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نرم نرمک می رسد بهار
بوی رنگ هایی که
تازه به در و دیوارها
زده اند ،تنگتر شدن
زنجیــره ماشــین ها
در خیابان ها،پرده و
نردبان های معطل...

بهار روشنی خانه است و ...
نــوروز و بهار خاطره
مردمــان و تاريخ اين
سرزمين اســت .نسل
هاســت كــه نــوروز
نويد نو شدن و بدرقه
زمستان است...

من طربم
عارف به شاگردی پیر به
سماء معرفت شد آنچه از
پیر بشنید و به جان سپرد
همه یک اشــارت بود،
عشق...

خبــر

سالروز زایش و رسایی و راستی

* موبدیار دکتر راشین جهانگیری

دنفسا -هن و تصش هرامشهرامش-همان سراپ-1393دنفسا -هن و تصش هرامش

به خورداد روز از مه فرودین
درختان جوان و پر از گل زمین
گیاهان شکفتند و بالید آب
به دنیا بیامد یکی آفتاب
پدر پورشسباست و دغدوی ،مام
ز مام آن پسر یافت ،زرتشت نام
هنــگام زایشــش همــه جهــان یکصدا
خروش��یدند ”:خوشــا بر احوال ما که به
جهان آمده اشوزرتشت ”.فروردین یشت
اوستا ،هنگام زایش او را چون بهاری زیبا
و دلکــش توصیف می کند و شــادمانی
جهان و جهانیان را به زیبایی به تصویرمی
کشد .ســالها بعد در همین روز واقعه ای
بسیار بزرگتر رخ می دهد و آن برگزیده
شدن اشوزرتشت اسپنتمان به راهنمایی و
رهبری و پیامبری جهان است.
پیش از ظهــور او به عنوان نجات ِ
بخش
جها ِن آفرینش از دستان پرقدرت ظلم و
زور و چپاول و دروغ و دشــمنی ،جهان
در سکوت ســخت فراموشی و ناامیدی
و تاریکــی پرهراس نادانــی و گمراهی
در هم پیچیده شده بود .تا سرانجام روان
آفرینش نیــاز خود را با خالقش در میان
می نهد «:مرا جز تو پشت و پناهی نیست.
بنابراین نجات بخشــی کــه بتواند مرا از
این تنگنا رهایی بخشد ،به من نشان بده».
()29-1
پس از هم پرســگی الهــی ،وهومنه که
ســالیان ســال با اشوزرتشت آشــنا و با
اندیشــه ی او هم صحبت اســت ،او را
چنین معرفی می نماید ”:یگانه کسی که
به دستورات الهی گوش فرا داد و من او را

خوب می شناسم همانا زرتشت اسپنتمان
اس��ت )29-8( ”.درباره دلیل انتخاب او
نیز چنین ادامه می دهد «:چه تنها او مایل
اســت مزدا و اشا را با سرودهای ستایش
آشکار سازد)29-8( ».
و جهــان و روان آفرینــش از گزینــش
ایــن برگزیده ترین آفرینش و شایســته
تریــن فرزند پــروردگار بــرای رهبری
خود ،خشــنود اســت و آرزو می کند:
« ای اهورامزدا و ای اشــا به زرتشــت و
پیروانش نیــروی مینوی و توانایی بخش
و ای وهومن تو نیز
به زرتشت نیروی
اندیشــه و هــوش
و خــرد سرشــار
ارزانــی دار تا در
پرتو آن به جهانیان
آرامش و آسایش
بخشد)29-10(» .
وهومــن در پایان
ایــن گزینــش،
اعــام مــی دارد
کــه بخشــش و اعجــاز پــروردگار به
اشوزرتشــت بــرای پیــروزی در راه
گســترش آیین راســتی و یکتاپرســتی،
شــیوایی و شیرینی بیان است .این اعجاز
الهــی پیامبــر را بایــد در مانــدگاری و
جاودانگی پیامش یعنی گات ها پس از
هزاره ها فراز و نشیب ،دید و درک کرد.
روی سخن گاتها با جویندگان حقیقت
و دانش و مردم داناســت )30-1(.گاتها
به زعم خود کتاب ،شامل آموزش ها و

پیامی اســت که تا آن زمان هرگز شنیده
نشده بود)31-1(.
ســخنانش دربردارنــده حقایــق الهــی
همچون حضــور دو پدیده بزرگ نیکی
و بــدی و نقش اساســی انســان در برابر
این دو ،روش پرســتش خداوند جان و
خرد ،نیایش وهومن ،گشایش حقایق و
گسترش دانش الهی و آیین راستی(اشا)
ســت )30-1(.پیامــش به گفتــه خود
پیامبر ،برای کسانی که از روی آموزش
نادرســت جهان نیکی را تباه می سازند،
ناگــوار اســت اما
بــرای دلــدادگان
مزدا خــوش آیند
و شــادی بخــش
اســت)31-1( .
او شــنوندگان
ســخنانش را بــه
آزاداندیشــی و
درست اندیشی و
گزینــش بخردانه
میــان دو راه نیک
و بد ،دعوت می کند «:ای مردم بهترین
ها را به گوش هوش بشــنوید و با اندیشه
ای روشــن در آنها بنگرید .هر فرد برای
خویشــتن پیش از رویداد بزرگ بین دو
راه برگزینید و به درستی بیدار شوید و در
گسترش آیین راستی بکوشید)30-2(».
او با شــجاعتی که از دانایی و راســتی
قدرت گرفته اســت در برابــر دروغ و
دروغگویان و گســترانندگان خشــم و
نفرت سرســختانه می ایستد « :آنگاه به

او گفتم من ،زرتشت ،دشمن سرسخت
دروغ و دروغگویــان هســتم و تا آنجا
کــه مرا نیرو و توان اســت با آنها پیکار
خواهــم کرد ولی با تمــام قدرت ،یاور
و پشــتیبان نیکان و درســت کــرداران
خواهــم بــود )43-8(».او در ایــن راه،
رنج و ســختی بســیاری می کشــد«:به
کدام سرزمین روم؟ به کجا پناه جویم؟
خویشــانم مرا ترک گفته و دوستانم از
مــن روی گردانند .از همکاران کســی
مرا خرســند نمی ســازد و فرمانروایان
کشــور همگی بــه دروغ گرایش یافته
اند .ای هستی بخش دانا چگونه خواهم
توانست با انجام ماموریت ،تو را خشنود
سازم؟» ()46-1
اما ســرانجام ،با ایمانی راســخ به راستی
و خالــق آن ،پیروز میدان نبرد راســتی
و دروغ مــی گــردد و اینچنین به جهان
بشــارت می دهد «:همه خواســت های
اشوزرتشت اســپنتمان به بهترین وجهی
برآورده شده و اهورامزدا او را از بهترین
بخشــایش برخوردار ساخته است .بدین
خــرم و نیک
معنی که یــک زندگانی
ّ
و سراســر پارســایی برای همیشــه به او
بخشــیده و حتی کسانی که با او دشمنی
می ورزیدند ،آموخته اند که به او احترام
گذارند و در گفتار و کردار از آیین بهی
پیروی کنند)53-1(».
این شکوه زایش ،گزینش و پیروزی بی
چون و چرای راســتی بــر دروغ بر همه
راستی جویان و راستی خواهان و راستی
گستران جهان فرخنده باد.

نرم نرمك مي رسد بهار
بوی رنگ هایی که تازه به در و دیوارها
زده اند ،تنگتر شدن زنجیره ماشین ها در
خیابــان ها ،پنجره های بی پرده و نردبان
های معطل ،برچســب هــای رنگارنگ
تخفیــف ،ولوله بــازار ... ،و دلخوشــی
پســرک که پشــت کودکــی اش زیر
سنگینی بار گونی های پاره خم شده اما
این روزها امید آن دارد که گونی هایش
ساده تر و ســریعتر از دور ریختنی ها پر
شــود .گلدان های به گل نشسته و سبزه
های روبان بسته رونق کار پیرمرد باغبان
شــده اند .نوای حاجی فیروزم ســالی یه
روزم به گوش می رســد امــا دیدن این
حاجی فیروزها ســر چهــارراه ها گویا
فرســنگ ها فاصله دارد از نخستين عمو
فیروزی که متولد شــد تا با ســاز و سرنا
مژده رسیدن بهار بدهد.
نرم نرمك مي رسد بهار
آسمان آبی تر است و خورشید زرتابتر،
سرمای زمســتان بی رمق شده و درختان
شوق سبز شدن دارند ،زمین خسته است
از انتظــار بــاران اما امید روييــدن دارد،
دسته دســته پرندگان مهاجر در آسمان
مــی چرخند و مــی رقصنــد و آهنگ
بازگشت به آشیانه دارند و...
نرم نرمك مي رسد بهار
گرمای آتش ســده که دلگرممان کرد،
گویــا آرام آرام زمســتان آهنگ رفتن
می کند .هــر روز که می گذرد ،گویی
زمســتان پا در راه بازگشت می گذارد و

بهار قدم هایش برای رســیدن تندتر می
شــود .بهار قدم به قــدم می آید و جایی
در زمان در کسری از ثانیه فرا می رسد،
ماننــد وقتــی که منتظــر از راه رســیدن
عزیزی هستی و همین که صدای تق تق
در را می شنوی قلبت از اشتیاق گشودن
و دیدارش در آنسوی در ،تندتر می تپد.
نرم نرمك مي رسد بهار
بایــد مهیــای میزبانــی بهار بــود .از بی
تابی شــمعدانی و رازقی ها ،تــا غبار از
انعکاس نــور در آینــه برگرفتن .پنجره
ها را گشــودن و تن به باد بهار ســپردن،
پرده از میان برداشــتن و نــور را به میان
اتاق آوردن ،خانه و کاشــانه را از غبار و
تیرگی دود زدودن .جامه ها را ســامانی
تازه بخشیدن ،فرسودگی ها و شکستگی
ها را چاره کردن و...
نرم نرمك مي رسد بهار
اما دلمان چه؟ ســراغ دل را هم بگیريم.
آنقدر مشــغول هیاهوی دســتفروش ها
و مجــذوب حراج هــا نشــويم که دل
دور بمانــد از هوای آمدن بهــار .دل را
از ســنگینی ترس هــا و تردید هــا و از
فرسودگی دلواپسی ها و دلتنگی ها رها
کنيم .بگذاريم رها از برخی دغدغه های
پوچی که زاییده گذران زمان در زندگی
شهری است ،به شوق بیاید ،بخندد ،گریه
کند ،فریاد بزند ،دعا کند .بگذاريم کمی
ذهن رها از دغدغه دخل و خرج ،پرواز
کند و آرام بگیرد.

نرم نرمك مي رسد بهار
چقدر شهر در تکاپوی رسیدن بهار است
اما گاه آنقدر غرق زندگي و روزمرگي
ها هســتيم كه دریغ اگر نگاهی به جوانه
یــک درخت بیندازیم ،یــا نگاه کنیم به
پرنــده ای کــه پروازکنان در پــی بنیان
آشیانه تازه اش است .دریغ اگر حالی از
همسایه ســالخورده مان بپرسیم .دریغ از
دســت نوازشی بر سر آن کودک خسته
که بی رمق خیره مانــده به ویترین های
پــر زرق و برق مغازه ها ،بکشــیم ،دریغ
اگر به یاد داشــته باشیم که وقتی از کنار
دیوار بیمارستانی می گذریم فاصله ما تا
ادم های آنجا تنها یک دیوار است ،یک
اتفــاق ،دریغ اگر ...چقدر فاصله اســت
میان این دریغ ها و احوال بهار.
نرم نرمك مي رسد بهار
بهار زیباترین آغاز است ،پرشکوهترین
لحظه که می توان آغــاز را لمس کرد.
می توان تازگی را نو شــدن را و دوباره
برخاســتن را مــرور کرد .بهــار هنگامه
جوشش و رویش است .بهار اوج حس
پویایی زمین است ،وقتی آبها جاری می
شــوند ،درختان از خواب زمستان بیدار
می شوند ،دانه ها از شوق سر بر می آرند
و حتی گویی خورشید آغازی تازه دارد.
نرم نرمك مي رسد بهار
می شود جلوه ای از حضور سبز خداوند
را لمس کرد ،همان که به قول ســهراب
در همین نزدیکی اســت .پس آهسته در

گوشش زمزمه کنیم بسپاریم به تدبیر پر
مهرش.
دعا كنيــم كه :خدایا هنوز و تا همیشــه
هوایمان را داشــته باش و یاری امان کن
که جایی از زمان گمت نکنيم.
در گوش آب آهســته بگوییم که خدایا
هر چــه از ترس و تردید و دلواپســی و
دلتنگی اســت را می ســپاريم به همین
آبهای جاری تا بشویند و پاک کنند.
باد بهاری را تنگ در آغوش کشــيم و
بخواهيم كه ای بــاد وزان بهاری یادت
باشــد که در راه در گــوش برگ برگ
هستی بخوانی آواز ”دوستت دارم ها”را
براي همه ساكنان اين كهن سرزمين.
آهســته در گوش شــمعدانی ها زمزمه
کنيم ،که خدایا روان همه درگذشتگان
شاد و یادشــان برای بازماندگان جاودان
باد.
ســهراب مــی گفت که خــدا در همین
نزدیکی اســت و گویا بهار زمانی است
که این نزدیکی را می توان در هر سویی
به تماشا نشست ،همان خدایی که گویی
از پس ســکوت و سکون زمستان جانی
تازه می دهد زمین و زمان را.
نرم نرمك مي رسد بهار
خدایا ســپاس برای همه آنچه از سر مهر
داده ای یا از ســر حکمــت نداده ای ،به
همین سادگی
بهار رسيد ،مقدمش مبارک

2

خبــر

خــبرهای کوتاه

3

موزه تاریــخ و فرهنگ
زرتشــتيان (مــارکار) با
هدف شناســايي تاريخ و
فرهنگ زرتشتيان به ويژه
در دوران معاصر به زودي
در یزد گشايش مي يابد.
مــوزه تاریــخ و فرهنــگ
زرتشــتيان در مجموعــه
پرورشگاه مارکار كه در سال 85
با تالش های مهندس ســیروس
خسروی و نیک اندیشی برادران
زرتشتی بازسازی شده،گشايش
مي يابد.
در حال حاضــر مجوزهاي الزم

براي راه اندازي موزه صادر شده
اســت و به زودي فاز نخست آن
راه اندازي می شــود.هزينه هاي
راه اندازي اين مكان را خانواده
گــودرز بــه مناســبت ســالگرد
درگذشــت روانشــاد پدرشان،

برعهده گرفتند و قرار اســت
بــا تكميل و گشــايش كامل
آن،ديگــر هزينه هــا از محل
درآمدزایی خود موزه و یاری
دیگر نیک اندیشــان در سال
های آینده تکمیل شود.
طبــق برنامــه ريــزي صورت
گرفتــه ســفره هــاي آيينــي
زرتشــتيان،آداب و رســوم
زرتشتيان و ...بخش هاي مختلف
اين موزه را تشكيل مي دهد.
مدیریت پردیــس دانش مارکار
و همچنیــن موزه ی آن ،بر عهده
دکتر اسفندیار اختیاری است.

جشن زايش اشوزرتشت
 بزرگ پيام آور آریایی-در همه شهرهاي زرتشتي
نشين برگزار مي شود.
در تقويم ايراني ششم فروردين
برابــر اســت با روز خــورداد از
مــاه فرورديــن جشــن زايــش
اشوزرتشــت بزرگ پيــام آور
آریایی ،اين جشن با هدف مرور

آموزه هــاي ايــن پيامبر بزرگ
در همه شــهرهاي زرتشتي نشين
جشن گرفته مي شود.
در تهــران جشــن زايــش
اشوزرتشت در مجموعه ماركار
تهرانپــارس بــا برنامــه هايــي
همچــون سخنراني،موســيقي
،نمايش جشــن گرفته مي شود.
ســاعت آغاز مراســم  4پســين

اعالم شده است.
در يزد جشــن ششــم فروردين
در محله هــاي مختلف با اجراي
برنامــه هــاي مختلــف هنري و
فرهنگي برگزار مي شود.
دركرمان  ،شيراز  ،كرج  ،اهواز،
زاهدان و اصفهان نيز برنامه هاي
مختلفــي بــراي برگــزاري اين
جشن تدارك ديده شده است

یازدهمیــن همایش علمی
کانون دانشجویان زرتشتی
با موضــوع مهاجرت برگزار
شد وشــركت كنندگان در
دو بخش اصلــي و فرعي به
بررسي ابعاد مهاجرت و نتايج
منفيومثبتآنپرداختند.
درنخســتین ارایــه روز نخســت
همایــش ،موبدیــار دکتر راشــین
جهانگیری نوشــتاري با عنوان نذر
فرهنگی،اندیشهنیکهمراهباعشق
ارایه کرد .در این نوشــتار ،با عنوان
آنکــه داد و دهش یکی از ســنت
های زرتشــتیان بوده  ،تالش شده
بود تا راهکارهایی برای افزایش نذر
فرهنگیارایهشود.
فــرزاد تاراپــورواال ،ارایه شــبکه
اجتماعــی به عنــوان یــک پروژه
مشــترک بین جوانان زرتشــتی را
پیشنهاددادهبودتاتوسعهفرهنگدر
میانجوانانمهاجر،صورتبگیرد.
نگیــن خســرویانی نيــز بــه نقش
گردهمایی در ایجاد رابطه فرهنگی
میان زرتشتیان ایران و جوانان خارج
از کشــور پرداخته بود .وی در این
طرح از مجموعه ایده های کنگره
ســوم جوانــان برگزیده زرتشــتی
استفادهکردهبود.
دکتر فرانک نمیرانیان ،نوشــتاری با
عنوانانسانکاملازدیدگاهزرتشت
ارایــه کــرد .وی در نوشــتار خود،
چگونگیدستیابیانسانبهکمالرااز
دیدآیینزرتشتبررسیکردهبود.
بهار آبــادی ،آرمیتــی کدخدایان
و آزیتا خســروان ،رامتین شهرت،
دکترافشیننمیرانیان،پانیذمزدیسنی
و پویان زندیان ،نگین خسرویانی و
آرتا ستودیان،آرمیتا فرهمند ديگر

شــركت كنندگاني بودنــد كه در
نوشتارهایيمختلفبهبررسيمسايل
مختلفمهاجرتپرداختهبودند.
در دومیــن روز همایش در بخش
جنبی پریسا خدادادی به نقش رسانه
در اوقات فراغت جامعه پرداخته و
پیشنهاد داده بود تا برنامه هایی برای
معرفیاماکنگردشگریتهیهشود.
جاماسب سامیا کالنتری ،در نوشتار
خود به نقــش گردهمایی های بین
المللــی برای کاهش گســیختگی
فرهنگیبینزرتشتیانپرداختهبود.
یاســمن دهنوی زاده نيز به موضوع
نگهداری و تعمیــرات در صنعت
هواییپرداختهبود.کامرانفریدونی
درنوشتاریباعنوانبازیابیخالقیت
در آموزش و پرورش ،به مشکالت
پرورشــی در مــدارس بــه ویــژه
فیروزبهرامپرداختهبود.
در اين روز همچنيــن ميز گردي با
موضوع مهاجرت برگزار شد كه در
آنبهناممرادیان،رادمانخورشیدیان،
فیروزه رستمی و پدرام سروشپور ،به
موضوعمهاجرتپرداختند.
در پايــان دو روز برگــزاري ايــن
همايش ،نفرات برتــر و گروه های
شــرکت کننــده در بخــش های
مختلفبهاينشرحاعالمشد:اهدای
گواهینامــه به شــرکت کنندگان
بخش رباتیک به دو گــروه)  :بهار
آبادی -آرمیتی کدخدایان -آزیتا
خسروان -نازنین بنداریان(و)آبتین
بختیاری -شروین دارابیان -یاسمین
افسرکشمیری-تینا انوشه(.تیم برتر
تیم شماره 1بود که جایزه این بخش
به مبلغ يك ميليون تومان به نامگانه
روانشــاد آرمین خســروی توسط
خانواده آن شادروان به برگزيدگان

تقديمشد.
جایزه شیرین نيزبه نامگانه روانشاد
شــیرین خدارحم فالحتی توسط
مهنــدس هوشــنگ نامداریــان به
نفرات برتر کنکور سراســری اهدا
شد:گروه ریاضی فیزیک  :کتایون
گشــوادی  ،روزبه آذرگشاســبی ،
پوریامنوچهری-گروهعلومتجربی
:پریسافیروزبخش،نگاربزرگچمی،
مهســا بهرام شــهری و گروه هنر :
مهرنازخدادادیشریفآباد
در ايــن همايــش همچنيــن از اين
نوشتارهاتقديرشد:راشینجهانگیری
بخشاصلی-شایستهتقدیر/بهدلیلبازنگریمثبتدربهکارگیریآداب
وسننبرپایهنیازهایروز
رامتین شــهرت  -بخــش اصلی -
برگزیده/به دلیل اســتفاده از روش
علمی و منســجم با هدف کمک
به رشــد ،شــکوفایی و شناساندن
فرهنگ زرتشتی و رونق اقتصادی و
گردشگریمنطقه
آرمیتافرهمند-بخشاصلی-شایسته
تقدیر/بــه دلیل تالش بــرای حفظ
گویش زرتشــتیان کرمان به عنوان
میراثمعنویزرتشتیانوگویشیکه
درمعرضخطرنابودیاست
بهناممرادیان-بخشمحورهمایش
 شایسته تقدیر/به دلیل نگاه مثبتانتقادیبهچالشهایجامعه
رادمان خورشیدیان  -بخش محور
همایــش  -برگزیده/به دلیل نگاه
روزآمــد به مهاجرت زرتشــتیان
و اســتقالل و انســجام فکری در
نگارش مقاله
بهار آبــادی -آرمیتی کدخدایان-
آزیتاخسرواننيزبرگزيدگان بخش
جنبیبودند.

جشن زایش اشوزرتشت برگزار می شود

يازدهمين همايش علمي كانون دانشجويان زرتشتي برگزار شد
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*تدارك اتوبوس براي فروردینگان( فرودوگ)
مراســم فرودوگ در نوزدهم فروردین ســال  94و از ساعت
9بامداد در آرامگاه قصرفیروزه برپا خواهد شد و اتوبوس هایی
از ســاعت  9بامداد از شش مسیر آدریان تهران  ،تهرانپارس ،
میدان سلماس ،میدان سنایی  ،فلکه دوم صادقیه و میدان نیلوفر
همکیشان را به سمت آدریان خواهد برد و ازساعت  12به بعد
برخواهدگشت.
*برنامه هاي بهار سازمان زنان اعالم شد
ســازمان زنان زرتشتی تهران ،بخشي از برنامه های فصل بهار
این نهاد را بدین شرح اعالم كرد :دیدار نوروزی در تاریخ 24
فروردين ماه  1394ســاعت ،17سخنرانی در نخستین دوشنبه
اردیبهشــت و خورداد ماه ،1394گردهمايي بهارانه در تاریخ
 1394 / 2 / 11در ســالن خسروی ،آغاز نخستین جلسه گروه
طرح حساس در تاریخ31فروردين ماه .درآغاز نخستین جلسه
اين طرح پس از ثبت نام اعضا ،معاینه پزشکی و تست حافظه
و افســردگی انجام می گیرد  .برنامه ی طرح حســاس شامل :
آموزش زبان انگلیسی ـ ورزش ـ بحث های پزشکی ـ اجتماعی ـ
تربیتی ـ آموزش توانمندی ها ـ آموزش نواختن دایره ـ برگزاری
مسابقات مشاعره و تخته نرد و ...ـ برگزاری جشن تولد اعضا ـ
گردش یک روزه ( پارک ـ موزه) است.
همچنين كالس هاي روبان دوزی ،پتینه دوزی سطوح ،رقص
زومبا ،حرکات موزون  ،اربونه ( دایره ) پیشرفته برگزار خواهد
شد.
*گشايشنخستینکانونعلمیسالمتیوپیکرشناسی
و استعداد یابی ورزشی
نخستين کانون علمی ســامتی وپیکر شناسی و استعداد یابی
ورزشــی ورهرام( ویژه زرتشــتیان) با حضور دکتر اســفندیار
اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس ،دکتر رستم خسرویانی
فرنشین انجمن زرتشــتیان تهران وگروهی از ورزشکاران به
همت گروه ورزشی ورهرام در آدریان بزرگ گشايش يافت.
برنامه فعالیت های کانون سالمتی و استعدادیابی ورزشی ورهرام
با همازوری و همیاری خانواده ها ی نیک اندیش زرتشتی در
 8مرحله انجام می پذیرد که نخستین مرحله آن در پسین روز
ورهرام ایزد برابر با پنجشــنبه  14اسفند ماه 1393از ساعت 15
الی 17توسط کارشناسان تربیت بدنی و پیکر شناسی و تغذیه
آغاز شد.همکیشان ( بدون محدودیت سنی و جنسی )ودانش
آموزان و پیش دبستانی ها (جهت سالمت جسمانی و استعداد
یابی و دریافت شناسنامه ورزشی )می توانند با حضور در آدریان
بزرگ جهت اطالع از وضعیت و ســامت جسمانی خویش
مورد سنجش قرار گیرند.
*نام نویسی پیکارهای بسکتبال جام یگانگی آغاز شد
سی و هفتمین دوره پیکارهای بسکتبال جام شادروان اسفندیار
یگانگیازیکمتاششمفروردینماه 1394دریزدبرگزارمیشود.
این پیکارها در دو رده بانوان و آقایان در محل سازمان و باشگاه
جوانان زرتشتی یزد برگزار میشود
همچنین بسکتبال سه نفره ،تنیس روی میز و دارت نیز به عنوان
پیکارهای جانبی سی و هفتمین دورهی جام یگانگی برگزار
مي شود.
عالقه مندان برای حضور در این پیکارها می توانند از  15تا 24
اســفندماه  1393با پر کردن فرمهــای مربوطه و تحویل آن به
سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد نامنویسی کنند.
مراســم قرعهکشی این پیکارها  25اسفندماه  ،از ساعت  18در
محل سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد با حضور سرپرست
تیمها برگزار خواهد شد.
*جشنوارهفرهنگیورزشیحسنآبادبرگزارمیشود
انجمن زرتشــتیان حسن آباد در نظر دارد تا در روزهای اول و
دوم فروردین ماه  ، 1394جشــنواره فرهنگی  ،ورزشی برگزار
کند.
در این جشنواره همانند سال های گذشته از افراد پذیرفته شده
در کنکور سال (93کاردانی ،کارشناسی  ،کارشناسی ارشد و
دکترا) که حداقل یکی از والدین آن ها حســن آبادی باشــد
تقدیر به عمل خواهد آمد .
در کنار جشنواره فرهنگی امسال ،مسابقات دوستانه والیبال نیز
یادواره شهید جمشید گشتاسبی برگزار می شود.
مدارک الزم براي شركت در جشنواره اسکن گواهی اشتغال به
تحصیل  ،عکس و کارت ملی وآخرین زمان ارسال مدارک و
نام نویسی  25اسفند ماه اعالم شده است .
بنا بر اعالم مسووالن برگزاري جشنواره ،حضور خود افراد برای
دریافت جایزه الزامی است.

موزه زرتشتیان یزد گشايش مي يابد

گزارش

بهار روشنی خانه است و نوروز بوی دیگری دارد
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نوروز و بهار خاطره مردمان و تاريخ اين
ســرزمين است .نسل هاســت كه نوروز
نويد نو شــدن و بدرقه زمســتان است و
مردمــان اين ســرزمين به يمــن آمدنش
خوان نوروزي مي گسترند ،جامه و قباي
نو مي پوشــند و شادماني مي كنند.همان
شــادماني و نو شــدني كه اساس هستي
است.
نوروز بهانه اي شد تا بنشينم پاي خاطره
آدم هاي چند دهه گذشته و حال و هواي
نوروزي آن ســال ها را جويا شــوم .آن
سال ها كه هنوز تلويزيون نبود و زندگي
ها ساده و آرام بود.
دهه هاي  30تا 50
آن روزها هم خانه تکانی و زدودن گرد
و غبار از هفته ها قبل آغاز مي شــد .آن
روزها صداي كش كش جاروها و بوي
نم حاصل از پاشــيدن آب بر خشــت و
كاهــگل ،لباس ها و زيــر اندازهاي پهن
شــده روي ديــوار و بام ها و ...نشــان از
پیشواز بهار بود.
دختران آن زمان اما مي گفتند از پیراهن
چیــت گل دار که از مدتی قبل مادر می
دوخت و به گل میخ آویزان می کرد ،با
وعده بهار .آنها روزهــا را می پاییدند و
رويایشان رسیدن بهار بود و تصورشان با
همان پیراهن گلداری که به تن خواهند
کرد.
و پســران از ملکی و پیراهن و شــلوار نو
می گفتند که هم عیدی بود و هم رخت
عیدانه.
می گفتند در خانه و ده آنها هفت ســین
در میان نبوده ،آینه و گالب ،نقل ،کاسه
ای آب و آویشــن و اناری میان آن ،لب
تاقچه اتاق  .كاســه هاي چيني گلسرخي
كه مادر از صندوقچه در مي آورد و ...
مادر فالوده درســت مي كــرد با آرزوي
شيرين كامي ،آن روزها بوی نان و کماج
كه براي نهادن بر سفره نوروزي پخته مي
شــد ،كوچه هاي ده را پر مي كرد،طعم
ملس خشکبار خیسانده در آب و...
آن روزهــا آجيــل عيد تخمــه هندوانه و
خربزه و هسته زردآلوی طعم داده شده بود.
خانم همســايه مان امــا از تخم مرغ های
رنگ شده اي مي گفت که مادر آنها را
با پیاز و رنگ های طبیعی دیگر ســبز و
صورتی می کرد و عيدي كودكاني بود
كه عيد ديدني به خانه شان مي آمدند.
آن روزهــا عيدي كــودكان خانه همان
رخــت و لبــاس و کفش های نــو بود.و
عيدي كودكان مهمان ،تخم مرغ رنگی،
گاهی مشتی آجیل و گاهی چند سکه ده
شاهی میان مشتی تخمه که بزرگتری در
جیبشان می ریخت.
برای تحويل ســال زمانی فقط دانســتن
تاریخ کافی بود ،بعدها رادیو با نوای ساز
سورنا خبر از رسیدن سال نو می داد.
اما نخستين دید و بازدیدها آن روزها هم
جالب بود .یکی از دیدار با استاد دهشان
مي گفت با اناری که در آن ســکه یک
قرانی و دو قرانی بودو او در پاسخ انار را
برمی داشت و مشتی آجیل در دستمالی
کــه انــار را در آن گذاشــته بودنــد می
ریخت.
آن روزها نه هفت ســین مجللي بود و نه
وجهي براي عیدی امــا عید بوی خاص
خودش را داشــت و شــوقي  .شــوقي با

نواي پرستوها .
دهه 50
دهــه خاصي بــود .دهه آغــاز تحوالت
و تغييــرات .به دنبال تغييرات سياســي و
اجتماعي و مهاجرت هاي صورت گرفته
به شــهر .گســترده شدن پوشــش برنامه
هاي راديويي و بعدها تلويزيون،عيد هم
تغييراتي داشــت .آن روزها عيد بهانه اي
بود تا خيلي ها كه به پايتخت رفته بودند
يا دانشجو بودند يا ...برگردند و در كنار
خانواده باشــند .آن روزها كودكاني كه

عيد آن ســال را خيلــي از بچه ها دور از
خانــه و دلتنگ عروســک و پوشــيدن
پیراهــن پفــی صورتی و کفش ســفید
گذراندند.يكي از آنها می گفت آن عید
هم خوش گذشت هم تلخ .خوش بودیم
کنار مادربزرگ و هم بازی شدن با بچه
های هم ســال فامیل و تلــخ بود که نمی
دانستیم بر ســر خانه مان و فراتر از آن بر
سر دوستانمان چه آمده؟
براي آن نســل آن روزها كه خيلي دور
نبودند ،اســفندماه يعنــي امتحانات ثلث

يكي از آشنايانشــان از سفر بازگشته بود
و تحفه اي آورده بود برايش كلي اشتیاق
بود و البته فخر مي فروختند بر ســايرين.
آن روزها عيدي هم به سكه تبديل شده
بود ســكه هايي كه براي بچــه هاي آن
دوره بهانه اي براي خريد تخمه اي يا ....
دهه هاي  60و 70
اوج تحوالت سیاسی و انقالب .آن سالها
اگرچه شــوق عيد بود اما فضاي سنگين
جنگ قهقه هاي شادي را گرفته بود .بچه
هاي آن دوره بسياري از عيدها را با دلهره
آژير قرمز و صداي بمب و موشك به سر
كردند.
آن روزها قلك هاي پالستيكي به شكل
نارنجك ســبز رنــگ و پيك شــادي،
دغدغه هاي عيدشان بود.
در حافظــه تاريخي آن نســل فراموش
نمي شــود عیدی که خيلي از شهرها در

دوم.يعنــي تجربه اضطــراب امتحان در
كنار خانه تكاني مادر.
يعني خواهش خريد لباس نو در روزگار
جنگ و دست تنگي.
يعنــي ماموريت و شــيفت كاري پدر يا
مــادر در روزهــاي بحــران و اضطراب
احوال او.
آن ســال ها اما باز هــم عيد طعم كيك
دست پخت مادر را داشت وشوق رنگ
کردن تخــم مرغ ها و بگو مگو بر ســر
زودتر برداشتن یک رنگ از جعبه مداد
رنگی.
دوســت داشــتن خريــد ماهــي قرمز و
تماشــاي رقــص آن در بلــوری تنگ.
نخســتين دیــد و بازدیدهــا؛ رفتــن به
آدریان و بعد ســراغ خانه مادربزرگ و
پدربــزرگ را گرفتن.عیدی یعنی بوی
اسکناس تا نخورده و....

تيرراس موشــك ها بود و بسياري آواره
شهرهاي امن .عيدي كه خيلي از پايتخت
نشــين ها نيز آوارگي و دوري از خانه و
كاشانه را تجربه كردند.

آن ســال ها با همه تلخي ها و شيريني ها
عيدهايش خاطره شــد .خاطره نسلي كه
اكنون بايد خواســت هاي فرزندان عصر
اينترنت و شتاب،عصر تجمل و  ....پاسخ

* سیما دینیاریان

گويند.
براي فرزنــدان امروز خريد ظرف هفت
سين و چيدن آن دغدغه است .خريد عيد
و نو شدن البته شادي مشترك شان با نسل
هاي پيشين.
امــا خيلي از آنها امروز فلســفه اي ديگر
براي زندگي دارند و شايد خواست هايي
ديگر.
فردی امروز ،نشانه های بهار را از ديدن
دسته های پرندگان در پرواز می گرفت،
از رقص حاجــی فیروزها پشــت چراغ
قرمــز ،از گلــدان های پــر از گل ،خانه
تکانی و ديدن شکوفه ها.
با يكي از آنها،به گفت و گو نشســتم.از
عيد و بهار پرســيدم .گفت از میان سفره
هفت ســین ،تخم مرغ ها را دوست دارد
که نقاشی شان کند ،ظرف های شیرینی
که خدا خــدا می کند مادر گوشــه میز
بچیند و ماهی ،اما او ماهی های شیشه ای
رنگی را دوســت دارد کــه در تنگ می
اندازند.
او دلواپــس ماهی های قرمــز بود .برایم
گفت خیلی وحشــتناک است که ماهی
آزاد و شــناکنان در دریاست و ناگهان
تــوری دورش را می گیرد،اســیرش می
کنــد بعد هم مــی اندازنــدش در ظرف
هــای بزرگ و باز آدم هــا در ازای پول
چند تا از آنها را می اندازند در کیســه و
نمی دانند که قلب آنها در تکان ماشــين
در کیسه های نایلونی چه حال بدی دارد
و سرانجام دلتنگی در تنگ .اینکه ماهی
اسیر است و در حسرت دریا و آدم های
پیرامون تنگ شاد و بی تفاوت نسبت به
سرنوشت او.
پرســیدم ماهی و تخم مرغ و شیرینی که
هیچکدام هفت سین نیست ،گفت بخشی
از سفره هفت ســین است و سفره هفت
سین یعنی احساس خوب.
گفت عیــد حال آدم ها خوب اســت و
تحویل سال یعنی همه خانواده کنار هم،
یعنی لبخند،آغوش ،بوسه ،هدیه ،بر هم
خوردن نظم شیرینی های چیده شده.
گفــت عید را دوســت دارد بــرای خانه
تکانی ،برای لباس نو برای عیدی گرفتن.
گفتم اگر عید در تابستان بود یا فصل دیگر
،بهتر نبود؟گفت :هیچ وقت زیباتر از هوای
بهار نیست هوای بهار پر است از احساس
خوب .بهار خانه را روشن می کند.
حــرف آخــرش از بهار مرا به ســکوت
کشــاند .او زیباترین منظره از بهار را در
درختی توصیف کرد که شاخه هایش پر
از النه پرندگان بوده و چند جوجه کبوتر
که در انتظار پرواز بوده اند.
لختی می اندیشــم به حــرف هایش ،به
تفاوت روزگار ،اما شــوق رسیدن بهار
همیشــه بوده و خواهــد بود.اما براي من
عيــد يعني حــرف مادر بــزرگ .او مي
گفت:پرســتو ها برگشــتند  ،ديگر عيد
پشت در است و پرستوها چه غوغايي برپا
مي كردند در آن آشپزخانه دود گرفته از
هيزم تنور.....
حســرتی چشــمانم را خیس مي كند با
خود می اندیشیدم  ،اگر مادربزرگ بود
چه حکایت ها داشــت از بهار .از ســال
های دورتر از دهه  10و . 20
عيد رســتاخيز طبيعت است در هر حالي
كه باشي ،باشد كه حال همه خوب باشد
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فرهنگ

نو روز در نوروز
* موبدیار پریا ماوندی

نوروز و اسطوره
اســطوره ی بنیاد نهادن نوروز با نام های
بسیاری همراه است؛ کیومرث ،جمشید
و ...بــاری آنچــه از شــاهنامه ی حکیم
طوس برمی آید ،جمشــید شــاه پس از
آن که رشــتن و تافتــن آورد و دوختن
جامه را اندیشــه کرد ،از خشت قالب ها
زد و کاخ هــا و ایوان ها بنا نهاد ،ز خارا
گهرها چون یاقوت و بیجاده برون آورد
و بوی های خوش چون کافور و مشک
نــاب و عود و عنبر و روشــن گالب را
بازشــناخت و با کشــتی بر آب ها گذر
کرد ،در بیان فردوسی ز جای مهی برتر
آورد پای و
به فر کیانی یکی تخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت
که چون خواستی دیو برداشتی
ز هامون به گردون برافراشتی
چو خورشید تابان میان هوا
نشسته برو شاه فرمانروا
به جمشید بر گوهر افشاندند
مر آن روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودین
برآسوده از رنج تن دل ز کین
به نوروز نو شاه گیتی فروز
بر آن تخت بنشست فیروز روز
بزرگان به شادی بیاراستند
می و رود و رامشگران خواستند
همان جشن فرخ از آن روزگار
بمانده از آن خسروان یادگار
جمشید شــاه دیوان را که نماد اهریمنند
بــه آبادانی گماشــت .در این اســطوره
دیوها دیــوار می ســازند و تخت را بر
آســمان می برنــد .این گونه اســطوره
در بیــان نمادیــن خود بــرای آبادانی و
پیشــروی کار گیتی بدی ها را به سوی
خوبی ها مهار می کند.
فردوسی این فیروزروزی شاه جمشید را
پس از انجام آن همه کردارهای پیشرو،
نو و تازه کننده برای مردمان (که گاهان
اشوزرتشت از آن با واژه ی فرشکرد یاد
می کند) ،با جشــنی همراه می سازد که
در روز هرمــز (اورمــزد) از ماه فرودین
(فروردین) و ســر ســال نو برگزار می
گردد و روزی نو و نوروز است.
به بیان دیگر این جشــنِ تازه گردانیدن
و نوسازی های جمشید است که با سال
نو و نو شــدن طبیعت همراه گشت و نو
روز در نوروز جشنی ماندگار به پا کرد.
این تعبیر به شــکلی دیگر در اسطوره ی
آفرینــش نیز نمایان می گردد .گهنبارها
یا جشــن هــای فصلــی از جشــن های
دینی زرتشــتیان هســتند کــه گاه های
آفرینــش هســتی توســط اهورامزدا در
آنها تجلی می یابــد .گهنبارها از جمله
جشــن های کشــاورزی-دامداری می
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پس از نوگردانی هــای خود ،همراه با
نو شــدن طبیعت به جشن نشست چنان
که در اســطوره ی آفرینش نیز پس از
نوســازی و آفرینش در گیتی ،نوروز
را به جشــن می نشــینیم .از سوی دیگر
یادآور این نکته اســت کــه با آفرینش
انســان که تنها آفریــده ی خردمند ،با
وجدان و اندیشه ی اهورامزداست تازه
گردانیدن و فرشــکرد برای هســتی به
ارمغان خواهد آمد.
نوروز کوچک و بزرگ
در تاریــخ از دو نــوروز کوچــک و
بزرگ یاد شــده که نوروز کوچک در
روز اورمزد از فروردین و نوروز بزرگ
در روز خــرداد و فروردین ماه همزمان
با جشن خجســته ی زایش اشوزرتشت
برگزار می شــده اســت .باری پیرامون
پیدایش این دو ،سخن بسیار است.
در یکــی از نظریه های مربــوط به این

آیین های زرتشــتی وابسته به
نوروز
امروزه آیین هایــی ویژه را پیش از
فرارســیدن نوروز انجــام می دهیم
چــون خانه تکانی و مراســم شــب
چهارشنبه ی پایان سال.
یکی از مراســمی که پیش از نوروز برپا
می گشــته ،روشــن کردن آتش بر بام
خانــه ها بوده که روشــنایی آن ،حاکی
از جشــن و شــادی و پیشــوازی بــرای
فروهردرگذشتگان اســت که بنابر باور
زرتشــتیان در این روزها به بازماندگان

خود ســری می زننــد .از دالیــل خانه
تکانی نیز همین حضور فروهرهاســت.
در مراســم آتــش بر بام کــردن که در
شــب و ســپیده دم ســال نو برگزار می
گشــت ،خانواده بر بام خانه گرد آمده
ســفره ی آیینی می گســتردند و آتش
مــی افروختنــد و بخش هایی از اوســتا
را در ســتایش و نیایش پــروردگار می
خواندنــد .این آتش افروزی ،در ســال
های پــس از ورود تازیان بــه ایران ،به
صورت چهارشنبه سوری درآمده است
که شکل نادرســتی از برگزاری مراسم
آتش بر بام کردن است.
این نکته نیز شایســته ی یاد کردن است
که ایرانیان باســتان در بیشتر جشن ها و
شادی ها آتش می افروختند و روشنایی
به پــا می کردند که این روشــن کردن
آتــش به شــادی فرارســیدن نــوروز و
در جشــن حضور فروهرهــا ،می تواند
برگرفتــه از این ســنت باشــد .برخی از

پژوهشگران ،ســنت چراغانی کردن در
جشــن ها که امروزه بسیار نظاره گر آن
هســتیم را نیز برگرفته از این روشــنایی
جشن های ایران باستان می دانند.
ســفره ی نوروزی را درگذشته در زیر
ویجو پهــن و پس از آغاز ســال نو آن
را بــه روی ویجو منتقل می کردند .اگر
به خانه های قدیمی یزد رفته باشــید در
یکی از اتاق ها ســبدی مسطح از شاخه
های 1تــا  1/5متری نی مــی بینید که با
نخی به هم بســته شده و چهار گوشه ی
آن را با چهار رشته طناب به وسط سقف
می بستند و بدان ویجو می گفتند.
ســفره ی نوروزی ویژه ی زرتشــتیان،
چــون دیگر ســفره هــای آیینــی آنها،
نمادهای هفــت امشاســپند را افزون بر
اقــام دیگر در بــردارد؛ شــیر و تخم
مرغ به نماد وهمن ( ُوهو َمنَه) امشاســپند،
امشاســپند نیک اندیشــی که در گیتی
نماینده ی جانوران اســت بر سفره قرار
می گیرد .نور و روشــنایی ســر ســفره
یــادآور امشاســپند اردیبهشــت (اَشَــه
َوهیشــتَه) ،بهترین اشویی است .سکه ی
مســتحکم از اقتدار شهریاری و رهبری
ــتره َوئیریَه) می
امشاسپند شهریور (خشَ َ
ِ
گوید .به نماد امشاسپند سپندارمذ (سپَنتَه
آر َمئیتی) کــه نماینده ی زمین در گیتی
است ،میوه و هر آنچه از زمین به دست
می آید بر ســفره گذارنــد .آب به نماد
خورداد ( َهئور َوتات) و کمال و رسایی
آن بر سفره گذاشــته می شود و سرو و
سبزه به نماد امرداد (اَمِرِتات) ،امشاسپند
جاودانــی .زرتشــتیان ،معموال بر ســر
سفره ی نوروز ســه ظرف سبزه به نماد
پیروی از اندیشــه ی نیک ،گفتار نیک،
کردار نیک قرار می دهند و انســان که
تنها آفریده ی اندیشــمند و سخن گوی
اهورامزداســت به نماد سپنتا مینو ( ِسپَنتَه
َمئینیــو) کــه همانا خرد ســپنته و نیروی
آفرینندگی اهورامزداســت ،بر ســفره
حاضر اســت .همه ی این ها به این دليل
اســت تا هر لحظــه مفاهیــم مینوی این
نمادها را برای به کار بســتن در زندگی
و دســتیابی بــه پیروزی و خوشــبختی،
خاطرنشان سازد .مفاهیمی که پیروی از
آنها نو روزهــا در نوروزها برایمان رقم
می زند.
برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
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نوروز زیبا و فریبا ،رویدادی که
جلوه گری آن در طبیعت ،سخن
از نو شــدن و تازگی می گوید.
تازگی دگر باره و نوشدنی پیشرو
که کامــکاران و پیروزمندان از
آن درس پیروزی می گیرند.
واژه ی نوروز از واژه ی فارســی میانه
(پهلوی) نوگ روز آمده اســت .جشنی
که امروزه سراســر خاورمیانه و آسیای
صغیر را دربرگرفته است.

باشــند که برخی از پژوهشگران پیشینه
ی برگــزاری آنها را بــه دوران زندگی
مشــترک هندوایرانیان می رســانند که
همان زمــان پیش از مهاجــرت آنان به
فالت ایران است.
گهنبارهــا در شــش چهره یــا گاه و به
اوســتایی یائیریَه به چــم فصلی برگزار
می گردند .میدیوزرم ،میدیوشهم ،پیته
شهم ،ایاسرم ،میدیارم ،همس پت میدم
که به ترتیب گاه آفرینش آسمان ،آب،
زمین ،گیاهان ،جانوران و انسان است.
پنچ روز پایانی ســال که گهنبار همس
پــت میــدم و بزرگترین گهنبار اســت
بــه نام پنــج بخش گاهان ،ســرودهای
اندیشــه برانگیز پیامبرمان اشوزرتشت،
اَهنَ َود ،اُشــتَ َودِ ،ســپَنتَ َمدُ ،وهوخشَ ــتر و
َوهیشــتوایش نام نهــاده اند و ماه آن را
به تناسب همین نامگذاری ،گاتابیو می
گویند .پــس از برگزاری ایــن گهنبار
که گاهِ آفرینش انســان اســت ،نوروز
جشــن گرفته می شــود .این ســازمان
دهــی از یک ســو الگــوی برگزاری
نوروز جمشیدی را به یاد می آورد که

دو نوروز آمده اســت کــه نوروز
کوچک یا نــوروز عــام 5 ،روزی
اســت که شــاه به بار عام و پذیرش
مردم مــی پرداخت و ششــم را که
نــوروز بــزرگ یا خاص بــوده ،به
خود و خاصان می پرداختند.
البته زایش اشوزرتشت اسپنتمان در
روز خورداد از مــاه فروردین و در
پــی آن رویدادهایی که در نوشــته
هــای پهلوی به این روز نســبت می
دهنــد در ایــن نامگذاری بــی تاثیر
نبوده اســت و روز خــورداد از ماه
فروردین و جشن زایش اشوزرتشت
را نوروز بزرگ نیز می نامیده اند.

مقاله

مــن طــربــم
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من طربم طرب منم
زهره زند نوای من
عارف به شاگردی پیر به سماء معرفت شد
آنچه از پیر بشنید و به جان سپرد همه یک
اشارت بود ،عشق ،وز عشق بجز مستی چه
زاید؟ همه هستی اش عشق است و تراوش
عشــق ،طرب .پس دست به سماء برآورد.
می چرخد و می خواند و می نوشــد از آن
شیره که شد جان.

عشــق چــو مســت و خــوش شــود بیخود و کش مکش شــود
افش کنــد چــو بـیدالن رب هم ـگان هوای من
انز مرا هب جان کشــد رب رخ من نشـان کشــد
چــرخ فلــک حســد ربد ز آنچ کنــد هب جای من

پیر همه گویشــش طرب اســت .گسترش
شــادمانی در جهــان از خالق بــود ،که او
شــادمان شــد آنگاه که مخلوق به اندیشه
عشقش رسید.
بیان و بررســی طرب و شادمانی در عرفان
های گوناگون شاید متفاوت باشد اما همه
به یک مقصود می رســند .در عرفان هندو
تاویشتری  ،خداوند خالق در زمانی با خود
می اندیشید که :اگر مخلوقی را خلق کند
و به آن متمایز با دیکر مخلوقات عشــق را
بیاموزد چه نیکو طربی در جهان از این عشق
بازیها برپا می شود .چه شور و چه سروری
از طرب بر می خیزد .چنین می اندیشید که
از موج های ســرور آمیــز تفکراتش ناگاه
چشــم گشــود و دید که آدمی خلق شده.
ویشــنو خدای دوم و ادامه دهنده جهان بر
گسترش شــادی در زمین حکم می کند و
آنگاه که شیوا پایان جهان را نوید دهد ،پای
مــی کوبد و می رقصد و می رقصد که هر
موجودی در جهان ،مست آن آوا و طرب
می شــود و به دنبالش بــی اختیار پایکوبی
مــی کنند و می رقصند .هــر چیز مادی به
جز شــادی در جهان فنا پذیر است .آنکه
شادمان است و در طرب زیسته ،سبک بال
باال می رود و در سرور تا ابد پای می کوبد.
در نزد پارسیان نیز شــادی گسترده بود .یا
شاید باید گفت تنها شــادمانی بود و بس.
غمی در تاریخ یافت نشــد .این به آن معنا

مي خوردن و شاد بودن آنيي منست
افرغ بودن ز كفر و دين دين منست
گفتم هب رعوس دره كانيب تو چيست
گفتا دل خرم تو كانيب منست

و طرب و شــادی چنان کنــد با عارف که
آخرین پله رسیدن به معشوق است.

نیست که پارســیان مردمانی بی غم بودند
بلکه در نگاه نخســت این است که روایت
شــادمانی برتر بوده و نگاره های تاریخ بر
آن گواهند و در نگاه بعد فرمان اندیشــه به
گسترش شادی بود.
«خداي بزرگ است اهورا مزدا كه آسمان
را آفريد ،كه اين زمين را آفريد ،كه مردم
را آفريد ،كه شادي را از براي مردم آفريد»
در كتيبههاي هخامنشي هم شادي و جشن
وديعهاي الهي «اهورايي» خوانده شده است.
پيوند ايرانيان پیش از اشو زرتشت با ايزدان
خود ،نه بر پايه جهل و ترس از آنان ،بلكه بر
اساس مهر و دوستي استوار بود و مردم در
برابر نعمتها و سالمتي عطا شده به آنان ،به
جشن (يَ َز ْش ْن  :نيايش شادمانه) ميپرداختند
و آنــان بايســتي با خشــنودي و شــادي و
گ و گريه و زاري
پايكوبي (نه غم و ســو 
كه از صفات و نشــانه های اهريمني است)
و در عرصه روشنايي و آگاهي به نيايش و
ستايش ايزدان ميپرداختند.
َجشَ ن از واژه اوستایی یسنا به معنی ستایش
کردن گرفته شده است.ایرانیان باستان که
روزهای بسیاری از سال را با شکوه ویژه ای
جشن می گرفتند ،در روز ششم فروردین
هم با مراســمی دل انگیز و شــادی آفرین،
اهورامزدا و فروزه هــای نیک آفرینش را
ستایش می کردند.
در گذشتههاي بســیار دور  ،به گرد آتش
جمع ميشــدند و با نوشيدن شيره گياه هوم

( َهئو َمــه) و با پايكوبي و هلهله و شــادي به
قرباني حيوانات (معموالً گاو) ميپرداختند و
بخشي از آن گوشت را به آتش ميافكندند.
اشــو زرتشت غريوهاي مســتانه و افكندن
گوشــت قرباني در آتش و آلوده كردن آن
را نفي كرد و كشتن جانوران را به رنج ،و تباه
كردن گوشت آن را كاري نکوهیده به شمار
آورد و در برابر اينها خشــنودي و پايكوبي
و شادماني از هستي و آفرينش را درست و
برابر با ا َ ْرتَة (فضيلت ،سامان و نظم هستي ) و
نيكوكارانهشمرد.
بعد از گسترش اسالم در ایران ،بعد از چند
قرن با تفکر عرفانی و سوفی گری به شادی
نگاه شــده .حالج با شــور و شوقی که در
جهان برای عاشقی در حق خالق بیان کرد و
تفکر بایزید و جنید شادمانی در ذهن سوفی
شور گرفت .شوق و سرور عشق در فلسفه
عطار چنان کرد که از مســروری عشق آن
ســیمرغ را آفرید .و خیام که با دیدگاهی
دیگر به شادی می اندیشد:

پیر کنون ز دست شد سخت خراب و مست شد
نیست رد آن صفت هک او گوید نکتهاهی من
ساقی آدمی کشم گر بکشد مرا خوشم
راح بود عطای او روح بود سخای من

شادمانی در تفکرات و فلسفه های مختلف
جهــان به اشــکال مختلف بیان شــده که
بررســی و بیان همگی آنهــا در این مجال
نمی گنجد .اما هرچه هســت هرچه فلسفه
و اندیشــه متعالی تر و پر مغز تر گســترش
شادی و پرداختن به آن بیشتر و پر رنگ تر
بوده .این است که شاد بودن را هنری دانند
و حتی عبادتی برای سپاس از معبود.

پایان جنگ آمد آواز چنگ آمد
یوسف ز چاه آمد ای بیهنر هب رقص آ
ات چند وعده باشد وین سر هب سجده باشد
هجرم ببرده باشد دنگ و ارث هب رقص آ

شادزی و عاشق
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ز باغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید
کلید باغ را فردا زهاران خواستار آید
چو اندر باغ تو بلبل هب دیدا ر بهار آید
کنون گر گلبنی را جنپ شش گل رد شمار آید
بهار امسال پندا ر همی خوشتر ز پار آید
بدین شایستگی جشنی بدین بایستگی روزی

فرخی

کلید باغ ما را ده هک فردامان هب کار آید
تو لختی صبر کن چندا ن هک قمری رب چنار آید
رتا مهمان انخوانده هب روزی صد زهار آید
چناندانی هک رهکس را همی زو بوی یار آید
وزین خوشتر شود فردا هک خسرو از ش کارآید
ملک را رد جهان ره روز جشنی داد و نوروزی

ز کوی یار میآید نسیم باد ن وروزی
از این باد ار مدد خواهی چراغ دل ربافروزی
چو گل گر خردهای داری خدا را صرف عشرت کن هک اقرون را غلطها داد سودای زراندوزی
هک زد رب چرخ فیروزه صفیر تخت فیروزی
ز جام گل دگر بلبل چنان مست می لعلست
هب گلزار آی کز بلبل زغل گفتن بیاموزی
هب صحرا رو هک از دامن غبار غم بیفشانی
حافظ
رسید عید و من از روی حور دلبر د
ور چگوهن باشم بی روی آن بهشتی حور
نهاده شیپ تو هدهی نشاط لهو و سرور
رسید عید همایون شها هب خدمت تو
هب لحن رببط و چنگ و چغاهن و طنبور
ربسم عید شها باده مروق نوش
مسعود سعد سلمان

مواد الزم :
گندم  1كيلو
آرد گندم 3الي  4كيلو
بادام يا فندق يا پسته با پوست به ميزان الزم

طرز تهيه سمنو :
گندم نقره اي شده را چرخ كرده سپس آن را در ظرفي ريخته مقداري آب روي
آن مي ريزم و خوب مخلوط مي كنيم  .از صافي رد كرده مواد موجود در صافي
را بين دو دست فشار داده تا كامالً شيره آن خارج شود  .آرد را در ظرفي ريخته
شيره گندم تهيه شده را بتدريج به آرد اضافه كرده و هم مي زنيم بطوري كه
گلوله نداشته باشد .
ً
(بايد توجه داشت كه مقدار شيره در حدي باشد كه مايه را كامال رقيق كند)
روي حرارت قرار داده و مايه را كامالً هم مي زنيم تا زماني كه به جوش آيد و
غليظ شود  .اين مايه بايد مرتب هم زده شود زيرا سمنو زود ته مي گيرد .آنقدر
زدن را ادامه مي دهيم تا آب آن كامالً تبخير شده و به شكل حلوا در آيد و رنگ آن
كمي سرخ شود (بايد متذكر شويم كه در سمنو شكر يا روغن اضافه نمي شود
 ,زيرا جوانه گندم بطور طبيعي مقداري شيرين و چربي دارد) مجددا ً بتدريج
مقداري آب به سمنو اضافه كرده ,هم مي زنيم تا گلوله نشود و مايه يكدست
و رقيق شود.
حرارت را ماليم نموده وگاهي آن را هم مي زنيم تا زمانی كه كامالً غليظ شودو به
صورت سمنو در آيد  .در آخر پسته يا فندق يا بادام با پوست رادر سمنو ريخته
بعد از بيست الي سی دقيقه حرارت را خاموش كرده و مورد استفاده قرار مي
دهيم  .قابل ذكر است كه اين غذاي سنتي ايراني براي كودكان بسيار مفيد و
مغذي مي باشد .

داستان حاجی فیروز
مهرداد بهار ،شخصیت حاجی فیروز را مربوط به جشنهای سیاوش دانسته و چنین گفته که احتماال از یکی از اسطورههای تموز،
الهه کشاورزی و احشام در میانرودان باستان گرفته شدهاست .او بعدها ادعا کرد که چهره سیاهشده حاجی فیروز نشاندهنده
بازآمدن او از سرزمین مردگان است و لباس سرخ او نشان از سرخی خون سیاوش دارد؛ او بیان کرده که نام سیاوش میتواند معنی
«مرد سیاه» یا «مردی با چهره سیاه» داشته باشد .کتایون مزداپور ،استاد زبانهای باستانی و اسطورهشناس در مصاحبهای،
خبر از ترجمه لوحی اکدی داده و آنرا تاییدی بر نظریه مهرداد بهار دانسته و گفته که در آن لوح چنین آمده که دوموزی (شوهر
الهه تموز) در نیمی از سال با لباس قرمز و در حال نواختن دایره ،دنبک ،ساز و نیلبک به دنیای زیرزمین رود تا همسر خود را
بازگرداند که آغاز دوباره باروری در روی زمین است.

مــعـمــا
عددی را روی یک ماشــین حساب شکســته تایپ کردم و روی صفحه ماشین حساب  3خط افقی مشاهده شد.
چگونه می توانید بفهمید من چه عددی تایپ کرده ام ؟
سعی کنید برای برای درک بهتر معما از یک ماشین حساب استفاده کنید
راهنمایی :اعداد در ماشین حساب به این شکل هستند:
0987654321

جواب معمای قبلی

7

دنفسا -هن و تصش هرامشهرامش-همان سراپ-1393دنفسا -هن و تصش هرامش

گویندگان ایرانی از دیرباز تاکنون در وصف نوروز و جشن فروردین که
همراه مواهب گرانبهای طبیعت و هنگام تجدید عهد نشاط و شادمانی
است ،داد سخن دادهاند و ما در ذیل به برخی از لطایف اشعار پارسی در
این موضوع اشاره میکنیم

طــرز تهيه ســمنو

آخر

دلواپسی
* بهرام دمهری

دنفسا -هن و تصش هرامشهرامش-همان سراپ-1393دنفسا -هن و تصش هرامش

ســال جديد فرا مي رســد و با آن روزهاي
خــوب تازه مي گــردد و تغييــر ،كه الزمه
زندگي است به وجود مي آید.
زمســتان امسال يزد به گونه اي ديگر بود .نه
اينكه فكر كنيد ســالهاي پيش را از ياد برده
ام .نه ولی امسال زمستان ،متفاوت شده بود،
به گونــه ای که دي و بهمن مــاه هوا چنان
شــد که نيمه هاي بهمن ماه ،همــه بخاريها
خاموش شد.
در همین زمان بود کــه باغداری از محله ما
گفت :شكوفه ها بيدار شده اند و برگ هاي
درختان انار ،خودي نشــان داده اند .اين دو
مسئله نگران كننده اســت .ایشان می گفت
كه اگر ســرما بيايد همه چيز نابود مي شود.
البتــه در همــان زمان ،آنانی كــه باغ و بري
نداشــتند ،مــي گفتند :هرچه خــدا بخواهد
همان مي شــود .ولي سوالی که برخی دیگر
مطرح می کردند این بود که مگر يزد با این
آب و هوا و کمبود آب ،جاي كشــاورزي
است! ســپس متفکری مي گفت :نمي دانم
چرا اجــداد ما يزد را برای زندگانی انتخاب
کرده اند ،در صورتــي كه تمدن ها معموال
در كنار رودخانه و درياها شــكل می گیرد.
دوســت دیگر جواب می داد باید دید برای
این اجداد ما چه اتفاقی
افتــاده اســت کــه این
منطقــه را برای زندگی
انتخــاب کــرده انــد و
ادامــه داد کــه تمدن،
حاصــل تفكر بشــر در
سايه آرامش و آسايش
است .دوســت دیگری
می گفت :فردی كه از
صبح تا شــام به سختی
زحمــت مــی كشــد و
آخر ســال هم چشم به
آسمان دارد كه آیا مي
بارد يا نمي بارد ،ســرد
مي شــود يا نمی شود و
اینگونــه زندگی کرده
اند ،حاصلش چنین تفکراتی است.
این آب و هوا معتدل در یزد ادامه داشت تا
اینکه یک دفعه اول اسفند ماه برف بارید و
يخ زمین را پوشــاند .سرماخوردگي و خانه
نشــيني مجال ديدار دوستان را از من گرفت
تا اينكه دوباره آن شــريف مــرد باغدار را
ديدم كه با حســرت مي گفت :يخ و ســرما
شــكوفه ها را خشــكاند .برگ درختان انار
مثل برگ بوته چاي خشــك ،روي درختان
پژمرده شــده انــد و هزار انــدوه ديگر .وی
ادامه داد كه امســال براي كشــاورزان سال
خوبي نيســت ولی گروه دیگر خدا را شکر
می کردند که باالخره بعد از چند ســال در
پارس نامه
یــزد ،برف را دیده اند .ایــن تغییر زیاد آب
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
وهوا ،عالوه بر فرا رســیدن نــوروز ،خاطره
خاصی را به یادم آورد.
شماره شصت و نه -اسفند 1393
در آن ســالهاي نه چندان دور ،آن روزهای
صاحب امتیاز و مدیر مسئول :دکتر اسفندیار اختیاری 
قدیم ،آن روزهایی که آجيل ســفره نوروز
زیرنظر شورای سردبیری    -همکاران :همراهان تارنمای برساد
اكثر خانه ما ،تخمــه هندوانه و كدویي بود
آدرس :یزد   -صفائیه  -خیابان استاد احمد  آرام   -کوی استادان ـ                        كــه تيرمــاه جمع كــرده بوديــم و لباس ما
کوچه هنر  -  6کد پستی8915817113 :
دسترنج مادرمان ،كه برايمان بافته بود .يك
سالي از همان سالها ،دهموبد پير محله ما كه
تلفن0351-8210881 :
ديگر بازنشســت شده بود با كمري خم روز
دورنگار0351-8210879 :
اول نوروز ،داخل دربمهر ما را به صف كرد
پیام نگار09355466415 :
و برايمان قصه گفت.
صندوق پستی89195/154 :
او بــه ما گفت که نوروز يادگار جمشــيد،
پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :
پارسنامه در ویرایش نوشته ها آزاد است و همه نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست .نخستين شــاه ايران اســت كه شهرنشيني و
جامعه را بــه وجود آورد .ذوب فلزات را به

مردم آموخت .او نوروز را پایه گذاری کرد
تا ما مردمــان به همراه آن تازه و نو شــويم
و تغييــری كه الزمه زندگي اســت در عمق
وجودمان بپذيريم و به كار بنديم.
دهموبد كه همه ما با دل و جان به او گوش
مــي داديم ،بيش از  90ســال از عمرش مي
گذشــت .همه قصه هــاي شــاهنامه را مي
دانست .ایشان ادامه داد تا روزي جمشيد شاه
محبوب بود كه براي مردم خدمت مي كرد
و از روزي كــه ادعــاي خدايي کرد ،چرخ
زندگيش برگشــت و به ذلت و درماندگي
افتاد .این دهموبد فرهیخته ،با دانایی منحصر
بــه فرد به ما ياد داد كه غرور ،شــخصيت و
انســانيت انســان را در هم مي شــكند و در
مقابل فروتني و همراه مردم بودن ،دوســتي
هــا را عميق تر و وجدان انســان را به كمال
مي رساند.
روانشــاد دهموبــد پير محله مــا مي گفت:
جمشيد با ادعاي خدايي ،خشم خداوند كه
هميشــه مهربان و لطيف اســت را علیه خود
تحريك نكرد بلكه درونش از خودخواهي
و پلشــتي سرشار شــد تا آنجا كه مردم را به
هيچ انگاشــت ،فكر مي كــرد او مركز همه
عالــم و آدم اســت .غافل از اينكــه مردم به

درســتي مي فهمند و از اطــراف او پراكنده
مي شدند.
این پیر دیار ما بــه مانند همه اجدادی که از
همه جا رانده شده بودند ،در همين كويری
پناه گرفت که شــکوفه هایش در اثر سرما،
یخ می زد و باید به امید ســالی دیگر تالش
می کردند .تالشی مثال زدنی داشت تا براي
ما ارثيه ارزشمندي را به يادگار گذارند.
اگر آنها روزي روی زمينهاي كشــاورزي
كه اكثرا ً نســبت به مغازه ها و كارگاه هاي
كوچــك قديمي ،پــر طول و عــرض بود
ولــی در آن زمان ارزشــی نداشــت ،كار
نمي كردند و چشــم به آســمان نداشــتند،
امروز مــا صاحب زمین ،ثروت و ســرمايه
نبوديــم .اينكــه مــا وارثان خــوب يا بدي
هستيم موضوع بحث و صحبت االن نيست
ولي از اينكه برخــی مواقع به عمق زحمت
و حکمــت آنها فکر نمــی کنیم موضوعی
اســت که باید در این روزهای آخر ســال،
بیش از پیش تفکر کنیم.
نــوروز با همه زيباييهايش از راه مي رســد.
سالي ديگر و شروعي دوباره .اگر اين شروع
تكرار گذشته نباشد و در راه حرکت به اوج
انســانیت و اخالق همراه با پیروزی و شادی
باشد ،ارزشمند است .سال پيش رو سالي پر
از تغيير و پيشرفت باشد براي آنانی كه بهار
را بــاور دارند ،نوروز را دوســت دارند و با
مهر ايران زنده اند .نوروز خجسته باد.
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