین دانش زاد و آقای بهرام افخم.
قرار است رقابت های تفریحی و ورزشی در اشتاد ایزد هرماه
برپا شود .
*جشنواره اشتاد ايزد در آدريان تهران
جشنواره اشتاد ایزد( روز دیدار و ورزش با سالمندان ) در روز
اشــتاد ايزد با باشندگی شماری از همکیشان زرتشتی همراه با
برنامه نیایش  ،ورزش همگانی و برنامه های فرهنگی در سالن
آدریان بزرگ برگزار شد .
ایــن برنامه بــا نیایش همگانی توســط پــوران حکیم آغاز
وسپس حرکات و نرمش های ورزشی به سرپرستی مهرانگیز
منوچهری عضو کمیته یوگا ورهرام انجام شد.
درقسمت برنامه دستپخت های ایرانی و تغذیه سالم ،روش تهیه
حلیم بادمجان و پنکیک ودســر کدوحلوایی با عسل آموزش
داده شد و شماری از خواص کدو حلوایی نيز بیان شد .
پروین خسرویانی كتاب خاطرات رستم شاپور مهر(نویسنده
شــهريار هيربد ) كه به آواي سرو چم آراسته شده و در مورد
تاريخ روستاهاي چم ،مباركه و زين آبادو شرح پیشکسوتان
جامعه پرداخته به همکیشان معرفی نمود و مهری غیبی اشعار
خود را در مورد وطن برای باشــندگان سرودند این جشنواره
با برنامه دف نوازی زیبای بانوان هنرمند زرتشــتی و پذیرایی
پایان یافت.
*اپلیکیشن گاهشــمار زرتشتیان برای گوشی های
اندروید
به تازگی اپلیکیشــن گاهشمار زرتشــتیان برای گوشی های
اندروید در Google Playقرار گرفته است .
این اپلیکیشن که توسط مهربان منوچهری ساخته شده است ،
می تواند برای نشان دادن روزهای دینی و زرتشتی و مشخص
شدن مناسبتهای زرتشــتی از جمله روزهای پرهیز از خوردن
گوشت (نبر) به زرتشتیان خارج از کشور یاری رساند.
همچنین مطابقت روزهای میالدی و شمســی را از طریق این
گاهشمار می توان مشاهده کرد.
همکیشــان گرامــی مــی تواننــد از طریــق
اپلیکیشــن  Play Storeو جســتجوی عبــارت
 Gahshomarاین گاهشــمار را بر روی گوشی
همراه خــود دریافت نمایند.
*مسابقات رباتیک برگزار می شود
کانون دانشــجویان زرتشتی برای نخســتین بار در یازدهمین
همایش علمی زرتشتیان سراسر کشور مسابقات روباتیک در
لیگ مسیریاب را برگزار مي کند.
این مسابقات مسیریاب برای عالقه مندان باالی  14سال در زمان
همایش 7و  8اسفندماه در جشنگاه خسروی برگزار می شود.

خبــر

جـام يـادواره ايـران بـانـو خـوبـياري
در كـرمان بـرگزارشـد

جام یادواره شــادروان ایران
بانو خوبیاری در باشگاه اردشیر
همتی برگزار و برترین های آن
شناخته شدند.
در ایــن يادواره ،فرهاد دولت زاده،
فرنشــین باشــگاه اردشــیر همتــی با
معرفی اين جام که شــامل مسابقات
دوچرخه ســواری ،ده گانــه و تخته
نرد می باشــد ،گفت :چه نیکوست
اگر به جای تجمالت مراســم ســال
و ســیروزه به نامگانه فرد درگذشته
یــک دوره مســابقات در باشــگاه
برگزار شود.
وي افــزود :اولیــن نفری کــه از این
ایده نو در کرمان اســتفاده کرد آقای
جهانگیر فروهر اســت کــه به یادواره
همسر خود این جام را برگزار و هزینه
های آن را تقبل کرده است .
در اين جام ،عالوه بر اجرای مسابقات
از خانــم مهــری رســتمی كــه در
مســابقات پینگ پنگ بانوان کارمند
بانــک های ملی کرمان مقام ســوم را
کسب نمودند ،خانم آرزو زنده نوش
كه در مســابقات پینگ پنگ معلمان
اســتان کرمان مقام نخست و همچنین
آقای پیمان فرهمند كه در مســابقات
بسکتبال کارمندان بانک رفاه به مدت
پنج ســال مقام نخست استان را کسب
نموده اند نيز قدرداني شد.
در ادامــه اين مراســم ،از نفرات برتر
ایــن جام با اهــدای جوایز از ســوی
جهانگیر فروهــر و فرهاد دولت زاده

قدردانی شد.
براســاس اعالم صورت گرفته،نفرات
تیــم اول دوچرخــه ســواری عبارتند
از :آرش غیبــی ،ماهیــار رســتمی،
آرشــام باوفا،نفرات تیم دوم دوچرخه
سواری :فرشاد کاویانی ،سیاوش زنده
نوش ،مهسا خوشــرو،نفرات تیم سوم
دوچرخه سواری :دادفر رستمی ،امید
آذری ،فرنام دولت زاده
تیم اول مســابقات ده گانه :مهرشــاد
بختیــاری ،فرشــید بختیاری ،رســتم
پرســتار ،آرشیدگشتاســبیان ،رامیــن
غیبــی ،مهرنــوش کاویانــی ،فرنوش
زعیــم ،ماندانــا پیمــان ،راشــین
گشتاسبیان
تیــم دوم مســابقات ده گانــه :فرنام
همایــی ،امیــد فرامــرزی ،رامتیــن
زندخــاوری ،هیــراد دولــت زاده،
فرشــید ضیاتبــری ،لینــدا بختیاری،
نازنین گشتاســبی ،شــبنم شــهروان،
فرشته بختیاری
تیم ســوم مســابقات ده گانه :فرشــاد
کاویانــی ،مهــرداد کاویانــی ،آریــا
رســتمی ،فرهنگ دولت زاده ،هومن
بختیــاری ،مهربانــو ایزدیــار ،بهنوش
فروهر ،آنا وهمنی
همچنين در مســابقات تخته نرد نفرات
اول تا هشتم عبارت بودند از :تخته نرد:
 .۱جهانگیر فروهر  .۲جمشید کالنپور
.۳آرمان کیانپور .۴مینو مهربانی .۵بهرام
بختیاری .۶مرواریــد مهربانی .۷رامین
کیومرثی .۸ارسطو بختیاری
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گزارش

آدیـنه ای در سـازمان فـروهر
آزاده بهمردی
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آن روز از جملــه روزهايي بود كه موفق شــده بودم فرزندم را ســر ســاعت  8:45به
سازمان فروهر برسانم .وارد حياط كه شديم هياهويي بود و تكاپويي مثل هميشه،كمي
بيشــتر.همه بودند.بچه ها آمــوزگاران ديني،نماينده زرتشــتيان،موبدان،رييس انجمن
زرتشتيان و...
باالخره بچه ها جمع شــدند و صف ها تشكيل شد.آن روز موبد مهربان آفرين رييس
كميسیون ديني زرتشتيان استان يزد اوستا خواني را باهمراهي موبد مهربان فيروزگري
و موبد ســهراب هنگامي و دکتر اســفندیار اختیاری آغاز كرد .آموزگاران ديني در
كنار صف هر كالس ايستادند و دستها رو به آسمان به نام اورمزد....
آن روز با نواي اوســتاي كشــتي ،همه آموزگاران  ،مســووالن كالس ديني و دانش
آموزاني كه سدره پوش شده بودندهمراه موبدان كشتي نو كردند.
ديدنش لذت بخــش بود.ديدن بچه ها با روســري و
كاله هاي ســپيد،با دستان برافراشــته ،همنوايي آواي
اوستا و...
آيين صبحگاهي تمام شد .بچه ها به كالس ها رفتند و
مسووالن راهي نشست كارگروه ديني شدند.
چند سالي است كه به همت مسووالن تغييرات زيادي
در برپايي كالس هاي ديني صورت گفته است .تالش شده
اســت اين كالس ها هم براســاس نياز زمانه پربارتر و
با شــيوه هاي جديد آموزشي باشــد .حاال بعد از سال
هــا كار ،دانش آموزان كالس اول تا چهارم دبســتان
كتاب هاي ديني و اوســتای جديد بــا كاغذ و چاپ
خــوب در اختيار دارنــد .آموزگارانشــان دوره هاي
مختلف آموزشي را گذرانده اند و اكنون مي آموزند
آنچــه را كــه آموخته انــد .در پايه هــاي ديگر هنوز
تغييرات زيادي صورت نگرفته اســت اما نشســت هاي كارشناسي براي تدوين كتاب
هاي جديد در دست انجام است.
ســكوت ،حياط ســازمان فروهر را در برگفته اســت.هر ازگاهي از كالســي صداي
همراهي بچه ها با آموزگارانشــان مي آيد .نشســت كارگروه ديني آغاز شده است و
كمي آن طرف تر در يكي از كالس ها موبد فيروزگري كالس رفتار شناســي بر پايه
گاتها را درس می دهد.
قرار شــده هر هفته در كنار كالس هاي ديني ،نشست هاي ديني براي خانواده ها هم
برگزار شود تا والديني كه عالقه مندند فرصت آموزش بيابند.
در پي تاريخچه برگزاري كالس هاي ديني با دوســتي آگاه به گفت و گو مي نشينم.
مي گويد :سابقه برگزاري كالس هاي ديني به قبل از انقالب بر مي گردد .آن روزها
هم كالس هاي ديني در تهران در سازمان فروهر برگزار مي شد و در يزد هم بچه ها
در مدارس زرتشتيان درس مي خواندند.اما از سال های  59-60كه به طور جدي نمره
درس ديني در كارنامه دانش آموزان ثبت شــد كالس هاي ديني به صورت كنوني و
با تدوين كتاب هايي براســاس محورهــاي آموزش و پرورش صورت گرفت و همه
دانش آموزان موظف به شركت در كالس هاي ديني شدند.
اما هدف از برگزاري كالس هاي ديني چيست؟آيا فقط نمره معيار است يا ...
يكي از اعضاي كارگروه ديني مــي گويد:يقينا هدف از برگزاري كالس هاي ديني
آموزش اصولي دين و فرهنگ زرتشــتي و ايراني به دانش آموزان است به طوري كه
اصول ديني در ذهنشان نهادينه شود و در زندگي به كار بندند.
وي در مورد علت تشــكيل كارگروه ديني از حدود  5ســال قبــل و اقداماتي كه اين
كارگروه انجام شــده مي گويد:ما آموزش ديني در همه شــهرهاي زرتشــتي نشــين
داشتيم اما انسجام آموزشي نداشتيم و به اين دليل دانش آموزان زرتشتي نمي توانستند
در آزمون هاي خاص مثل ورودي مدارس نمونه دولتی و تیزهوشــان ســواالت دینی
خود را پاســخ دهند و موفقیت کمتری داشتند و از اين روي بنا را برآن گذاشتيم كه
محتواي يكپارچه ديني در كالس هاي ديني سراســر كشور تدريس شود ودر پي آن
اين نياز را احســاس كرديم كه كتاب ها بايــد تغيير كند و محتواهاي جديد و به روز
داشته باشــيم .از آنجا كه هر تغيير در سيستم آموزشــي بايد از مقاطع تحصيلي پايين

اتفــاق بيفتد از كالس اول شــروع كرديم و تاكنون موفق شــديم كتــاب هاي اول تا
چهارم دبســتان را تدوين و چاپ كنيم كه به ترتيب اين اتفاق براي مقاطع بعدي هم
خواهد افتاد ،ســواالت دینی ورودی مدارس تیزهوشــان و نمونه دولتی را نیز از این
محتوای یک پارچه طراحی می شود.
وي در مورد اقدامات صورت گرفته در راســتاي بهتر شدن كالس هاي ديني گفت:
طي چند ســال گذشــته كالس هاي ديني رايگان برگزار مي شود ،در يزد كالس ها
به صورت متمركز توســط کمیسیون دینی زرتشتیان استان یزد در ماركار برگزار مي
شود در حاليكه پيش از اين در هر محله اي جدا برگزار مي شد ،سرويس براي كالس
هاي يزد در نظر گرفته شــده اســت و در مجموع تالش شده است با برگزاري مرتب
نشســت هاي هم انديشــي و باز آموزي كالس هاي ديني در همه شــهرهاي زرتشتي
نشين كالس هاي ديني پر محتواتر و جذاب تر برگزار شود.
امــا خانواده ها نــگاه ديگري به كالس هاي دينــي دارند.برخي فقــط از جنبه اينكه
فرزندانشــان از پــس كنكــور و امتحانات ورودي مــدارس خاص برآینــد آنها را به
كالس دينــي مي آورنــد و نمره مالك اصلــي ارزيابي آنها از كالس ديني اســت.
برخي اما آموزش و نهادينه شــدن بحث هاي ديني برايشان مهم است و برخي از آنها
عملكــرد كالس هاي ديني را در اين رابطه کافی نمي دانند و گروهي هم طبق وظيفه
فرزندانشان را مي آورند و...
كالس هــاي ديني مي تواند شــروع يك زندگي بر پايه دين داري را براي شــخص
رقم بزند .مي تواند نگاه جديدي از دين و زندگي به فرد بياموزد .اينها را پدر يكي از
بچه ها مي گويد .او كه فرزندش كالس دوم دبســتان است :ادامه مي دهد برايم مهم
است كه فرزندم فرصت دارد اين يك روز در هفته را با همساالن همكيش خود باشد
و لذت ببرد .حداقل ببيند و بداند ما هم امكاناتي داريم و باور كند ديني درس بســيار
مهم و داراي اهميت است.
مــادر يكي ديگر از بچه هــا هم كه گفت وگوي ما را مي شــنود ،مي گويد :كالس
ديني خيلي تغيير كرده اما كافي نيست .وي به روز برگزاري كالس ها معترض است
و مي گوید بچه ها فقط يك روز تعطيل را دارند و همين كه مجبورند به كالس ديني
بيايند حس خوبي ندارند .كاش به جز جمعه و پنجشنبه يك روز وسط هفته هم امكان
برگزاري كالس ديني بود.
زنــگ تفريح مي خورد بچه ها با شــور و شــوقي كه
مقتضاي سنشان است به حياط مي آيند .كيك بين بچه
هــا توزيع مي شــود و بچه ها خوشــحال و خندان مي
گيرند و مشغول بازي يا گپ و گفت با دوستانشان مي
شوند .بچه هاي مقطع دبيرستان اما طور ديگري هستند.
آنها بزرگ شــده اند و شايد درس و قبولي در كنكور
برايشان برجســته تر است .اينجا هم فرصتي است براي
صحبت با دوســتان در مورد كالس هــا و درس ها اما
بچه هاي مقطع دبســتان بازي و شادي را پي مي گيرند.
با صداي زنگ.بچه ها به كالس باز مي گردند .از يك
مقام آگاه در مورد هزينه هــاي برگزاري كالس هاي
ديني مي پرســم .مي گويد:حــدود  100ميليون تومان
ساالنه هزينه برگزاري كالس هاي ديني سراسر کشور
شامل سرانه دانش آموزی ،سرويس ها،اهداي كتاب هاي ديني به دانش آموزان و دادن
ميان وعده اســت كه از محل بودجه در نشست انجمن ها تصويب و پرداخت مي شود،
البته برخی هزينه تدوين و چاپ كتاب هاي ديني را خيرانديشان پرداخت مي كنند.
به ياد دارم روزهاي تحصيل خود را .روزهاي آدينه اي كه با كلي غر و عصبانيت به
همراه دوستان ديگري كه آنها هم مثل من بودند سوار سرويس مي شديم .آن روزها
كالس هاي ديني در مدرسه گيو برگزار مي شد .همه چيز مثل مدرسه .معلم ها درس
مي دادند ،مي پرســيدند و باز درس .آن روزهــا كالس هاي ديني روز متفاوتي براي
ما نبود .از حضور در آن لذت نمي برديم و حاال كه فكر مي كنم مثل خيلي چيزهاي
ديگر ديني را هم به زور وبه خاطر نمره مي خوانديم.
حــاال اين روزها كه فرزنــدم را به كالس ديني مي برم همواره اين دغدغه را دارم كه
آيا او احساس ديگري را تجربه خواهد كرد؟آيا او از بودن در كالس ديني لذت مي
بــرد ؟آيا او آنگونه مي آموزد كه فراموش نكند و در زندگي آينده اش به كار بندد؟
امید است این گونه باشد.

فرهنگ

پيشرفت و آباداني در گاهان
پريسا و ويستا رايومند

خردمندي يادآور مي شود آن كس كه
پيام مينوي را در جهت پيشرفت آدميان
و خوشبختي آنان به كار گيرد ،با كمك
وهومن و انديشه و منش نيك ميتواند
آدميان را آموزش دهد.
 -5بهره گیری از دانش و نیروی
کارکردن و خدمت به هم نوع
لطف و بخشايش پروردگار و
وهومن(منش نيك) را خواستارم.
چون كه به خواست و اراده ي
پروردگار شادي و رنج هر دو
براي ما آفريده شده است .بشود
كه هستي بخش دانا در پرتو
توانايي خويش نيروي كاركردن
و خدمت به ما ارزاني فرمايد تا
با دانش و منش پاك ،مردم را به
سوي راستي و حقيقت پيشرفت
دهيم( .هات  45بند )9
در اين بند نيز پيشرفت به سوي راستي
در پرتو منش پاك يا وهومن است.
اين بند به انسان ها درس زندگي مي
دهد ،درسي بسيار آموزنده .مردمي كه
خواستار كاميابي هستند ،مردمي كه
آرزوي پيشرفت و آباداني را دارند،
تنها در پرتو كار و كوشش و خدمت
به يكديگر مي توانند آرزوي خود را به
حقيقت بپيوندند.
 -6عشق و باورمندی و ایمان
هنگامي كه خويشان و نواده گان
نيرومند فريانهي توراني به آيين
راستي گِ َر َوند و با عشق و ايمان
در پيشرفت زندگي بشر و آباداني
جهان بكوشند ،آنگاه در پرتو منش
پاك ،فريانه بين آنها همبستگي به
وجود آورده و آيين مزدايي كه
نويدبخش رستگاري و خوشبختي
است بر آنها آشكار خواهد
گردانيد( .هات  45بند )9
در اين بند آمده که پذیرش دین بهی
و روشن شدن نور ایمان در قلبهای
خویشان و نوادگان فریانه-يكي از امراي
توراني -موجب شد او ،آنها را با هم همراه
سازد و به آيين مزدايي آگاه سازد تا بيشتر
در راه پيشرفت جهان بكوشند
و رستگاري و خوشبختي را
از آن خود كنند.
پيشرفت و آباداني در
اوستا؛ در ونديداد هر
كسي كه در جهت آباداني
جهان و كشت زمين و بهره
وري از خاك و آب تالش
مي كند نيك شمرده شده
است[:کسانی که زمین
را خشنود می کنند،
کشت و ورزکاران ،بهره
و نعمت برای کسانی که
کشت و زرع می کنند،
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اشوزرتشت اسپنتمان در سروده هاي
انديشه برانگيز خود(:گاهان) ،نكاتي
را پيرامون پيشرفت جهان .1مادي و
.2مينوي و حركت در مسير بهبود بيان
كرده اند.حال اگر دسته بندي پيشرفت و
آباداني را به دو دسته ي فردي و گروهي
تقسيم کنیم ،در گاهان ،اين بهتر شدن
بیشتر براي يك گروه يا يك دسته از
افراد آرزو شده است.
چم پيشبرنده،
سوشيانت به طور كلي به َ ِ
آبادكننده يا سودرسان ،مقامی در
گاهان است که با موضوع آبادانی پیوند
نزدیکی دارد .به طوریکه اگر انساني
در جهت بهبود و پيشرفت جهان چه
مادي و چه مينوي گام بردارد ،يكي
از مهارت هاي مورد نياز براي رسيدن
به جايگاه سوشيانت را به دست آورده
است ،هرچند هنوز سوشيانت نيست زيرا
جايگاه سوشيانت از آبادكننده باالتر و
برتر است.
پيشرفت و آباداني در گاهان
پيشرفت و آباداني از ديدگاه اشوزرتشت
اسپنتمان ارزش بسيار دارد و واژههاي
اوستايي خشوي ِدم و فرا َدت در
گاهان به چم پيشرفت و بهبودي است که
به دو شكل مادي و مينوي ديده ميشود.
پروردگارا! از تو مي پرسم
هرگاه شخص نيك انديش و با
تاب و توان در راه ترقي خانه و
شهر و كشور و پيشرفت راستي و
درستي كوشش كند از وصال تو
برخوردار خواهد گرديد؟ اي
مزدا اهورا كي و چگونه چنين
آرزويي برآورده خواهد شد؟
(هات  31بند )16
در اين بند اشوزرتشت اسپنتمان انسانها
را به پيشرفت هاي مادي همانند آباداني
شهر و كشور و خانه و ...و نيز پيشرفت
هاي مينوي از جمله راستي و درستي
و استفاده از آن در جهت رسيدن به
اهورامزدا ،سفارش مي كند و آموزش
مي دهد نيرومندي و پيشرفت از راه
ِ
دست راهنما و رهبري
راستي و درستي به
امكان دارد كه پاك و درستكار باشد.
بنا بر هات  30بند  9و هات  46بند  ،12هر
فردی با هر نژادی میتواند آبادانی جهان
را رقم زند .اما در این راه باید بکوشد
برخی ویژگیها را به دست آورد:
 -1کار و کوشش
هيچ كدام از اين گناهكاران از
مفهوم پيشرفت واقعي كه در اثر
كار و كوشش ،حاصل و زندگي
به انسان مي آموزد ،آگاه نيستند و
از آزمايش آتشين بي خبرند .اي
هستي بخش دانا! تنها تو از فرجام
گناهكار آگاهي و درباره ي آنها
داوري خواهي كرد( .هات 32
بند )7
در اين بند اشوزرتشت اسپنتمان مي
فرمايد تبهكاران نمي دانند كه جهان
هميشه رو به تكامل و پيشرفت است
و كار و كوشش اين امر را ممكن مي
سازد .آنان مي پندارند كه مي توان
مسير تاريخ را به عقب برگرداند و آن
را جبران كرد.
 -2راستی و درستی و هماهنگی با

قانون اشا
در هات  33بند  11اشا،
نماد راستي و پاكي با صفت
فرا َدت گئتا يا آبادكننده ي
جهان آورده شده است .راستي
و درستي ،هماهنگی با قانون
اشا و پاكي و پرهيزگاري ،مايه
ي پيشرفت و آباداني جهان و
موجب آسايش جهانيان است
و در مقابل آن دروغ موجب بيچارگي
و بدبختي است و كشور را از پيشرفت
باز ميدارد.
 -3بهره گیری از سپنتامینو ،خشترا
و اندیشه ی نیک
اي مزدا! در آن زمان كه خرد
پاك و خشترا و وهومن به سوي ما
آيند ،آنگاه جهان هستي به سوي
راستي و درستي پيشرفت خواهد
كرد و فرشته آرميتي نور محبت و
ايمان را در دل رادمردان روشن
كرده آنان را به سوي حقيقت
رهبري خواهد نمود و هيچ كس
را ياراي فريفتن پروردگار مظهر
خرد و حكمت نخواهد بود.
(هات  43بند )6
زماني كه خرد و دانش مينوي و سپنتامينو
يا گوهر پاكي و نيكي با خشترا؛ نيروي
كمك به مردم و وهومن؛ انديشه ي
پاك ،به ما روي آورد و در ما پرورش
يابد ،جهان هستي به سوي راستي و
درستي پيشرفت ميكند و دروغ و كژي و
كاستي را در آن راهي نخواهد بود.
 -4بهره گیری از آیین و پیامی
چون گاهان و آموزه های آن
(اهورامزدا به سخنان خود چنين
ادامه مي دهد):اين سرود مقدس
خوشبختي افزاي(يعني اهونور) از
هستي بخش مطلقي است كه اراده
اش با اشا يكسان است و پروردگار
پاك ،آن را براي پيشرفت جهان
و سعادت مردمان درست كردار
نازل فرموده است.
(پس از كمي مكث اهورامزدا باز
به سخنان خود ادامه داده مي
فرمايد):اي وهومن كيست آن
نجات دهنده اي كه تو در نظر
داري و مي تواند مردمان را ياري
كند و آنها را از گمراهي نجات
بخشد؟ (هات  29بند)7
در اين بند از هات  ،29نخستين نمايشنامه
ي جهان كه درباره ي به پيامبري رسيدن
اشوزرتشت است ،اهورامزدا نماد

کشاورزی موجب نیرومندی دین
میشود و موجب ضعف دیوان می
گردد.
[كسي كه دانه ي گندمي در
زمين كارد ،تخم اشويي(پارسايي)
كارد و در ترويج آيين مزدا
كوشد(.]...ونديداد فرگرد سوم)
اشاراتي در متون پهلوی؛مینوی خرد،
به انجام کار و کوشش برای رسیدن به
پیشرفت و آبادانی
[كوشا و ميانه رو باش و ناني بخور
كه از راه نيك بدست آورده و
با كار وكوشش خود يافته باشي،
بهره اي از آن نان را براي خدا
و نيكوكاران ده ،چه اين كار تو
بهترين كار خواهد بود (.]...مينوي
خرد پرسش اول باب دوم).
سازندگی جهان در متون ادبی؛
شاهنامه
در شاهنامه هر پادشاهي كه شهري مي
سازد و يا هر كار نيكي در جهت آباداني
جهان انجام مي دهد ،نيك شمرده مي
شود همچون هوشنگ که چهل سال به
آماده كردن جهان پرداخت و داد ورزيد.
آهن را از سنگ جدا كرد و آنرا سرمايه
ي ديگر امور فني قرارداد ،به آبياري و
جاري ساختن آب پرداخت و با آن،كار
كشتني و درو كردن آغاز گشت و از
اين رهگذر هر كس توفيق يافت كه از
دسترنج خويش نان تهيه كند و آتش را
از سنگ ،هوشنگ بيرون كشيد.
یا جمشيد که در زمان پادشاهیاش ،ابتدا
آهن را نرم كرد و جنگافزار ساخت.
آموزش رشتن و تافتن به مردمان و تولید
پارچه هاي گوناگون و گروهبندی آدمیان
به چهار بخش روحانیان ،جنگاوران،
کشاورزان و دستورزان(صنعتگران)به
او نسبت داده شده است .ساخت خشت
از آب و خاک و ساخت دیوار و ایوان
و کاخ وگرمابه وخانه ،کاویدن معادن و
یافتن گوهرها و سپس عطرها و پرداختن
به چاره دردها و درمان بیماری ها و
ساخت کشتی و بنیان نهادن جشن نوروز
نیز از تالشهای اوست.
در پایان باید گفت:در باورمندی
زرتشتي تالش همهجانبه برای پیشرفت و
آبادانی ستوده شده است چنانچه به طور
ویژه در گاتها؛ همانگونه كه از يك نوشته
جهان بيني انتظار مي رود ،به ابعاد درونمايه
اي و اصل عمل پيشبردن در جهت بهبود و
بهترشدن و سرانجام آن تاكيد شده است.
سرانجامی که مي تواند پاداش اين كارها
و يا بي بهره ماندن از آن باشد.
اي خداوند خرد! مرا از بهترين
گفتار و كردار آگاه كن تادر پرتو
اين آموزش با انديشه اي روشن
و قلبي پاك ستايشت را به جاي
آورم.
اي هستي بخش بزرگ! با نيروي
خويش چنان ساز كه از يك
زندگي نوين و سرشار از راستي
بهرهمند گرديم( .هات34بند)15
*چکیده نوشتار برگزیده بخش اصلی
زیر  18سال در بیست و یکمین دورهی
همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره
استاد راهنما :موبدیار پریا ماونـدی
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طنز

آیـنده خودتـون رو چـطوری مـی بینـید؟
کودک نفهم
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امروز ما امتحان انشــا داشته می باشیم.
من کال انشا روخیلی دوست می دارم.
همیشــه از اون کوچولیهــام دوســت
داشــتم تا یک روزی نویســنده خیلی
گنده گنده ای بشــوم  .بابایم می گوید
همینطــوری که تــو داری پیش میری
این آرزو نتیجه نمی رسد .چون با این
چرندیاتی که می نویســی عمرا کســی
بــزاره توبــزرگ بشــی و نویســندگی
کنی .ولی برای مــن حرف های بابایم
مهم نمی باشد .من شک نمی دارم که
روزی آقــا تولســتوی و همینگوی رو
در جیب هایم میزارم.
موضوع انشــایی که خانــم معلم برای
امتحانمون گفته می باشــد این است :
آینده خود را چگونه می بینید؟
آخ جــون مــن خوراکــم پیشــگویی
و دیــدن آینده مــی باشــد  .اصال از
همیــن االن مــن مــی دانم آینــده ام
خیلی روشــن می باشد برای همین می
خواهم بــا تمرکز کامل یک انشــای
توپ واســه خانم معلممون بنویســم .
لطفا ساکت باشید
پاییز ســال  :1403امروز قرار می
باشــد تــا مــن ازدواج کرده باشــم.
باالخــره بعد از مدتها یکی از دختران
فامیــل بــه آرزویش رســید و زن من
شــد .ما امروز قرار می باشــد به سالن
خســروی رفته باشیم و عروسی گرفته
باشــیم .آقا انجمنی ها قــول داده می
باشــند کــه کار تمیزکاری ســالن تا
روز عروســی من تمام شــده باشــد .
برای همین قرار می باشــد برای اولین
بار در یک ســالن خوشــگل عروسی
گرفته شــود .مــا قرار می باشــد پیش
از عروســی به آدریان رفته باشــیم و
آقــا موبد برایمان اوســتا بخواند .البته
هنوز کار بازسازی آدریان تمام نشده
اســت  .آقا کمیســیون ســاختمان می
گوید تا یک ماه دیگر کار بازســازی
تمــام مــی شــود .او می گویــد  :این
میــراث فرهنگی هی چوب الی چرخ
کارهــای ما مــی گــذارد وگرنه طبق
پیش بینی ما ده ســال قبــل کار تموم
شــده بود .حاال اشــکالی نمــی دارد
وسط خاک و ســنگ اوستا میخوانیم.
اون قدیمــا بــود که مــی گفتند برای
نیایــش باید جــای پاکیزه ای داشــته
باشی.
تابستان ســال  : 1413امــروز قرار
می باشــد پنجاه و چهارمین دوره جام
جانباختــگان در مارکار برگزار شــود.
امسال بر خالف سال های قبل به جای
رشــته بدمینتون  ،پینگ پنگ  ،شطرنج
 ،شــنا و دو ومیدانی در مسابقات رشته
های پارکور  ،بانجــی جامپینگ  ،قایم
موشــک ،خاک بازی قرار داده شــده
است  .کمیته مسابقات جام جانباختگان
بــه ایــن نتیجه رســیده اند کــه باید از
امکانــات مارکار به نحو بهینه اســتفاده
کرد پس واســه همین گفته می باشــند
که 50دوره از ســالن مارکار اســتفاده
شــده حاال  50ســال هم ورزشــکارها

ازاون ســاختمون
نیمه کاره استفاده
کننــد .در ضمــن
قــرار مــی باشــد
مســابقات
در
امســال آئین نامه
انضباطــی حتمــا
رعایــت شــود
 .باالخــره هــر
ورزشــکاری باید
بــازی جوانمردانه
را رعایــت کرده
باشد.
زمســتان سال
 : 1414امــروز
بابای من عمرش
را داده مــی باشــد به شــما .بابای من
خیلــی آدم فرهنگــی وفعالــی بود و
درتمــام این ســال ها بــرای کارهای
جماعتــی که مــی کرد کلــی فحش
شــنید وحالشــو بــرد .امــروز مــا به
آرامــگاه رفتــه مــی باشــیم .مــا بــه
همســایگان خود احترام می گذاریم
و بــرای این کــه آنها خــدای نکرده
ناراحت نشــده باشــند ،قبرهامون رو
چنــد طبقــه کار میکنیم .چــه کاری
مــی باشــد کــه زمیــن خــدا رو هی
حــروم کنیم .االن قرار میباشــد بابای
مــن در طبقه هجدهم قبــر خانوادگی
ما خاک شــود .خداروشکرآسانسور
برای رفتن به طبقه  18گذاشــته اند و
از این بابت مامانم خســته نمی شــود.
آقا مســئول آرامگاه مــی گوید باید
بــرای قبر مادرت به فکر باشــی چون
دیگــه ایــن قبــر خانوادگی جــا نمی
دهد .یک طبقــه دیگه برویم پایین به
نفت می رســیم  .برای همین من برای
طول عمــر مامانم دعا می کنم .شــما
هم بی زحمت دعا کنید.
بهار سال  :1420امســال هم قرار
میباشــد تولد اشوزرتشت اســپنتمان
در ســالن مارکار برگزار شــودولی
عــده ای مخالــف می
باشــند  .مربیان قدیمی
مهدکــودک هــا مــی
گوینــد چــون تمــام
بچــه هــای مــا بــرای
تحصیــات تکمیلــی
و رشــد روز افزون به
خارج رفته می باشــند
وفــرار مغزهــا کــرده
مــی باشــند قرارمــی
باشــد برنامــه های این
جشن توســط کودکان
قدیــم مهدکــودک
ها برگزار بشــه واســه
همین بایــد برویم خانه
ســالمندان نــه مارکار.
قرار م یباشــد در جلسه
همیــن هفته انجمن این
موضوع مطرح بشود .
زمستان سال :1421

ســده
جشــن
رســیده می باشد
 .بعــد از مدتهــا
کــه هــی روی
اســتخر کوشــک
رو تختــه و چوب
گذاشــتند و جشن
ســده رو گرفتند
بخاطر اینکه ســال
قبل دویســت نفر
یهویــی بخاطــر
شکســته شدن این
تختــه هــا افتادن
تواستخر و مرگ
مغــزی شــدند،
خانــواده افرادی
کــه اعضــای آن
دویســت نفر بهشــان اهدا شــده بود
تصمیم گرفته می باشــند که بیایند سن
برگــزار کنندگان و جایــگاه مهمانان
را در ضلع جنوبی یعنی بر روی همان
اســتخر جاســازی کنند و مردم هم بر
روی زمین ســفت اجــرای برنامه انها
رو ببیند .واهلل مگــه خون اونها رنگین
تر از خون بقیه می باشد.
پاییز سال  :1422امروز انتخابات
گــردش  52انجمــن مــی باشــد.
نزدیــک به  21نفــر برای رای دادن
آمــده مــی باشــند و قرار اســت از
بیــن ســه نفر دامپزشــک  ،ســرکار
اســتوار و دیپلــم ردی یکنفــر برای
گردش  52انتخاب شــود .نتیجه این
انتخابــات رو بعدا بهتــون میگم .تو
همیــن مــاه نمایشــگاه مطبوعات هم
توی یه جــای تهرون برگزار میشــه
ولی نشــریه مــا میگه بعلــت گرونی
کاغذ و نداشــتن پول نمیتونه بره تو
نمایشــگاه و اصال قرار می باشــد به
دلیــل بی پولی نشــریه اش رو ببندد.
بایــد این رو هم بگم که این نشــریه
در سی سال گذشــته عالوه بر اینکه
از تمــام بحران های بــی پولی جون
ســالم بــدر بــرده بلکه یه مشــته هم

بحران ایجاد کرده.
هفتــه اول پاییز  : 1423در این
یــک هفتــه کلــی برنامه داشــته می
باشــیم .اول هفتــه قرار می باشــد تا
برنامــه ســرویس مدرســمون اعالم
بشــه  ،بعــدش قــراره روز اول مهر
توی مدرســه هامون زنگ مدرســه
زده بشــه و تــازه شــم برنامــه های
جشــن مهــرگان هم اعالم بشــه .آقا
نماینده وقت که دیگر خیلی خســته
مــی باشــد قــرار اســت با واکــر یا
ویلچــر هرکدوم که راحــت تره به
مدرســه هامــون که االن شــده فقط
یک مدرســه بره و برایشــان از مهر
و آغاز ســال تحصیلی حــرف بزنه.
برنامــه ســرویس مدرســه و جشــن
مهــرگان هم االن بیســت ســالی می
شــود جزو وظایف نماینده شده می
باشــد .جشــن مهرگان هم گفته که
قراره فقــط خودش ســخنرانی بکنه
و بعــدش هم برنامه دســت افشــانی
خواهد داشــت.حاال شاید این وسط
اگر شــرایط مناسب بود برای شادی
دل مــا کــه چنــد نفــری هم بیشــتر
نیســتیم حرکات موزونی هم داشــته
باشــه.البته بــه شــرطی کــه نریم به
کسی بگیم.
ایــن آقا نماینده عجب آدمی میباشــد
هنــوز عیــدی منو و بچه مــو و نوه ام
رو نــداده  ،تازه برامون تعیین تکلیف
هم می کنه.کسی نیست بهش بگه که
آقا جون ما واسه این بهت رای دادیم
تا هــرکاری که الزمه برامــون بکنی.
واهلل بخدا.
صفحه امتحانی من دیگر جا نمیدارد.
خانم معلممون می گوید بچه نفهم تو
باید انشــا بنویسی  ،نه اینکه پیشگویی
و رمالــی کنی .بعــدش برگه ام رو از
زیر دســتم میکشد  .عجب خانم معلم
بی ادبی میدارم .امیــدوارم در آینده
روشــنی که برایتــان گفتم روزی هم
بتوانم حال خانــم معلممان را بگیرم .
به امید اون روز .

كودكان

چــرا برخــی از رودخانه ها دارای پیچ و خم بســیارند؟

آورند كه موجب منحرف شــدن بیشتر
رود از مسیرمســتقیم می شود .این كار
آن قدر ادامه مــی یابد تا خمیدگی های
بسیار شدیدی به نام «مه آندر» در مسیر
رود به وجود می آید.

مــعــمــا
؟
ســه نفر برای خرید ســاعتی به یک ساعت
فروشی مراجعه میکنند.

و  ۳هــزار تومــان باقیمانــده را بــه آنهــا
برمیگرداند( .نفری هزار تومان)

قیمت ســاعت  ۳۰هزار تومــان بوده و هر
کدام نفری  ۱۰هزار تومن پرداخت میکنند
تا آن ساعت را خریداری کنند.

حــال هر کدام از آنها نفــری  ۹هزار تومان
پرداخــت کرده انــد  .کــه  ۹*۳برابر ۲۷
میشود

تکه های شکل باالیی

بعــد از رفتــن آنهــا  ،صاحــب مغــازه به
شــاگردش میگوید قیمت ساعت  ۲۵هزار
تومان بوده.

همگی جابجا شدند و

این  ۵هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان

شکل جدیدی را ترتیب

شــاگرد  ۲هــزار تومــان را بــرای خود بر
میدارد

ایــن مبلغ به عــاوه آن  ۲هــزار تومان که
پیش شاگرد است می شود  ۲۹تومان
.
.
.
.

دادند ،این مربع خالی از
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رودهــا معموال در
مســیری مســتقیم
جریــان ندارنــد و
غالبــا بــه چــپ و
راست منحرف می
شوند.
در هــر نقطه از رود
كه حداكثر سرعت
جریــان آب به یك
سوی مسیر متمایل
شود ،آن سو بیشتر
فرسایش می یابد و در سوی مخالف آن،
رسوب گذاری بیشتر اســت .این توده
های رسوبی كه به طور متناوب در كنار
رودها تشكیل می شــوند ،مانع جدیدی
بر ســر راه جریــان آب بــه وجود می

در طول مســیر یك رود ،ممكن اســت مه آندرهای دیگری نیز به وجود آید .گاهی
اوقات،ارتباط این خمیدگی ها به تدریج با رود قطع می شود .در چنین مواقعی بركه
های هاللی شكل و مستقلی در اطراف رود پدید می آید

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

کجا پیدا شده است؟

در اين قسمت  ،اطالعاتی مربوط به یکی از استانهای زرتشتی نشین را خواهیم آموخت
اســتان فارس یکی از اســتانهای
ایران اســت کــه در بخش جنوب
این کشــور واقع شدهاســت .آب
و هــوای اســتان فــارس در نقاط
مختلف این اســتان به ســه دسته
کوهســتانی ،معتدل و گرم تقسیم
میشــود .این استان با مساحتی در
حــدود  ۱۲۲،۶۰۸کیلومتر مربع،
چهارمین استان بزرگ و با جمعیتی
معــادل  ۴،۵۲۸،۵۱۳نفر ،بر طبق
بــرآورد جمعیتــی ســال ۱۳۸۹
خورشــیدی ســازمان ملــی آمار
ایران ،چهارمین استان پرجمعیت
ایران بهشــمار میرود .بر اســاس
تقسیمات کشــوری اردیبهشتماه
ســال  ۱۳۹۰خورشــیدی ،استان
فــارس بــه  ۲۹شهرســتان۱۰۰ ،

استـان فـارس

شــهر ۸۳ ،بخش و  ۲۰۴دهستان
تقسیم شدهاست.
مرکز اســتان فارس ،شــهر شیراز
اســت که بر طبق برآورد جمعیتی
ســال  ۱۳۸۹خورشــیدی سازمان
آمــار ایران به همــراه حومه خود،
جمعیتی معــادل  ۱،۷۴۹،۹۲۶نفر
داشته که پرجمعیتترین شهر این
استان و ششــمین شهر پرجمعیت
کشور محســوب میشود .از دیگر
شــهرهای پرجمعیت این اســتان
میتوان به شــهرهای مرودشــت،
جهرم،کازرون و فسا اشاره کرد.
در ایــن اســتان ،امــروزه بــه جز
اکثریت فارسیزبان اقوام مختلفی
نیز در این استان زندگی میکنند؛از
جمله لرها،قشقاییها ،عرب خمسه

و لک،که هر یــک به گویشها و
زبانهای مختلفی مانند فارســی،
لری ،الرستانی ،قشقایی ،سیوندی،
دوانی ،اردکانی ،عربی و کهمرهای
(بککی) سخن میگویند.
منابــع مهــم اقتصــادی اســتان
فــارس بــر پایــه کشــاورزی و
دامداری،شــهرکهای مختلــف
صنعتــی ،پاالیشــگاهها ،صنایــع
پتروشیمی و نیروگاههای مختلف
بنا شدهاست.
اســتان فارس با وجود جاذبههای
متعدد تاریخی ،طبیعی و مذهبی،
یکــی از مراکز مهم گردشــگری
ایران اســت .همچنین تعدادی از
مراکز مهم دانشــگاهی ایران در
این استان واقع شدهاست.
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مي گويند شــهري با قانون بد ،بهتر از شهر بي
قانون اســت .قوانین را می توان دســته بندی
کرد ولي مهمترین قوانين ،آن مواردی اســت
كه رابطه انســان هــا را رقم مي زنــد و آن را
قراردادهــاي اجتماعي می دانیــم .هرقدر اين
قوانين دقيقتر و حســاب شــده تر و انساني تر
باشــد ،آن اجتماع آرام تر اســت و مردمانش
خوشبخت و راحت تر زندگي مي كنند .ولی
اگــر این قوانين به نفع گروهي خاص نوشــته
شود ،تنش و ناآرامي بخش هایی از جامعه را
در بر مي گيرد و احساس تبعيض و مسائل آن،
مشــكالت زیادی را به وجود مي آورد .شاید
مهمترین مشکل و شــدیدترین آن ،هنگامی
پدید می آید که قانونی وجود نداشته باشد و
هرکس قانونی را با نظر خود اجرا کند که آن
را قانون جنگل می گویند .این اصطالح برای
این مورد اشتباه است ،زیرا در جنگل نیز قانون
وجود دارد که بر اساس نظم دقیقی موجودات
ســاكن آن به طور غریــزی رعایت می کنند.
ولي شــهر بي قانون متاســفانه از هیچ قانونی
پیروی نمــی کند و گاهي آدمهاي مظلوم هم
مجبور مي شــوند براي دفــاع از خود هم كه
شــده کارهای غیر انسانی انجام دهند .با یک
تصور ساده ،شهري بي قانون ،شهری است که
در هر بخشي از آن ویرانه ای نمایان است.
با اين مقدمه می رویم به ســال هاي نه چندان
دور .ســال هايي كه به تاريخ نپيوسته و هنوز
كساني هستند كه در ياد و خاطرشان مانده که
به من در این نوشــتار کمک کردند .در دهه
سي ،وقتي فصل گهنبار مي شد ،به ویژه  5روز
گهنبار پنجي كه آن سال ها در فصل تابستان
برگزار مي شد ،محله ما حال و هواي ديگري
داشــت .كســاني كه از اينجا رفته بودند ،مي
آمدند و خانه اجــدادي خود را اگر خراب و
بي در و پيكر هم بود ،آب و جارو مي زدند و
سفره گهنبار را پهن مي كردند .هر روز به طور
متوسط در شــش يا هفت خانه مراسم گهنبار
اجرا مي شد .بعد از تمام شدن هر گهنبار ،همه
با هم از یک خانه به خانه ديگر مي رفتيم .در
طول راه ،چند دقيقه اي فرصت بود تا مردم با
هم حرف بزنند.
آن روز وقتي خانه گوهــر خانم گهنبار تمام
شــد ،همه به دور پيرمردي جمع شدند و او را
وادار به اعتراف كردند .كمتر او را ديده بودم.
موهاي سر و رويش ســفيد بود .وقتي حرف
مي زد به نظــر می آمد که دنــدان مصنوعي
اش نزدیک اســت که از دهانش بیرون بيفتد.
ابروهاي پرپشت و سفيدي داشت .قدش بلند
و الغر اندام بود ولي اســتخوان هاي درشتش
به او هيبت خاصي می داد .مردي به او گفت:
فريدون (نام مستعار) درباره شما حرف هايي
مي زنند و مي گويند :شــما يك نفر را كشته
اي! آيا این گفته راست است؟ او با خونسردي
پارس نامه
خنده تلخي زد و گفت :آدم نكشــته ام ولي
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
كســي كه مرا تهدید می کرد و تهمت می زد
تا زندگي من و خانــواده ام را نابود كند را از
شماره شصت و پنج -آبان 1393
سر راه برداشتم.
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسفندیار اختیاری 
همه مردم با تعجب گوش می دادند و با اصرار
زیرنظر شورای سردبیری    -همکاران :همراهان تارنمای برساد
جمعی دیگر ،فریدون (نام مســتعار) شروع به
آدرس :یزد   -صفائیه  -خیابان  استاد احمد آرام   -کوی  استادان  ـ                        تعریف کردن کرد .او گفت :اجداد من ،همه
کوچه هنر  -  6کد پستی8915817113 :
متعلــق به اين محله و خانه بوده اند .وقتي آب
اينجا خشك شد همه رفتيم به يكي از دهات
تلفن0351-8210881 :
تازه ساخته شده كه چشمه خوبي داشت .اگر
دورنگار0351-8210879 :
چه گروه خاصی آنجا را اداره مي کردند ولي
پیام نگار09355466415 :
زندگي خوبــي داشــتيم .در آن روزها براي
صندوق پستی89195/154 :
هيچ كس قانونی وجود نداشــت .اگر ظلمي
پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :
پارسنامه در ویرایش نوشته ها آزاد است و همه نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست .مي شــد همه مردم دور هم جمع مي شدند و
با انتخاب دشــتبان براي حفاظت از كشتزار و
شبگرد براي حراست از خانه و محله ،امنيت

ایجاد می کردند .در موقع برداشــت محصول
هم هركس ســهم خود را به این خدمتگزاران
پرداخت مي كرد.
در آن زمان ها معموال فقرا و دراويش هم مي
آمدند و كشاورزان سهم آنها را هم مي دادند
ولي سال ها بود كه فردی از ده مجاور مي آمد
و باج خواهي مي كرد .این فرد  60ساله ،اول با
زبان خوش! مي گفت سهم مرا بدهيد .همه هم
به اندازه اي كه به فقرا بخشش مي كردند به او
هم مي بخشــيدند ولي او به اين اندازه راضي
نبود و مي گفت بيشــتر مــي خواهد .خالصه
بســیار حراف و پررو بود .كم كم سر زبان ها
افتــاد كه چند نفر را تهديد كرده كه اگر مبلغ
پولی که می خواهد به ایشان ندهند با تهدید،
اتهام فساد به آنها مي زند و حق زندگی کردن
را از آنها می گیرد.
این موضوع هر سال و همه وقت ادامه داشت
تا اينكه نوبت به من رســيد .بــا آن كه جوان
بودم زن و چند فرزند داشــتم .زندگيم با كار
و كوشــش ،به خوبي مي گذشــت و به قول
قديمــي ها نان و خرجي يك ســال را در مي
آورديم .عالوه بر گاو و گوسفند ،االغ خوبي
هم داشــتم كه وســيله كارم بــود .آن روزها
كشاورزي كه االغ نداشت ،اصال نمي توانست
كارش را انجــام دهد .آن فــرد بی رحم آمد
ســراغم و گفت مي خواهد براي ديدن اقوام
و فاميلش به شهري دور دست برود و احتياج
به االغ دارد .گفتم :نمي توانم االغم را به شما
بدهم .چند دفعه آمد تا باالخره مرا هم تهديد
كرد .زندگی بر من تیره و تار شد .از زندگیم
آرامش و راحتی رفتــه بود .هیچکس و هیچ
قانونی هم نبود تا به آن پناه ببرم .جایی نبود که
شکایت کنم .تا اینکه تصمیم گرفتم که خودم
برای خودم ،کاری بکنم.
در این هنگام به او گفتم اگر االغ من را می
خواهی اول به همه مردم بگو كه مي خواهي
بروي مسافرت تا من باور كنم كه شما مسافر
هستي ،آن وقت به شما االغم را مي دهم .با
اين شرط از فردا به همه اهل محل اطالع داد
كه تا چند روز ديگر به مسافرت مي رود .در
این شــرایط به او گفته بودم كه به هيچ كس
نگويد كه من قرار است االغم را به او بدهم
و او هم پذيرفت .پیگیر شدم که آیا به کسی
گفته اســت که قرار اســت از االغ من برای
مسافرت اســتفاده کند .دیدم هیچ کس خبر
ندارد .وقتي از این بابت خيالم راحت شد و
شــادی مردم را از مسافرت رفتن او دیدم در
اجرای نقشه ام مصمم تر شدم.
در بــاغ پــر از درخت ،گودالــي حفر كردم.
روزي كه موعد آبيــاري درخت ها بود به او
گفتم طوري كه ديده نشــود به باغم بيايد ،تا
االغم را تحويلــش بدهم .البته گفتم به خاطر
اينكه كسي نفهمد سعي كند ،كسي او را نبيند.
موعد مقرر فرا رســيد .او آمد و من هم با همه
خشمي كه داشتم کار غیرانسانی را انجام دادم
و جهــان را از این موجود پلیــد پاک کردم.
از آن روز ،ســالها گذشــت .همــه خيال مي
كردند آن فرد به مســافرت رفته .همه شادمان
و خوشــحال بودند من هــم خاموش بودم  ,و
خوشــبختانه اين شــهر سر و ســامان گرفت.
قانون حاکم شــد .تــرس از مزاحمــت ها و
باجگيرها ،جايش را به قانون ،زندگي ،امنیت
و آرامــش داد .فریدون گفت :مــی دانم که
کار درستی انجام ندادم و تابع قانونم ولي آن
زمان چه کار باید می کردم .وقتي قانون نباشد
اشخاص خود قانونگذار مي شوند و قانون را
هم خودشان اجرا مي كنند .آدم می كشند يا
انتقام می گيرند كه در هر صورت اگرچه از
سر ناچاري است ولي درست نیست.

