
جشن تیرگان  در شهرهای زرتشتی نشین

5 راستگویی و دوری از دروغ در اندرزنامه های پهلوی
برگزاری بیست و ششمین جشنواره آموزشی- فرهنگی پیرنارکی

3 4

8

روزهای نیایش و سرور

کـیـتــار

پارس نامه ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی
سال پنجم - شماره سی و هفت- تیر 1391
Parsnameh - No. 37 - July. 2012



2

لی
حلی

ی ت
هش

ژو
ی پ

خبر
مه 

هنا
 ما

ه -
 نام

س
پار

 -1
39

ر 1
- تی

ت 
 هف

ی و
ه س

مار
ش

خبــــــــر

در  کنیم.  می  آغاز  را  کارمان  از  دیگر  فصلی 
حالی پارس نامه قدم به پنج سالگی می گذارد 
است.  پیموده  را  فرازی  و  نشیب  پر  راه  که 
و  پیروزی  هر  جامعه،  در  اتفاقی  هر  شک  بی 
شکستی و هر آرامش و بحرانی تاثیری عمده بر 
کار ما داشته است، چرا که کار رسانه بازتاب 
مورد  در  نظر  و  نقد  البته  و  است  جامعه  اخبار 
طرح  با  را  سالگی  پنج  نامه  پارس  امروز  آن. 
سیاست  در  و  می کند  آغاز  و فضای جدیدی 
مشی  نیز خط  رسانه  عنوان یک  به  نشریه  های 

دیگری را برمی گزیند.
مجلس  در  زرتشتیان  نماینده  حضور  اگرچه   
یک  مسوول  مدیر  عنوان  به  اسالمی،  شورای 
 « از جمله  اتهاماتی  گاه  و  ها  قضاوت  نشریه، 
پی  در  را  بودن«  نماینده  سخنگوی  و  تریبون 
آنچه  ایم  کرده  تالش  همواره  ما  اما،  دارد 
که خبرهای جاری و ساری جامعه بوده است 
نماییم،  منعکس  گیری  جهت  کمترین  با  را 
به قضاوت دیگران، گاه چندان  اگرچه شاید 

ایم.  نبوده  موفق 
انتشار  سال جدید  در  مشکالت،  همه  وجود  با 
نیز، تالش خواهیم کرد اخبار و مطالب را آینه 
وار بازتاب دهیم تا قضاوت برعهده خوانندگان 
باشد، ضمن اینکه نقد و نظر در مورد رویدادها 
و گاه انتقادهایی که شاید به مذاق برخی خوش 
نیاید را، جزء رویه کارمان قرار داده ایم. پارس 
تا نشریه ای در راستای حفظ  بر آن است  نامه 
منافع ملی جامعه زرتشتی باشد و خط قرمز آن 
نیز انعکاس هر مطلبی است که منافع جمعی و 

آبروی جامعه را به خطر بیندازد. 
سال جدید انتشار را آغاز خواهیم کرد و دست 
همه همراهان و خوانندگان – که سرمایه های 
اصلی و انگیزه انتشار پارس نامه هستند – را به 
خوانیمشان.  می  یاری  به  و  فشاریم  می  گرمی 
ناظر  و  انتشار، شاهد  در سال جدید  امیدواریم 
ها  پیشرفت  و  ها  پیروزی  خوب،  رویدادهای 
آنها  دهنده  بازتاب  و  زرتشتی  جامعه  برای 

باشیم.
بزرگانی  زرتشتی  گذشته،جامعه  هفته  درچند 
پرویز شهریاری  استاد  داد.روانشاد  از دست  را 
یکی   . زرتشتی  مهربان  موبد  روانشاد  حاال  و 
در  وسالیانی  بود  دانش  و  علم  برگزیده عرصه 
بسیار  وخاک  آب  این  فرزندان  به  استاد  مقام 
خیرودارای  راه  پیشقدم  دیگری  و  آموخت 

اندیشه  بلند.
بودند،این  دیگری  نسل  مال  ها  آدم  این  انگار 
توان دید ،کمتر  را می  آنها  مانند  روزها کمتر 
انگار  جا  همه  روزها  این  یافتشان.  توان  می 
راستای  در  است،انگارهمه  زور  و  زر  صحبت 
حتی  دارند  می  بر  گام  خودشان  سود  و  منافع 

با نیت خیر.
کاش که زندگی این بزرگان را بهتر بخوانیم و 
در موردشان بدانیم. کاش بدانیم که اگر امروز 
لرزد  می  نبودشان  در  جامعه  یک  های  پایه 
اوج  در  آنها  که  است  بسیاری  سالیان  حاصل 
نشدند.دستشان  امید  نا  و  کردند  تالش  سختی 
یاریگر همنوعانشان بود چه به لحاظ مادی وچه 

معنوی.آنان آلوده مقام وجاه نشدند.
ایمانشان پشتوانه کارشان بود و انسانیت تعریفشان. 
کاش از زندگیشان بسیار بدانیم و تالش کنیم 
کوچک  چند  هر  خوبی  های  جایگزین  تا 
بسیار  آینده  نسل  که  باشیم.چرا  برایشان 

است. محتاج 

بزرگی دیگر از میانمان رفت:
موبد مهربان زرتشتی درگذشت

سـرمقـاله

بزرگمرد قدم به پنج سالگی دیگر  بار  زرتشتی  جامعه 
دست  از  را  قدرتمندی  پشتوانه  و 
از  زرتشتی  مهربان  داد،موبد 
جامعه  دهشمندان  و  بزرگان 
آمریکا  در  امسال  تیرماه  زرتشتی 

درگذشت. 
برادر  زرتشتی  مهربان  موبد  روانشاد 
زرتشتی  فریدون  روانشاد  کوچکتر 
کشید  خاک  چهره  در  نقاب  درحالی 
وضعیت  زندگی  آخر  روزهای  تا  که 

زرتشتی  جامعه 
زندگی  و 
فارغ  زرتشتیان 
محل سکونت  از 
جایگاهشان  و 
دغدغه اش بود. 

بسیاری  سالیان 
جامعه  که  است 
زرتشتی با کمک 
خیران  یاری  و 
و  کرده  رشد 
و  بالیده  خود  به 
این  اگر  شاید 
کمک ها و یاری 
شرایط  نبود  ها 
زرتشتی  جامعه 
نیز اینگونه نبود،از 
پرداخت  زمان 
جزیه و خرید آن 

تا اکنون و به گونه ای دیگر.
نگاهی به زندگی او نشان می دهد: موبد 
یزد  در  زرتشتی  خانواده ای  در  مهربان 
»موبد  پدرش،  گشود.  جهان  به  چشم 
»فرنگیس«  مادرش  و  کیخسرو«  جمشید 
به  را  خود  ابتدایی  تحصیالت  او  بودند. 
فراگرفت،سپس  ایران  در  فارسی  زبان 
برای ادامه تحصیل به هند رفت. وی هم 
آموزش  فراگرفتن  به  تحصیل  با  زمان 
های موبدی نیز پرداخت. اما بخت یارش 
از  زود  بسیار  را  بزرگوارش  پدر  و  نبود 

دست داد .
برادر  پدر،  زودهنگام  درگذشت  با 
بزرگترش فریدون سر پرستی و همراهی او 
را برعهده گرفت و این گونه بود که ارباب 
مهربان و برادر بزرگترش، ارباب فریدون 
را  زرتشتی«  برادران  بازرگانی  »شرکت 
در هندوستان بنیان گذاشتند و با پیشرفت 
کارشان ، آن را در ایران نیز گسترش دادند. 
کار موفق اقتصادی به همراه رعایت اخالق 
و راستگویی سبب شد که آنان بسیار در 
تجارت موفق باشند. با پیشرفت مالی وبهبود 
شرایط اقتصادی این دو برادر، پیشرو انجام 
اقدامات خیر در جامعه شدند و کمک های 

مالی آنان بسیار گره گشای جامعه شد. 
به  نخست  مهربان  موبد  انقالب،  از  بعد 
لندن، سپس به ونکوور در کشور کانادا 
آمریکا  در  گو  دیه  سن  به  نهایت  در  و 
مهاجرت کرد اما ارباب فریدون در ایران 

ماند و فعالیت هایش را ادامه داد.
موبد مهربان زرتشتی و برادر بزرگترش، 
فریدون ، درساخت، بهسازی و گسترش 
جامعه  به  مربوط  امکانات  از  بسیاری 
همت  جهان  سراسر  در  زرتشتیان 
کرج،  دولت  خانه  جمله  از  گماشتند، 
فرهنگ  خانه  اصفهان،  زرتشتیان  خانه 

آخرین دیدار
اسفندیار اختیاری

از زمانی که یادم می آید و با هم سن و 
سال های خودم در مراسم دینی و آیینی 
شرکت می کردیم، از بزرگان جامعه بسیار 
می شنیدیم و از اهمیت کارهای آنها در 
پیشبرد جامعه. از همت واالیشان،بخشش 
بین  در  بلندشان.  های  اندیشه  و  ثروتشان 
این افراد، خانواده »زرتشتی« جایگاه ویژه 
ای داشتند. در بسیاری از مکان ها و مراسم 
از دهش ونیک اندیشی آنان می شنیدیم. 
در پی گذشت زمان فرصت هایی به دست 
آمد تا بیش از همه با شادروان موبد مهربان 
زرتشتی هم کالم شده و از راهنمایی های 

ایشان بهره ببرم.
این موضوع ادامه داشت تا اینکه  در سفری 
که برای شرکت  در کنگره زرتشتیان به 
آمریکا رفتم، پس از کنگره، در یکی از 
این  با  دیدار  برای  زمستان  سرد  روزهای 
مرد بزرگ  با هماهنگی قبلی، به شهر سن 

دیه گو سفر کردم.
دیدارم با مردی بود که به خاطر اخالق و 
بخشش در راه خیر شهره عام بود. زنگ 
زدم و وارد منزلی شدم که بسیار آراسته 
بود.   تجمالتی  گونه  هر  از  دور  به  ولی 
بنیانگزاربسیاری  که  بود،شخصی  جالب 
از مکان های وقفی زیبا و ارزشمند برای 
زرتشتیان سراسر جهان بود،خود در منزلی 

معمولی زندگی می کرد.
 پس از احوالپرسی با خانواده ، با بهشتی 
روان ارباب مهربان به گفت وگو نشستم. 
و  دقیق  البته  و  صمیمانه  وگوی  گفت 
مطرح شد  مهمی  بسیار  نکات  مسووالنه. 
بی  را  خود  کارشناسی  نظرات  ایشان  و 
صحبت  در  بود  جالب  کرد.  ارائه  دریغ 
اول  مهربانی حرف  و  اخالق  ایشان  های 

را می زد.
پس از چند ساعت گفت وگو این نشست 
دیدار  امید  به  رسید. خداحافظی  پایان  به 

دوباره.
این  که  خورد  رقم  اینگونه  زندگی  اما 
آخرین مالقات من با این بزرگمرد باشد 
آخرین  تا  تلفنی  های  تماس  در  اگرچه 
روزهای زندگی پربار خود، همیشه راهنما 

وهمراه من بودند.
این روزها بیش از پیش، به این می اندیشم 
که چه چیزی او را از دیگران متمایز می 
کرد؟ قطعا فقط دهشمندی ایشان نبود که 
به زرتشتیان از هر دیار و هر مکان  در حد 
توان کمک و یاری می رساند بلکه نوع 
ایشان  نگاه  خصوص  به  و  رفتار  و  منش 
قرار  ما  باید سرلوحه کاری همه  بود که 

گیرد.
شادروان ارباب موبد مهربان موبد جمشید 
زرتشتی انسانیت را نخستین اصل درکارها 
و امور خود قرار داده بود و این خصوصیت 

ایشان بود که ایشان را جاودانه کرد.
» انسانیت«. 

برین  بهشت  و  شاد  روانش 
جایگاهش. 

بازسازی  سالمندان،  سرای  هنر،  و 
مرکز  تاالر  یزد،  در  مارکار  پرورشگاه 
انگلیس   ، آمریکا  در  زرتشتی  برادران 

و......
زرتشتی،  مهربان  موبد  درگذشت  پی  در 
و  ایران  در  زرتشتی  جامعه  مسووالن 
سایر کشورهای جهان ، پیام های تسلیت 
مختلفی فرستادند. در ایران دکتر اسفندیار 
مجلس  در  زرتشتیان  نماینده  اختیاری، 
تاسف  ابراز  با  پیامی  در  اسالمی،  شورای 
و اندوه از درگذشت این بزرگمرد آورده 
است: »امروز روز 
درگذشت انسانی 
صبور، نیکو کار، 
... و در  دلسوز و 
یک کالم انسانی 
است.  انسان 
انسانی از خانواده 
ای که دغدغه ای 
به غیر از پیشرفت 
و  نداشته  جامعه 
برای  روز  شبانه 
این  به  رسیدن 
تالش  هدف، 
ناپذر  خستگی 
نیک  اند.  داشته 
در  که  اندیشی 
سایه اندیشه نیک، 
و  گفتاری  نیک 
را  کرداری  نیک 
در تمام طول زندگی پیشه خود کرده بود 
و براستی استادی فرهیخته، دین دار و دین 

یاور بود. «
پیامی  در  نیز  فیروزگری  مهربان  موبد 
بزرگ  انسان  فقدان چنین  ضمت تسلیت 
و وارسته ای ،آورده است:» موبد مهربان 
همه  برای  و  بزرگ  رادمردی  زرتشتی، 
با  واقعی  زرتشتی  یک  الگوی  زرتشتیان 
نیک  و کردار  نیک  نیک، گفتار  اندیشه 
بود. آرزوی من این است که هر یک از 
ما بتوانیم گوشه ای از منش نیک او را در 
خود زنده نگاه داریم و بپرورانیم، جامعه 
داشت،  دوست  عاشقانه  او  که  چنان  را 
دوست داشته باشیم و به آن خدمت کنیم، 
برای پیشرفت زرتشتیان و جامعه زرتشتی 
و  نمونه  او  مانند  و  بکوشیم  شب  و  روز 
الگوی یک زرتشتی راستین باشیم. روان 

و فروهرش پیوسته راهنمای ما باد.«
همچنین انجمن موبدان و همه انجمن ها 
و نهادها در ایران در پیام های جداگانه 
را  بزرگمردی  چنین  درگذشت  ای 
کردند  امیدواری  ابراز  و  گفته  تسلیت 
ایشان  خیر  واندیشه  راه  دهنده  ادامه  که 

بمانیم. 
نه تنها در ایران که روسا و اعضای همه 
در  زرتشتی  های  انجمن  و  ها  سازمان 
خارج از ایران از جمله آمریکا، انگلستان، 
کانادا، پاکستان، هند، سنگاپور، نیوزلند، 
به  ای  پیام های جداگانه  در  و...  استرالیا 
مهربان  موبد  روانشاد  یاد  و  نام  جامعه، 

زرتشتی را گرامی داشتند.
روانشاد موبد مهربان زرتشتی، بزرگمردی 
بود از تبار بزرگان، باشد که اندیشه و مشی 
خیرمنشانه اش الگو و سرمشق تک تک 
ما در یاری رسانی و خدمت به هم نوع و 

جامعه باشد.
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جوانان  گردهمایی  دومین   
زرتشتی برگزار می شود   

آبان  زرتشتی  جوانان  گردهمایی  دومین 
دانشجویان  کانون  توسط  جاری  سال  ماه 

زرتشتی برگزار می شود.
تاریخ برگزاری  این گردهمایی  11 تا 13 

آبان ماه سال جاری اعالم شده است.
 گروه پشتیبان مدارس چشم به راه 

پیشنهادات است .
حال  در  مدارس  پشتیبان  گروه  اساسنامه 
گروه  باره  این  در  و  است  شدن  نوشته 
پشتیبان مدارس منتظر پیشنهادات است تا 

در این اساسنامه گنجانده شود. 
گروه پشتیبان مدارس در گردش 41 انجمن 
زرتشتیان تهران شکل گرفت و عالقه مندان 
برگزاری  با  مدارس  آموزشی  موضوع  به 
آموزشی  سطح  باالبردن  هایی،  نشست 

مدارس زرتشتی را در نظر داشتند.
 مسابقه برای طراحی مهر انجمن 

ماوندادی  
مهر  طرح  ماوندادی،  نیکوکاری  انجمن 

رسمی خود را به مسابقه گذاشت. 
در اطالعیه این انجمن آمده است : طرح 
مهر باید ، با توجه به نام انجمن و پیام درونی 

در کرمان برگزار شد:
سدره پوشی همگانی هفت تن از نونهاالن

 12 امرداد ماه برگزار می شود:

بیست و ششمین جشنواره آموزشی - فرهنگی پیر نارکی 
اه

ــ
تـ

کو
ی 

ها
ـر

ــ
خب

تیـرگـان 
با نوای موبدان و شادمانی 

مردم جشن گرفته شد

آن طراحی شود. به مهر برگزیده از طرف 
انجمن جایزه ای تعلق گیرد. 

 رامین خسروی بازرس شد   
انجمن  عادی  و  همگانی  عمومی  مجمع 
زرتشتیان تهران، برگزار شد. در این مجمع 
که در تاالر فیروزبهرام برگزار شد، نخست 
گزارش هیات مدیره و خزانه دار انجمن به 
اطالع باشندگان رسید. در ادامه  با حضور 
بازرسین  انتخابات  نماینده وزارت کشور، 
به  انتخابات  این  در  شد.  برگزار  انجمن 
ترتیب فهیم فرهادی، مهران هرمزدیاران و 
رامین خسروی انتخاب شدند در حالی که 
رامین خسروی با نفر بعد خود تنها یک رای 

اختالف داشت.
خداداد  از:  بودند  عبارت  نامزدها  دیگر 
راسخی، بهروز جمشیدیان، رستم خدابخشی 

و کوروش سپهری .
در  ورزشی  های  کالس  برنامه   

آدریان بزرگ   
برنامه کالس های ورزشی آدریان بزرگ 

اعالم شد.
بر اساس اعالم صورت گرفته ، برنامه کالس 
ها به این قرار است: ایروبیک بانوان یکشنبه 
20-19،ایروبیک  ساعت  از  شنبه  سه  و 

-19 ساعت  از  فرد  روزهای  آقایان  
در  دوشنبه  روزهای  میز  روی  18،تنیس 
دو سانس.19-17.30و 20.30-19 پسین و 
آدینه 10-8.30 و 11.30-10 بامداد،کاراته 
ساعت  از  شنبه  چهار  و  دوشنبه  روزهای 
روزهای  بانوان  -16،بدمینتون   17.30
ساعت20-18،شطرنج  آدینه  و  دوشنبه 
پنجشنبه ها از ساعت 20-18،تیر و کمان 
زوج  روزهای  11-9.30بامدادو  ها  شنبه 
از ساعت 20- 18،بسکتبال پنجشنبه ها از 
ساعت 9-7.30 بامداد ، فوتبال پنجشنبه ها 

از ساعت 18-20
رئیس  اختیاری  اسفندیار  دکتر   
کمیته پژوهش و فناوری مجلس نهم 
به  آرا  با حداکثر  اختیاری  اسفندیار  دکتر 
فناوری  و  پژوهش  کمیته  رییس  عنوان 
مجلس نهم انتخاب شد. وی، در چهار سال 
مجلس هشتم نیز این مسوولیت را برعهده 

داشت.
بانوی  اولین  خسرویانی  مهشاد   

موبدیار در آمریکای شمالی  
مهشاد خسرویانی، جوان 20 ساله زرتشتی، 
چندی پیش لباس موبدیاری بر تن کرد. او 
در ایران به دنیا آمده و هم اکنون با خانواده 

در تورنتوی کانادا زندگی می کند 
او برابری زن و مرد در دین زرتشتی و  

نیز حس خوبی که در نیایش اهورامزدا دارد 
را انگیزه ای برای موبدیار شدن می داند. 

دبستان  مدیر  پشوتن  نوشین   
جمشیدجم شد   

جدید  مدیر  عنوان  به  پشوتن  نوشین 
دبستان جمشیدجم در سال تحصیلي آینده 

انتخاب شد. 
پشوتن گفت :» امیدوارم با کمک و نظر 
اولیا و مربیان و انتقادات و پیشنهادات آنها 
کیفیت  بیشتر  چه  هر  افزایش  راستاي  در 

آموزشي مدرسه موفق عمل کنیم «.
زریر  زحمات  از  داني  قدر  ضمن  وي 
نجمي مدیر پیشین این مدرسه و آمادگي 
همکاري صمیمانه وي در راستاي بهبود 
تاکید  جمشیدجم،  دبستان  بیشتر  هرچه 
این  بهبود  من  هدف  »بزرگترین  کرد: 
مدرسه و مشارکت اولیا در این امر است« 
گفت:  جم  جمشید  دبستان  جدید  مدیر 
اجرایي  راستاي  در  من  برنامه  نخستین 
برنامه هوشمند سازي جمشید جم  شدن 
خواهد  پرورش  و  آموزش  مصوبه  طبق 

بود. 

پیر  فرهنگی-آموزشی  جشنواره 
تشویق  و  معرفی  هدف  با  نارکی 
دانشجویان  و  آموزان  دانش 
برگزیده مدارس و مراکز آموزش 
دهش  از  ،امسال  کشور  عالی  
بهدین فریبرز خسروی برگزار می 

شود.
مورد  در  جشنواره  این  اطالعیه  در 
مدارک ارسالی و زمان ارسال آنها آمده 
است: بیست و ششمین جشنواره آموزشی 
- فرهنگی پیر نارکی ، روز پنجشنبه 12 
نارکی  پیر  در   18  :30 ساعت  از  امرداد 
برگزار می شود. بنابراین اعالم، مدارک 
باید  این جشنواره  برای شرکت در  الزم 
دست  به  ماه  امرداد   4 تاریخ  از  پیش  تا 
است  بدیهی  برسد.  برگزارکنندگان 
و  تاریخ  این  از  بعد  ارسالی  مدارک  به 
برگزاری  زمان  در  آن  ارائه  همچنین 
داده  اثر  ترتیب  وجه  هیچ  به  جشنواره، 

نخواهد شد.
برای  الزم  شرط  گزارش،  بنابراین 
شرکت در جشنواره برای دانش آموزان 

تیرگان  نیز  آبریزان،امسال  و  آب 
واج  ها،  آیین  برپایی  با  همراه 
و  آبپاشی  ودوله،  چک  آبزور، 
زرتشتی  شهرهای  همه  در  شادی 

نشین جشن گرفته شد.
در  سال  هر  مطابق  تیرگان  تهران  در 
کوشک ورجاوند و با مسوولیت سازمان 
نهم  آدینه  صبح  از  شد.  برگزار  فروهر 
زرتشتی  های  خانواده  از  بسیاری  تیرماه 
حضور  کوشک  در  نیک  پیک  لوازم  با 
جشن  اوج  نیمروز  هنگامه  و  داشتند 
وآبپاشی بود به ویژه از سوی نوجوانان و 
جوانان. اما هنگامه پسین گهنبار با حضور 

باشندگان برگزارشد.
در یزد عالوه بر برگزاری جشن تیرگان 
در محله های مختلف با همکاری تعدادی 
جشن  یک  محالت  های  انجمن  از 
برگزار  آباد  مریم  تاالر  در  نیز  مشترک 
شد. در این جشن که همکیشان بسیاری 
خوانی،  گاتها  از  پس  بودند  باشنده 
چکامه آرش خوانده شد و موبدیار فریبا 
آن  های  آیین  و  فلسفه  تیرگان،  از  مالی 
سخن گفت. اجرای موسیقی و نمایش  و 
فال چک و دوله، از دیگر بخش های این 

برنامه بود.
همچنین کمیسیون بانوان یزد نیز تیرگان 
فروشگاه صنایع  و  نمایشگاه  برپایی  با  را 

دوره ابتدایی،پایه های اول و دوم و سوم 
تمام  برای  آنها  توصیفی  کارنامه  در  که 
دروس در هر دو نوبت خیلی خوب درج 
شده باشد وبرای پایه های چهارم و پنجم 
کل  معدل  با  ای  نمره  کارنامه  اساس  بر 
راهنمایی  دوره  آموزان  19/5،دانش  از 
آموزان  دانش  19و  از  کل  معدل  با 
دبیرستان و پیش دانشگاهی )سال چهارم( 
از  کل  معدل  با  هنرستان  هنرجویان  و 
کنکور  شدگان  پذیرفته  همچنین   .18
آموزشی  مراکز  و  ها  دانشگاه  سراسری 

عالی تحصیلی سال)90-91(
و  تفت  زرتشتیان  انجمن  اعالم  بنابر 
ارسال   نیازبرای  مورد  توابع،مدارک 
برای  از:  است  عبارت  جشنواره  به 
کارنامه  خوانای  تصویر  آموزان  دانش 
آموزشگاه  امضا  و  مهر  با  کامپیوتری 
تصویر  با  عکس  قطعه  یک  و  مربوطه 
دانشجویان  برای  و  شناسنامه  اول  برگ 
گواهی اشتغال به تحصیل در سال )91-

و  دانشجویی  کارت  تصویرهای  با   )90
برگ اول شناسنامه و یک قطعه عکس

لباس  کرمان،  در  شکوه  با  جشنی  در  زاده  زرتشتی  نونهاالن  از  تن   7
سفید سدره به تن کردند و کمربند کشتی بستند تا رسما به جرگه بسته 

بپیوندند. کشتیان 
در این مراسم با شکوه که در کرمان برگزار شد، نونهاالن با نوای دف و الله های 
روشن به همراه پنج تن از موبدان و وموبدیاران وارد سالن شدند و جشن سدره پوشی 
آغاز شد. اوستاهای بایسته با هم آوایی موبدان خوانده و کشتی به کمرنونهاالن بسته 

شد .
مجلس  در  زرتشتیان  زرتشتیان کرمان،نماینده  انجمن  رییس  با سخنرانی  مراسم  این 
نونهاالن سدره پوش شده، هدایایی تقدیم  به  پایان  ادامه یافت ودر  شورای اسالمی 
و سپس کیک مراسم توسط آنها بریده شد. این مراسم با شادباش باشندگان به پایان 

رسید.

استاد  سخنرانی  و  پوشاک  و  دستی 
مورد  در  پوریا-  استاد   – دانشگاه  نجوم 
انجام  همچنین  آنها  نقش  و  ستارگان 
در  گرفت.  جشن  دوله  و  چک  مراسم 
در  با کمان  تیراندازی  نیزمسابقه  آباد  اله 
محوطه باز پیر خواجه خضر برگزار و به 

برندگان جوایزی داده شد.
در کرمان تیرگان در باغچه بوداغ آباد و 
با نوای اوستای آبزور آغاز شد و با برنامه 
اجرای  و  سخنرانی  جمله  از  دیگر،  های 

موسیقی ادامه یافت. 
نیز  اهواز  و  کرج  شیراز،  اصفهان،  در 
همکیشان با برپایی جشن ها و آیین های 

ویژه، تیرگان را گرامی داشتند.
با  همکیشان  نیز  کشور  از  خارج  در 
مراکز زرتشتی   و  گردهمایی در آدریان 
جشن  را  تیرگان  شادی  و  آبپاشی  با 

گرفتند.
زرتشتی  تقویم  در  تیر  ماه  از  تیر  روز 
روایتی  به  که  شود  می  نامیده  تیرگان 
و حفظ  پیروزی آرش کمانگیر  یادآور 
جمله  از  است.  سرزمینمان  مرزهای 
تیر  های  نخ  بستن  روز  این  های  سنت 
با  شده  بافته  رنگ  هفت  های  نخ  وباد- 
نخ ابریشم- است که زرتشتیان آن را با 
آرزویی به دست بسته و 10 روز بعد در 
به  را  برآورده شدن آن  امید  به  باد  روز 

باد می دهند. 
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گــزارش خبــری

همه اینها،هنوز سپیده دمان آب بر درگاهی 
نهند  می  برآتش  پاشند،اسپند  می  ها  خانه 
ها  کوچه  در  پیچیده  اسپند  خوش  بوی  و 
مشام را پر می کند و بانگ خروس دم زدن 

خورشید را نوید می دهد. 
بار  به  و  دارد  حرمت  زمین  هنوز  اینجا 
بسیار می خواهد  نشاندنش زمان و زحمت 
است.  گران  آوردن  کف  به  آب  هنوز  و 
در  روستا  این  اخیر  های  سال  در  هرچند 
شده  شمرده  بخش  یزد  استان  تقسیمات 
است و امکاناتی در آن فراهم گشته اما هنوز 
هویت دیرینش در تار و پودش هویداست 
آب  تلویزیونی  فیلم  آید  می  یادم  چنانکه 
تصویر  به  کالنتر  مزرعه  همین  در  آیینه  و 
زیبایی  از  بسیاری  که  فیلمی  شد،  کشیده 
قاب  در  سادگی  رنگ  با  را  زندگی   های 
گاه  که  هایی  زیبایی  بود،  داده  جا  تصویر 

حتی به بهای جان دشوار می نمود.
ای  همهمه  اما  رسی  می  راه  از  دم  سپیده 
نوای  با  مردمان  را  سحر  سکوت  برپاست، 
پنج شب و روز  اند.  شکر و شادی شکسته 
در تابستان ،اینجا حال و هوای دیگری است. 
درها گشوده می شود و در که باز شود دیگر 
دیوار معنایی ندارد. آری! درها گشوده است 
و دیوارها بی معنا. بوی نم خاک بر می خیزد 
می  پاشی  آب  ها  کوچه  که  صبح  هنگامه 
شود. بوی اسپند و عطر خوش بر آتش نهاده 
با بوی تند سیر و سداب های مهیا شده در هم 
می آمیزد. این روزها آتشکده لبریز است از 

آوای سراسر آرامش.
این  به  دلبستگی  بیشترشان  اینجا  مردمان 
نیستند  کم  و  دارند  جانشان  در  را  خاک 
دورتر،  حتی  و  راه  کیلومترها  که  آنهایی 
فرسنگ ها آنسوتر، می آیند تا در بگشایند، 
سپید  خوان  و  برگیرند  ها  خانه  از  غبار 
این  در  دیگران  با  تا  بگسترانند  گاهنبار 
پنج  این  شوند.  همازور  و  بهره  هم  روزها 
شب و روز، مردمان اینجا شب را با شادمانی 
به روز می کشانند و بر آنند تا سپاس به جا 
و شادمان خاطره  ببخشایند  و شکرانه  آرند 
و  هیبت  همه  با  شهر  اینجا  کنند.  سازی 
هاست  سادگی  و  بازد  می  رنگ  جبروتش 
می  گر  جلوه  ایمان  و  همت  پشتوانه  به  که 
های  سفره  خانه  آن  به  خانه  این  از  شود. 
نیک  های  داده  و  است  گسترده  گاهنبار 
خداوندی بر سر خوان چیده شده تا با آوای 
مانتره، سپندینه گردد و همگان در آن سهیم 

شوند. 

 . گرما  فصل  ماه  آغازین  و  است  تابستان 
رنگین.تابستان  های  میوه  و  بلند  روزهای 
ای  هنگامه  وتعطیلی.تابستان  وگرما  است 

روزهای نیایش و سرور گهنبار چهره 
میدیوشهم گاه 

برگزار شد
اما، هیاهوی  این مراسم دینی  در کنار همه 
برپایی  است.  دیدنی  نوجوانان  و  جوانان 
آوازها  همراه  به  ورزشی  مسابقات  انواع 

سازهای  اینجا را و  سنتی، 
دیگر  بخشیده.شوری 

سپیده  واپسین،  اوستا روز  بانگ  نزده  سر 
انداز می شود  در این مزرعه کویری طنین 
و آتشی پر فروغ بر بام آتشکده فروزان می 
گردد و از پس آن همه بر بام ها ایستاده، به 
آرزویی، با سپاسی و به شوقی آتشی بر بام 
خانه می افروزند و فروغش را به نظاره می 

ایستند تا شعله ها فرو بنشینند . 
اهل هر خانه  کمی از خاکستر بر جا مانده از 
آتش را در آتشدان می نهد و همه همازور 
موبد  تا  برند  می  آتشکده  به  گام  هم  و 
فروزان  همیشه  آتش  بر  را  آن  سپیدپوش 
بیفزاید. این واپسین آیین این پنج  آتشکده 
مزرعه کالنتر  در  پنجی  دیرینه  شب  سنت 

است. 
در  نوروز  برابری  از  روایت  که  سنتی 
تابستانی  روزهای  همین  با  کهن  گاهشمار 
زمان  با گذر  که  برابری  دارد،  تیرماه  پایان 

و تغییرات در شیوه گاه شماری به نوروز در 
نخستین روز فروردین منتقل شد. 

این روزها پنجی معنای دیگری دارد،معنای 
از  غبار  درها،  همازوری،دیدار،گشودن 
تازه  نان  بوی  روبیدن،  ها  کاشانه  و  خانه 
پیچیده در کوچه ها،پخش لرک و شیرینی، 

هلهله شادی و سرور. 
های  ،آیین  سرزمین  این  مردمان  میان  در 
فرهنگ  میان  در  که  هستند  کهنی  و  سنتی 
شفاهی و عامه مردمان جای دارندو نسل به 
نسل تا امروز حفظ شده اند. آیین هایی نظیر 
هیرومبا، گشت، پنجی و نظیر اینها نیز از جمله 
همین سنت ها هستند با پیشینه کهنی که در 
فرهنگ عامه ،فلسفه و جایگاهی ویژه دارند.

برابر  تیرماه  و  ایزد  اشتاد  از  پنجی  آیین 
با  و  شد  آغاز  زرتشتی  دینی  گاهشمار 
از  انارام  روز  دم  سپیده  در  آتش  افروختن 
تا سالی  پایان رسید.  به  تابستان  ماه  آغازین 

دیگر.پنجی دیگر و همازوری دیگر.

  سیما دینیاریان

این پنج شب و روز، مردمان 
به  شادمانی  با  را  شب  اینجا 
تا  آنند  بر  و  کشانند  می  روز 
شکرانه  و  آرند  جا  به  سپاس 
خاطره  شادمان  و  ببخشایند 

سازی کنند.

اهل هر خانه  کمی از خاکستر 
در  را  آتش  از  مانده  جا  بر 
آتشدان می نهد و همه همازور 

و هم گام به آتشکده می برند.

برای است،هنگامه  ای 
وبودن.  برای فراغت  ای  هنگامه 

و پرداختن به دلمشغولی  گذشت  ها.تیرگان 
در پی آن روزهای زیارت پیر نارستانه بود 
واز پس آن پارس بانو. فرصتی برای دعا و 
دیدارها  تجدید  و  بودن  هم  با  نیایش،برای 
تیرماه خیلی ها  و حاال در آخرین روزهای 
در تدارک اند.تدارک برپایی آیینی دیگر. 

آیینی به جا مانده از نیاکان.
شهر  به  رسیدن  تا  مانده  50کیلومتر  حدود 
از  از جنس زرین کویر. راهی  یزد، شهری 
کنار جاده را که در پیش بگیری می رسی 
است،  کالنتر  مزرعه  دیگر.اینجا  دیاری  به 
 ، نیست  کویر  این  میان  در  ای  مزرعه  اما 
رنگ  به  گرم  و  ارام  زیبا،  است  روستایی 

با  است  روستایی  خاک.  جنس  از  و  کویر 
وسعت نه چندان زیاد .

های  خانه  دارد،  کویری  سیمایی  روستا 
قدیمی با دیوارهای کاه گلی، درهای چوبی، 
بام های بلند ی که از این بام تا آن یکی،تنها 
باید گامی بلند برداشت. سرو همیشه سبز را 
تو  به  را  روستا  آتشکده  نشانی  بنگری  که 
می نماید که آتش آن ازدیرگاهی، فروزان 

است.
  نمای خانه ها کاه گلی است. کوچه ها تنگ 
و سنگفرش شده.بخشی از خانه ها بازسازی 
شده اند ،کاه گل ها نو است. مردمان اینجا، 
و  اند  خوانده  یاری  به  را  فرهنگی  میراث 
کارشناسان  حضور  با  ها  بیشتربازسازی 
ای  گونه  به  گرفته  فرهنگی صورت  میراث 
شده  حفظ  روستا  قدیمی  و  کهن  بافت  که 
است، هر چند گاه خانه های آجری با پنجره 
های آهنین نیز به چشم می خورد که سالیان 
اند.با  شده  نوسازی  یا  بازسازی  تری  پیش 

آیین واج یشت گهنبار این فصل نیزهمزمان 
چهره   – سال  گهنبار  دوم  چهره  آغاز  با 
میدیوشهم گاه- در آدریان تهران با باشندگی 
موبدان  اوستای  خوش  آوای  و  همکیشان 

برگزار شد.
این آیین که از نیمه شب با هم اوایی موبدان 
آغاز شد، در سپیده دم با باشندگی جمع زیادی 
دیگری  آنان چهره  و همراهی  از همکیشان 
گرفت و در هنگامه صبح با توزیع آب هوم بین 

باشندگان و پذیرایی از آنان به پایان رسید. 
ساله  هزار  چند  آیین  گهنبار،  آیین  اگرچه 
به دوره کشاورزی  فلسفه آن  ای است که 
همه  بین  آن  توزیع  و  محصول  برداشت  و 
مردم باز می گردد  تا فقری در کار نباشد 
و همه از خوان نعمت برخوردار باشند، اما  با 
رونق زندگی شهر نشینی، سالیانی برگزاری 
آن به خانه ها و خانواده ها محدود شد اما 
آن  برگزاری  که  است  سالی  چند  امروز 
رنگ دیگری گرفته و با همراهی و باشندگی 
از  تنها  نه  مختلف  شهرهای  در  همکیشان 
سوی مردم بلکه توسط ارگان های مختلف 

نیز برگزار می شود .
این آیین همزمان با برگزاری جشن تیرگان 
توسط سازمان فروهر در کوشک ورجاوند 
گهنبار  با  که  آیین  این  در  شد.  برگزار  نیز 
جامعه  مسووالن  بود  همراه  موبدان  خوانی 
زرتشتیان،  انجمن  رییس  جمله  از  زرتشتی 
نماینده زرتشتیان در مجلس شورای  اسالمی 
و برخی از اعضای انجمن موبدان  نیز باشنده 

بودند و تا هنگامه غروب ادامه داشت.
این ماه همچنین انجمن موبدان توری را با 
هدف خواندن گهنبار در آتشکده گیالنکشه 
در استان زنجان ، روستای طارم برگزار کرد.

آتشکده ای به جا مانده از دوران ساسانی، 
آتشکده ای که شاید همچون آتشکده های 
دیگر کامال به فراموشی سپرده نشده است و 
مسووالن نظری بر آن داشته اند،چرا که کم 
نیستند آتشکده هایی در این سرزمین که در 
میان نامهربانی ها و ناآگاهی ها به فراموشی 
سپرده شده اند و تا نابودی چند قدمی بیش 

فاصله ندارند.
گهنبار خوانی دراین آتشکده با شکوه بسیار 
سفره   . بود  همراه  همکیشان  همازوری  و 
مجمر  و  گسترده  نیز  اینجا  گهنبار  سفید 
میوه  و  لرک  نهاده شد. سینی  بر آن  آتش 
موبدان  اوستای  خوش  آوای  و  شیرینی  و 
سکوت خاموش سالیان کهن این آتشکده را 
شکست. گهنبار اینجا نیز خوانده شد و بعد 
از آن همکیشان باشنده چند ساعتی را مهمان 

مردمان این دیار بودند.
در روزهای پایانی این چهره، گهنباری نیزبه 
مناسبت بازگشایی خانه فرهنگ و هنر برگزار 
شد، گهنباری که همزمان بود با انتشار خبر 
زرتشتی.  مهربان  موبد  شادروان  درگذشت 
مراسم که مسووالن جامعه حضور  این  در 
داشتند ، یاد شادروان  موبد مهربان زرتشتی 

گرامی داشته شد.
، گهنبار  این چهره  و شاید آخرین گهنبار 
توسط  است  سالیانی  که  بود  باغ  رستم 
شود.  می  خوانده  زاده  پشوتنی  پریدخت 
گهنباری که این سال ها بسیاری از همکیشان 
در آن هم بهره می شوند و با شکوه بسیار 

برگزار می شود.
به جز این آیین ها ، در یزد ، کرمان و شیراز 

نیز گهنبارهای مختلف برگزار شد.
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 ناهید استقامت

از  مهمی  بخش  که  پهلوی،  نوشته های  در 
و  به سخن  است،  اخالقیات  و  اندرزنامه   آن 
آداب آن بسیار پرداخته شده است. توجه به 
راست گفتاري و پرهیز از دروغ گویي، توجه 
از  دوري  ادب،  رعایت  دانایی،  و  خرد  به 
 ... و  گفتن  سخن  بجا  و  موقع  به  تندگویي، 
نکاتي است که در این متون بارها و بارها به 
آن اشاره شده است. از میان همة ویژگی های 
نیکی که برای سخن برشمرده شده است، دو 
ویژگی در نخستین مرتبه قرار دارند: راستی 

و خرد. 
یعنی  نخست،  ویژگی  به  نوشتار  این  در 
آن  اهمیت  و  پرداخته   راستگویی  و  راستی 

در اندرزنامه های پهلوی بررسی شده است.
  مفهوم راستگویی و دروغگویی

آشکار  پهلوي  متون  در  راستگویي  مفهوم 
است، سخني که درست و مبتني بر حقیقت 
به  و  است  ناراستی  و  دروغ  برخالف  و 
به  گاه،  میانه  فارسی  متون  در  سبب  همین 
است  آمده  »بی دروغ«  واژۀ  »راست«،  جای 
دیگر،  سوی  از   .)60 بند  ششم،  )دینکرت 
و  اندیشه  با  که  است  سخنی  راست  سخن 
گفتار هماهنگ، و با اشا و نظم جهان، هم راه 
و هم سو باشد. »راستی« در دینکرت ششم  و 

روایت پهلوی چنین معنا شده است:
باشد که هرچه گوید، آن گوید  این  راستی 
که باید بگوید؛ و چنان با مالحظه گوید که 
]گویا[ ایزدان و امشاسپندان آشکارا در مقابل 

او ایستند )دینکرت ششم، بند 91(.
کس  که  باشد  آن  راستی،  چهارم  سپس، 
اندیشه، گفتار و کردار را با ایزدان مینوی و 
)روایت  دارد  راست  گیتی  دیگِر  آفریدۀ  هر 

پهلوی، فصل62، بند9(.
در زبان پهلوی، »دروغ گفتن« که با واژه های 
به  تنها  آمده،  نیز  »میهوخت«  و  »دروغزنی« 
معنی سخن ناراست نیست، بلکه سخنی است 
که برای فریب و به نیت گمراه کردِن دیگران 

و  فضیلت  باالترین  که  راستگویی  برابر  در 
پرهیزکاری است، دروغگویی چنان زشت و 
پلید است که زندگي را از مرگ نیز بدتر و 

سخت تر می کند.
- پرسید دانا از مینوی خرد که: »با بیم و سخن 

دروغ زیستن بدتر ]است[ یا مرگ؟«
بیم و سخن  »با  - مینوی خرد پاسخ داد که: 
دروغ زیستن از مرگ بدتر ]است[ زیرا برای 
هر کس ]در[ زندگی، رامش و خوشی گیتی 
الزم است و اگر او را رامش و خوشی گیتی 
پس  ]اوست،  با  دروغ  سخن  و  بیم  و  نیست 
این زندگی[ از مرگ بدتر دانسته شده است« 
)مینوی خرد، پرسش هیجدهم، بندهای5-1(.

در  و  دارند  دروغ  در  ریشه  که  صفاتی 
اندرزنامه های پهلوی همواره بر دوری جستن 
از:  عبارت اند  است  شده  سفارش  آنها  از 

سخن چینی، تملق ، دورویی، تهمت و افترا. 
و  متون  در  که   spazgīh پهلوی  واژۀ 
واژه نامه های پهلوی »بدگویی، غیبت، تهمت 
در  است،  شده  ترجمه  سخن چینی«  افترا،  و 
اصل به معنی»سخن چینی و نّمامی« است که 
سبب دشمنی و جنگ بین مردمان می شود  . 
واژه ها  با  پهلوی  متون  در  که  نیز  »دورویی« 
»سخن  »دوسخنی«،  همچون  اصطالحاتی  و 
صفتی  است،  شده  بیان  گفتن«  آیین  دو  به 
قابل توجه است که در  ناپسند است.  سخت 
بسیاری  نمونه های  فارسی،  نثر  و  نظم  متون 
صفت  دو  آنها  در  که  برشمرد  می توان  را 
ناشایست »دورویی« و »سخن چینی« در کنار 
برحذر  آنها  از  را  مردمان  و  است  آمده  هم 

داشته اند.
»برای  که:  خرد  مینوی  از  دانا  پرسید   -
چه  و  سودمندتر  چیزی  چه  پادشاهان 

زیانکارتر ]است[؟
- مینوی خرد پاسخ داد که: »برای پادشاهان 
نیکان  و  دانایان  با  مشورت[  ]و  همپرسگی 
با  همپرسگی  ایشان  برای  و  سودمندتر 
دورویان[  ]و  سخن چینان  و  افترازنندگان 
زیانکارتر ]است[. )مینوی خرد، پرسش 19(.

مکن با سخن چین و دوروی راز   که نیکت 
به زشتی برد پاک باز 

پهلوی،  اندرزنامه های  در  دیگر  مهم  نکتة 
»شهادت راست« در داوري،  و  گواهي دادن 
ردیف  در  دروغ  گواهی  است.  حقیقت  بر 
)ماتیکان  است  گرفته  قرار  گناهان  بدترین 
هزارداتستان، فصل آ15، بند10( و کسي که 
مي خواهد انساني پارسا و پرهیزکار باشد، چه 
وظیفه  مدعي،  مقام  در  چه  و  متهم  مقام  در 

دارد که بر اساس راستی شهادت دهد.
اساس  بر  سخن  متهم،  و  مدعی  عنوان  به   
قانون[  ]و  دادستان  در  که  بگویید  راستی 
رستگار باشید، زیرا آشکار است که مرد به 
سبب گواهِی راست دادن، اشو ]و پرهیزکار[ 
باشد؛ دروند ]و گناهکار[ نیز کسی باشد که 
)متون  دهد  نمی  ]اما[  دارد  راست[  ]گواهی 
پهلوی، واژه ای چند از آذرباد، بندهای 6-5(.

  پی نوشت:
 1. نیز← روایت پهلوی، فصل دهم، بند الف 

1-2؛ دینکرت ششم، بند 23، 51.
ارداویراف نامه )فصل 29 و 66( در  . در   2 
به  دوزخ  در  که  سخن چین  مرد  توصیف 
سختی مجازات می شود،  آمده است که او 
به هم می اندازد و سبب جنگ و  مردمان را 

دشمنی بین آنان می شود.
 3 . فردوسی، برای شواهد بیشتر ← لغت نامة 

دهخدا، ذیل »سخن چین«، »دوروی«.

نیست  دروغ  فقط  که  سخنی  می شود؛  گفته 
از  و  است  حقیقت  دادن  جلوه  وارونه  بلکه 
این روست که واژۀ اهریمن که تجلی کامل 
پهلوی همواره وارونه  متون  دروغ است، در 

 نوشته شده است. 
نوشته های  در  نیز  و  اوستا  در  دیگر  از سوی 
داریم  را  »مهرودروج«  اصطالح  پهلوی، 
به  »دروغ گوینده  معنای  به  تحت اللفظی  که 
معنی  به  پهلوی  نوشته های  در  و  است  مهر« 
»پیمان شکن« به کار رفته است؛ این واژه در  
فرهنگ کنونی زرتشتیان ایران به کسی اشاره 
طالق  و  شکسته  را  زناشویی  پیمان  که  دارد 

گرفته است.
  اهمیت راستگویی در اندرزنامه ها

برترین  راستی  پهلوی،  اندرزنامه هاي  در 
نیک گفتاري،  الزمة  راست گویي  و  فضیلت 

پرهیزکاری و اعتماد برشمرده شده است. 
کسي را که نیک گفتار مي خواهد باشد، بگو 
که راست گفتار باش )اندرزاوشنر دانا، بند7(.

راستگو باش تا استوار ]و قابل اعتماد[  باشي. 
)متون پهلوی، اندرزآذرباد، بند75(. 

چهارم،  )پرسش  خرد  مینوی  اندرزنامة  در 
پارساي  »مرد  که  است  آمده   )4  -1 بندهای 
راست گفتار« و اقامت او بر زمین سبِب شادي 
راست،  سخن  و  است  جهان  روان  و  زمین 
معجزه  می تواند  که  است  نیرومند  آنچنان 

بیافریند.
به  که  هنگامي  باشد،  راستگو  زبان  »اگر 
]آن کوه[  آنگاه  رو،  فراز  که  بگوید  کوهي 

فراز رود« )دینکرت ششم، بند 60(.

رشد و ارتقای هنر و موسیقی که از دوره 
غزنویان آغاز شده بود به دوران سلجوقی 
هم نفوذ کرد. در این دوران آزادی بیشتری 
به هنر و ابراز عقاید داده شده بود و گویی 
هرگاه ایرانی کمی چکمه تحجر از گلویش 
برداشته می شود، دم و بازدمش عطر کالم 

فردوسی و خیام را می گیرد!
رساله  از  توان  می  سلجوقیان  زمان  در 
عمربن  )ابوالفتح  خیامی  یا  خیام  موسیقی 
ابراهیم( ریاضی دان و دانشمند نامی یاد کرد 
که به نوبه خود می تواند نمودار نظام علمی 
پس  باشد.  روزگار  آن  در  ایران  موسیقی 
از آن می توان از )قابوس نامه( نام برد که 

1- čaš  e  həm  na  vo  nā̊.
1- َچش اِ ِهم نَه ُو نا.

]و  گذاشت  نباید  هم  ]روی[  را  چشم  یعنی: 
کار  گرفت،  نادیده  نباید  را  دیگران  نیکی 

نیک را نباید بی پاسخ گذاشت[.
2- rāmat  be  širi  ge  šo  lop-e  
mā  nā̊δa.
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ادبیات شفاهی )19(

بخشی از آن به موسیقی اختصاص دارد و 
همچنان »جامع العلوم« اثر »فخرالدین رازی« 
که دانشنامه ای است با بخشی مختصر در 
به  نامه«  »قابوس  همانند  چون  و  موسیقی، 
تواند مورد  یافته است می  نگارش  فارسی 

توجه قرار گیرد.
مسئله ای که در دوران سلجوقی به چشم می 
آید و بسیار جالب و گویای تفکر آن دوران 
است، تحقیق درباره موسیقی است. جدا از 
نظریات خیام و دیگر اندیشمندان، گویا با 
فراخوانی اقوام دور، مثال ترکان بیابان گرد، 
مورد  آنها  دست  در  سازهای  و  موسیقی 

بررسی قرارگرفته و گاه اصالح شده است 
و نواهای اقوام مختلف جمع آوری می شده.

درباري ،  موسیقي   بر  عالوه   دوره   این   در 
موسیقي  محلي  نیز در مناطق  مختلف  ایران  
رونق  داشت  و یکي  از سبک هاي  موسیقي  
محلي  این  روزگار، سرایش  ترانه هاي  عامیانه  
بود که  در بین  مردم  شهري  و روستایي  رواج  
داشت . این  شیوه  ترانه  خواني  به  )حراره ( یا 
سرود معروف  بود و در هنگام  جشن  و سرود 
و شادماني  خوانده  مي شد و بعضي  مواقع  نیز 

با رقص  همراه می شد. 
در تاریخ  آمده  است  که  اوباش  زمان،  محمد 

سلجوقي ، در هنگام  دار زدن  احمد 
داعیان   از  یکي   عبدالملک  عکاش   بن  

جنبش  اسماعیلیه  به  رقص  و حراره  خواني  
پرداختند.

دوران  در  موسیقی  تکامل  سیر  همین  در 
موسیقی  به  گرایش  هم  مذهب  سلجوقی، 
پیدا کرد. شاید بتوان گفت که اولین جرقه 
های موسیقی مذهبی که شامل تعزیه خواني  
ها و سوگواری ها با ریتم های غمگین است، 

در این دوران زده شد.
ریتم  با  زنی  زنجیر  و  زنی  سینه  همچنین، 
های بیشتر محلی آن دوران بر پا شد. ادامه 
این نوع از گویش های مذهبی موسیقیایی تا 
دوران صفویه ادامه و به اوج خود رسید. البته  
این  سبک  خاص  از موسیقي  مذهبي  در این  
دوره  که  بیشتر مردم  ایران  را سنیان  شافعي  و 
حنفي  تشکیل  مي دادند بیشتر در شمال  ایران  
که  مرکز تجمع  شیعیان  بود به  کار مي رفت  و 
حالت  و سبک آن  شباهت به نوعي  موسیقي  

منطقه اي  داشت .

موسیقی در 
دوران سلجوقیان

 تـوریـا

ح جدید
ل و اصطال

ب المث
  چند ضر

راستگویی و دوری از دروغ در 
اندرزنامه های پهلوی

  دکتر فرزانه گشتاسب

2- راَمت به شیری ِگه شو لُِپ  ما  نُوَذه.
یعنی: رحمت ]و سپاس[ به شیری که به دهان 
این ]فرد[ گذاشته اند، ]چه فرزند نیکی است، 
چنین  که  را  مادرش  و  پدر  بیامرزد  خداوند 

فرزندی به یادگار گذاشته اند[.
3- tarka  tā  tar  on  xāl  e  bu.

3-  تَرَکه تا تَر اُن خال اِ بو.
یعنی: ترکه ]و چوب نهال انار[ تا تر ]و جوان[ 
است، خم می شود ]و خوی و عادت انسان ها 

را باید از کودکی درست کرد[.
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داستـان
خورشیدبانو)19(

 فرانک مهربانی

نمی کند صبح که  را  فرستادم روز کسی  دنبالش  به  را  مروارید 
من معلوم نیست آمده بود خوش خبری  به  اصال  کند،  ناراحتم  یا  بدهد 

همه  این  از  بعد  خورشیدبانو  که  حاال چه  که  چه  من  به  شده.  عروس  سال 
احوالپرسی می گوید:خواهرم آمده و با آب و تاب صبح عوض 

- می دونی خورشیدبانو دختر دولت دینیار عروسی کرده؟!
ارغوان نمی دانست چرا از صبح که این حرف را شنیده عصبانی بود، یک جور حسادت یا 

کینه بی دلیلی که نسبت به خورشیدبانو حس می کرد. از این رو با خودش می گفت:
- صبر کن اونو ببینم ... صبر کن، انشااله عروسیش خراب بشه!

ناگهان صدایی از درون اتاق مروارید را به خود آورد، صدایی وحشتناک شبیه به جیغ و بعد 
هم بچه ای الغر و نحیف با حالتی که به سختی راه می رفت خودش را به بیرون پرت کرد...ا
ارغوان تعجب نکرد او به این بچه و مشکالتش عادت کرده بود. ارغوان آهی عمیق کشید:

- سهراب میگه، دخترش عقب مونده است، دختری که بعد از چند سال بچه دار نشدن به 
دنیا اومده! 

بعد شانه هایش را باال انداخت، او معنی این حرف را نمی فهمید دوباره با خودش گفت:
- سهراب میگه علم ثابت کرده که مشکل فرزندش نتیجه ازدواج فامیلیه! پیرزن با بدجنسی 
فامیل  تو  تو همین روستای خودمون همه  فهمه، جوونه،  نمی  من  پسر  زد...  پوزخندی  تمام 
ازدواج می کنن، اگر همه هم این کار را نکنن، تعدادشون خیلی زیاده، پس چرا بچه اونا 
هیچ طوریش نمیشه؟ سر و مر و گنده بزرگ می شن و به هم پز هم می دن... از من بپرسن 

میگم ازدواج دو تا فامیل خیلی هم خوبه! 
بچه  برای  چقدر  که  آمد  یادش  و  خوردن!!  نظر  و  چشم  اونا  گفت:  و  کشید  آهی  دوباره 

سهراب »زا« بر آتش گذاشتند و چقدر پیش طالع بین رفته است.
داشت  حالیکه  در  و  ؟!  بسته  را  ام  بچه  بخت  یکی  شاید  گفت:  عصبانیت  حالت  در  بعد 
مادر  کار  اینها  همه  دانم  می  که  کوبید  زانوانش  بر  دست  کنان  غرغر  لب  زیر  لرزید،  می 

خورشیدبانو و خودشه، لعنت بر اونها! 
      

و  اوضاع  از  بیدار شد، خیلی کار داشت.  از خواب  مروارید  نزده،  آفتاب  فردای آن شب، 
بایست همه وسایل گهنبار را حاضر  امسال خودش می  احوال مادر شوهرش معلوم بود که 
کند و مادرش هم دیروز بهانه کرده و نیامد...فردا روز سوم گهنبار و نوبت آنها بود. و این 

گهنبار سالیان سال بزرگ برگزار شده و سفره شام و ناهار زبانزد مردم بود.
کمک  برای  خودشان  طایفه  که  بود  این  رسم  بیشتر  اما  بودند  دعوت  ده  ،همه  هم  امشب 
ناهار می آمدند.  بقیه برای  نان گهنبار »لووگ« می آمدند و  ناهار و پختن  در آماده کردن 
مروارید دخترش را خوابانده و در را قفل کرده تا مشکلی ایجاد نکند و او بتواند کارهایش 
تا ور  نان گهنبار خمیر می کرد  اندازه تهیه  به  باید آرد را  انجام بدهد. نخست  تنهایی  به  را 

بیاید و بعد هم بایست گونی نخود را پاک می کرد.
کاش مادرش بدجنسی نمی کرد و به کمکش می آمد. کارهایش به سرعت پیش نمی رفت 
و مدت زیادی روی پاهایش ایستاده بود. خسته گوشه پسکم نشست تا چای با مادر شوهرش 

بنوشد و نان و حلوا هم بخورند.

آسمان صاف و باد مالیمی که می وزید، شبی آرام را نوید می داد. ارغوان دل از رختخواب 
نمی کند و شب هم همانجا روی »پسکم«، جایی که می توانست از چهار گوش پشت بام، 

آسمان را بنگرد، با یک لحاف اضافه که مشکل سرما را حل کند، خوابید.
او گفت که  به  و  ببیند  را  نمی خواست عروسش  قلبش درد می کرد، اصال آن شب دلش 
اتاقش بخوابد و فقط دیگ سنگی آبگوشت  »شوربا« را روی خاکستر داغ در  برود داخل 
بکشد.  از خواب سر  پیش  را  از آن  اگر خواست یک مالقه  تا  بگذارد  »پوکری«  آشپزخانه 
مثل  از صبح  که  عصبانیتی  با  ارغوان  برد.  نمی  خوابش  ها  زودی  این  به  دانست  می  خوب 
افتاده بود، دست بردار نیود... همه اش را هم تقصیر خواهرش می دانست.  خوره به جانش 

ارغوان با خودش حرف می زد و مراقب بود که عروسش نشنود:
- آخ! از دست فامیل که نمی تونی به کسی هم بگی، همه اش را باید تو خودت بریزی ... 
آخه این خواهر من حاال کجاست؟! یادش رفته که مثل خوره به جون من افتاده بود و یک 
را می خواد هی  دینیار،  این که سهراب خاطرخواه شده و دختر دولت  بهونه  به  تموم  سال 
بعد هم رفت و  اونقدر گفت و گفت و  رفت و آمد و هر چی گفتم ولش کن، صبر کن! 
خواهر بزرگتر را واسطه کرد و من هم روی حرفش چیزی نگفتم. اونا هم تا تنور داغ بود، 
ناراضی  که  من   ... عروسی  هم  بعدش  و  نامزدی  بساط  بشه،  تموم  نوروز  عید  نکردن  صبر 
البته قوم شوهر  نبودم، پسرم داشت با دختر خاله اش عروسی می کرد و طایفه هم موافق... 
ناراضی بودن اما پسر من که دو تکه نمی تونست بشه اونا هم برن؛ با فامیل خودشون وصلت 

کنن!
ارغوان هی گفت و گفت و خاطرات گذشته را به یاد آورد. خیلی سال گذشته ولی او خوب 
یادش مانده بود، روزی را که خواهرش فرنگیس با عجله به خانه آنها آمد. روز سوم نوروز 

بود و او داشت در آشپزخانه غذا می پخت که از خواهرش شنید:
- چه نشستی، که پسر دسته گلت خورشیدبانو دختر دولت دینیار را دیده و االن هم به عیادت 

اون رفته چون پایش پیچ خورده!
بعد هم هر دو با عجله خودشان را به خانه دولت رسانده بودند و خوب یادش بود که چقدر 
تا برسند و سهراب را از آنجا با خودشان بیاورند، حرص خورده بود. ارغوان نمی دانست چرا 
ولی از مادر خورشیدبانو خوشش نمی آمد، شاید به خاطر این که خیلی خوش سر و زبان 
بود یا چون هم سن و سال او بود و زودتر شوهر کرده بود. امروز بعد از این همه سال که 
گذشته بود درست مثل همان روز آنقدر عصبانی بود که حال خودش را نمی فهمید. ارغوان 
از دست خواهرش هم عصبانی بود، آخر آن وقت ها که می خواست دخترش را به سهراب 
بدهد، همیشه خانه آنها بود و با وجود چهار فرزند دیگر، تمام مدت کمک حال او شده بود 

و رفت و آمدش قطع نمی شد. 
این چند سالی که مروارید پشت هم باردار شده ولی بچه هایش یکی موقع زایمان و یکی 
بعد و یکی دو ماهه از بین رفته بودند، کم کم به بهانه دختر ها و پسرهای دیگرش خودش را 
بیشتر به خانواده شوهرش چسبانده بود. چون آنها هم پولدارتر و هم چند پسر جوان و آماده 
ارغوان را آزار می داد آخر  این دلخوری  برود و  نداشت آنجا  دلیلی  ازدواج داشتند، پس 
با شوهرش به شهر مهاجرت کرده بودند. همان  او جز سهراب یک دختر داشت که او هم 
شهری که فعال سهراب هم برای اینکه تنها نباشد در بیمارستان آن مشغول به کار بود.  او این 
گونه توانسته بود میان شهر و روستا پلی ایجاد کند تا بتواند مروارید را با بچه اش که دختری 
ارغوان می گفت و مروارید  بود در روستا پیش مادرش بگذارد و آنطور که دل  پنج ساله 
خوب می دانست، در واقع از آنها بگریزد. هفته ای یک بار یا حتی دو هفته یک بار یکی 

دو روز را پیش آنها میگذراند و به شهر در خانه ای نزدیک خانه خواهرش بر می گشت. 
ارغوان آنقدر فکر و خیال کرد که دلیل عصبانیتش را فراموش کرده بود! کمی با خودش 

غر غر کرد و بعد هم گفت: 
و  حال  حساب  و  زند  می  پروا  بی  را  حرفی  هر  اوست.  تقصیر  اش  همه  خواهرم!  این  با   -

خواندیم که :
آفتاب داشت خودش را پشت کوه ها پنهان می کرد. ارغوان با یک پرش 
و شوک ناگهانی از خواب پرید. ضربان قلبش شدید و نامنظم بود و دست 
چپش به شدت درد می کرد، حال خوبی نداشت. با حالت بیمارگونه در 

رختخوابش نشست. خوابی آشفته دیده بود. 
پاشیده  آب  گلی  کاه  دیوارهای  بر  سهراب،  همسر  مروارید،  عروسش 
بود، او یکی دو ماه دیگر فارغ می شد»پا سبک می کرد« ارغوان دندان 

هایش را به هم فشرد، اگر این بچه هم سقط شود، سومی است.
مروارید در ماه های آخر بارداری سنگین شده بود، این بار کمتر کسی از 
حاملگی او خبر داشت چون مادرشوهرش ترجیح داده بود که عروسش 
از خانه بیرون نرود تا کمتر در معرض دید طایفه و فامیل قرار گیرد و از 

چشم زخم دور باشد.
مروارید همان طور که دستش را به دیوار گرفت تا سنگینی کمتری را 

حس کند، از ارغوان پرسید:
- خاله،آشفته ای، حالتون خوبه؟

ارغوان عروسش را خوب نگاه کرد و برای بچه ای که در شکم داشت 
آرزوی سالمتی کرد نه برای مروارید، بعد هم با اکراه گفت:

- خواب عجیبی دیدم،همیشه خواب بعدازظهر اگه طوالنی بشه، سنگینه. 
قلبم هنوز تند میزنه و دهنم خشکه، کمی شربت گالب برام بیار!

بشقابی  در  بود  ارغوان  مخصوص  که  را  بلور  بزرگ  لیوان  مروارید 
گذاشت و آن را برای مادرشوهرش برد.

ارغوان که یک وری به متکا تکیه زده بود، لیوان را از دست عروسش 
گرفت و گلویش را با آن تر کرد و با نوشیدن شربت هشیارتر شد،  رو به 

عروسش کرد و گفت:
اول  بود،  انگار عروسی  یه جای شلوغ هستیم،  - خاله خواب دیدم که 
نفهمیدم که عروسی کیه اما وقتی نزدیکتر شدم عروسی تو با سهراب بود، 
تعبیر خوبی نداره! می  بعد هم از خواب پریدم. می دونی این خواب 

ترسم اتفاقی براتون بیفته.
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امروز ما خیلی خوشحال می باشیم. البته چند روزی می باشد که ناراحت می باشیم ولی 
خوشحال  که  ایم  شده  گیج  خودمان  االن  باشیم.  می  خوشحال  یهویی  رو  امروز  یک 
باشد  می  زرتشتی درگذشته  موبد  آقا  باشد که  می  ناراحت. آخه چند روزی  ویا  باشیم 
آقا  خیلی  زرتشتی  موبد  آقا  گوید:  می  بابایم  باشیم.  می  ناراحت  همگی  خاطر  بهمین 
ولی خوشحال  باشد  می  کننده  ناراحت  ما خیلی  برای  اون  دادن  از دست  نتیجه  در  بود 
یهویی در عرض چند روز خانه  تاخیر  ونیم  دوماه  از  بعد  باالخره  اینکه  واسه  باشیم  می 

باشد. می  گرفته  جشن  را  تولدش  اولین  زرتشتیان  وهنر  فرهنگ 
دوست  وهنر  فرهنگ  خانه  خیلی  من  وهنر.  فرهنگ  خانه  برویم  باشد  می  قرار  امروز 
می  فرهنگ  خیلی  میکند  احساس  همش  آدم  باشد.  می  باحال  اینقدر  اونجا  دارم.  می 
دارد. بابایم می گوید که خانه فرهنگ وهنر برای این ساخته شده می باشد که قرار می 
با  بزرگا چرا همش  این آدم  نمیدونم  بدهد. من  هنر وفرهنگ آشتی  با  را  مردم  تا  باشد 
من که خودم خیلی  دارند.  می  آنها چه گناهی  مگه  باشند.  می  قهر کرده  وهنر  فرهنگ 
باشند.  این خانه خیلی زحمت کش می  بچ  برو  . کال  دارم  را دوست می  فرهنگ وهنر 
ولی خوب بابایم می گوید االن من یک بحث اساسی داشته می باشم.  بابایم می گوید 
او می گوید: که همین خانه  بود.  بزرگی  بسیار  بسیار  موبد زرتشتی یک آدم خیر  آقا   :
دو  و  یکسال  از  بعد  باشد  قرار می  امروز  بود.  موبد زرتشتی  آقایون  برای  فرهنگ وهنر 
ماه ونیم تولد اینجارو گرفته باشند و قرار می باشد واسه آقا موبد زرتشتی هم که دیگه 
دوماه  چرا  باباجان  پرسم خوب  می  بابایم  از  من  باشند.  گهنبار خونده  باشد  نمی  ما  بین 
کرده  یادی  هم  باشد  می  زنده  وقتی  زرتشتی  موبد  آقا  از  تا  نگرفتند  ای  برنامه  پیش 

شد؟ عشقوالنه  یهویی  درگذشت  وقتی  ریاضی  استاد  آقا  مث  اینهم  باشند. 
باشد  می  داده  یاد  ما  همه  به  و  شد  سازی  فرهنگ  کامال  کار  این  با  گوید:  می  بابایم 
یاد  باید  همه  ولی  بکنیم!  باشند  می  زنده  وقتی  خوبمون  آدمای  از  یادی  نباید  اصال  که 
وگهنبار  یادبود  و  پرسه  براش  همه  زودی  درگذشت  خوب  آدم  یک  وقتی  بگیریم 
و  باشد  می  درستی  فکر  طرز  فکر  طرز  این  که  باشد  می  این  دهنده  نشون  این  بگیریم. 

باشد.  می  اشتباه  حتما  میکنی  فکر  بهش  تو  که  چیزی  اون 
برای چی  بود.  آدم خوبی  زرتشتی که  موبد  آقا  ولی  می گوید  راست  بابایم  اینکه  مث 
کار  اینقدر  واقعا  یعنی  باشند.  نمی  گرفته  وبزرگداشتی  مراسم  هیچ  یکسال   این  تو 
در  که  باشد  می  این  .جالب  باشد  نمی  چیزی  اینکه  گوید:  می  بابایم  باشد.  می  سختی 
تا  دارند  نمی  زرتشتی  آقایون  از  هم  حسابی  و  درست  حال  شرح  یک  حتی  خونه  این 

باشند.  می  بوده  کسانی  چه  آدمها  این  بفهمد  اینجا  اومد  وقتی کسی 
و  گفتگویی  یا  و  مطلب  هیچ  هم  اینترنت  توی  حتی  اینجا،  فقط  نه  گوید:  می  بابایم 
بینی.  از درگذشت آقا موبد زرتشتی نمی  قبل  تا دونه عکس چیز دیگه ای  از چند  بغیر 
رو  زرتشتی  موبد  آقا  اسم  کافیه  فقط  حاال  ولی  نگو.  که  بودیم  باحال  همه  اینقدر  یعنی 
مراسم   و  دادند  پیام  برایش  کجاها  که  بینی  می  مطلب  کلی  کنیم  جستجو  اینترنت  تو 

باشند. می  گرفته 
این  تا  کند  شروع  امسال  همین  از  وهنر  فرهنگ  خانه  تا  باشد  می  بهتر  گوید  می  بابایم 
یاد  ازشون  و  بدونیم  باشند   می  زنده  وقتی  رو  آدمها  ارزش  بندازند که  رو جا  فرهنگ 
کوچولو  برنامه  یک  با  میشه  که  داریم  می  زنده  خوب  آدم  کلی  هم  االن  همین  کنیم. 
اینجور  دنبال  زیاد  بزرگامون  آدم  که  هرچند  کرد.  قدردانی  ازشون  هزینه  وبدون 
این  شاید  بدیم.  یاد  همه  به  رو  شناسی  قدر  که  باشد  می  ما  وظیفه  ولی  نیستند  مراسمها 
نوع کار فرهنگی خیلی با ارزش تر از کارهای هنری باشد. چون جامعه ما با وجود این 

. مونده  آدم خوباست که سراپا 
آخی آقا موبد زرتشتی ، با اینکه بابایم می گوید شماها بدون توقع کاری رو کرده می 
فقط  دیگه  سال  چند  که  میسوزه  کوچولوها  بچه  وهمه  خودم  برای  دلم  من  ولی  باشید 
پیدا کنیم. من میخواستم شما  از درگذشتون رو  بعد  میتونیم عکس و مطالب مراسمهای 
اشک  خوبیهاتون  برای  باید  االن  چرا  بزنم  کف  و  سوت  شما  برای  بودین  زنده  وقتی 

امان از دست این آدم بزرگا. بریزم. 
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   افقی
1. خرس چینی- دختراشوزرتشت.

2. پاسخ مثبت- ماهی در تابستان- شمارش.
3. اسرار- نوعی شیشه- ذلت،خواری.

4. پسرکیومرث نخستین کدخدای جهان-  حرف انتخاب- جمع ملک.
5. نفس خسته- اولین حرف یونانی- حواله بانکی- گپ اینترنتی.

6. درستکار- به هیجان آمدن- پادشاه،سلطان.
7. زندگی- کتابی راجع به آداب ورسوم آیین زرتشتی- نام بزرگ موبدی که اوستا 

را جمع آوری کرد.
8. سحرگاه،سپیده دم- جمع رای- کتابی مقدس.

9. بیباک- جد کوروش کبیر- دریاچه ای در ترکیه.
10. گمراهی،سرگردانی- وسیله خنک کردن- فلز.

11. پول قدرتمند اسیا- بسیار وبی حساب- رسوم- رمق.
12. ستون،ایستادگی- دفاع فوتبال- جشنی در زمستان.

13. پهلوانی در شاهنامه- شهری در کرمانشاه- سبزی ساالد.
14. جمع شی- جد رستم- زیاد.

15. یکی از کتاب های صادق هدایت- طرد شده.

   عمودی
1. پرهیزگار- جشنی در تابستان.

2. نام پسر کیقبادکیانی- نام پدر فریدون پیشدادی- نقش ونگار پارچه.
3. نام کرمی معروف- با مینو اهریمن معنا می دهد- توانا،نام خداوند در زبان عربی.

4. مهارورشته- ناامیدی- محل اجتماع لشگر.
5. عددفوتبال- کتابی از محمود دولت آبادی- بیماری خطرناک.

6. ضمیری است- تکنیکی- حشرات زهردار- گرداگردلب ودهان.
7. نامی برای ایران- نااهل- جای دور افتاده.

8. نوعی مشروب روسی- دوباره کاری- ضروری.
9. قسمتی از پا- مهمترین آتش آیینی- دشمن بهمن وپیام آوراهریمن.

10. دوستی- ارادتمند- پارچه مالیدنی- حرف جمع.
11. پنبه زن- نماد عدالت که به همراه زامیاد روان مردگان را در ترازو می گذارد.ماده 

نیست.
12. سنگی گرانبها- ضمیر داخل- شهر صنعتی قزوین.

13. ماهی فروش- نماینده دولت دریکی از شهرهای دیگر کشورها- کشور افریقایی.

14. سازی است- ایزد بانوی دانش واگاهی- ایزد بانوی آب ونام دیگرستاره زهره.
15. یکی از طبقات چهارگانه ایران قدیم- جاوید بی مرگ.

جـدول

با حل کامل جدول در خانه های مشخص شده به رمز جدول که نام 
پژوهشگر و زبان شناس به  نام زرتشتی می باشد دست پیدا خواهید 

کرد رمز جدول و مشخصات خود را به 
آدرس الکترونیکیinfo@parsnameh.ir ارسال فرمایید.

فرهنگ رو از که آموختی 
  کودک نفهم



تلفن : 
88907789

09123898261
استاد نجات الهی )ویال(   کوچه نوید 
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کیـتـار

براي  و  یزد  در  ویژه  به  کویري  شهرهاي  در 
هاي  کوچه  در  هوا،  خشکي  و  گرما  از  فرار 
با ساختن طاق هاي ضربي و  باریک،  معموالً 
هاللي شکل، ایجاد سایه مي کردند تا جریان 
هوا سرعت بیشتري پیدا کند و در نتیجه چند 
درجه از گرماي هوا کاسته شود. هر چه طول 
این سقف ها بیشتر می شد، سایه انداز بیشتري 
باد  به وجود مي آورد و خنکي هوا و جریان 
بیشتری را به همراه داشت. به این سازه ها کیتار 
بیشتر  در  که  یادم هست  گویند.  می  )ساباط( 
داشت  هایي وجود  ساباط  چنین  یزد  محالت 
و قسمتي از هویت محله و نشانه آن به حساب 
حتي  و  نشستن  محل  آن،  بر  عالوه  آمد،  مي 
به  و  بود. مردم  تابستان  ایام  خوابیدن مردم در 
ویژه مردها، بعد از کار روزانه و معموالً طاقت 
تا حدود ساعت 4  فرساي کشاورزي، ظهرها 
آمدند  مي  بعدازظهر 
کیتار  سقف  زیر  و 
می  را  زمان  )ساباط( 

گذراندند.
در  حاضر،  حال  در 
بیشتر محله ها ساباط 
ها را به دلیل تعریض 
اعتراض  یا  ها  کوچه 
مجاور،  همسایگان 
در  اند.  کرده  خراب 
ها  مکان  از  برخی 
کار درست و جالبي 
براي  اند،  داده  انجام 
مرور  و  عبور  اینکه 
کیتار  و  نشود  مختل 
کنند،  حفظ  نیز  را 
را  راهي  آن  کنار  از 
مرور  و  عبور   براي 
و  کرده  درست 
مجموعه کیتار را به عنوان میراث فرهنگي حفظ 
نموده اند. ولي در برخی محله ها این بنا به همان 
صورت، به عنوان یک میراث فرهنگي حفظ 
محله  دسته  این  از  نیز  ما  محله  است که  شده 
هاست و کیتار آن را نگه داشته اند تا مثل کوچه 
هاي امروزی یکنواخت و شماره گذاري نشود 

و همچنان هویت قدیمی خود را حفظ نماید.
کیتار محله ما از سه طاق گنبدي شکل ساخته 
شده است که تاریخ آن به سال 1196 ، به وسیله 
تاریخ روی  این  می گردد.  بر  فرامرز  شاهویر 
سنگي نوشته شده بود که چند سال پیش این 
سنگ هم مثل سنگ آب انباري که در کنار 
آن ساخته شده است به سرقت رفت. شاید این 
بهتري  استفاده  آن  از  تا  اند  برده  را  ها  سنگ 
ببرند! پنج »تخت گاه« مثل پنج تختخواب کنار 

به یاري اهورامزدا
سپاسگزاري

با درود به روان پاک موبد مهربان موبد جمشید زرتشتي که در 
طول زندگي پرثمر خود براي ما همچون همسري مهربان و 
پدري فداکار بود. در اینجا از تمامي دوستان، فامیل، آشنایان و 
همکیشان گرامي از جاي جاي دنیا که با پیام ها و تماس هاي 
خود ابراز همدردي نمودند و ارگان ها و انجمن هایي که 
آئین پرسه و یاد بود براي آن شادروان برگزار کردند و تمامي 
شرکت کنندگان در آن مراسم سپاسگزاري مي نماییم. براي 
تمامي شما عزیزان شادي و تندرستي را از اهورامزداي یکتا و 

بي همتا آرزو داریم.
از طرف همسر: پریدخت ماونداد )زرتشتي(

فرزندان: هما، ویدا و مهربانو با خانواده های وابسته و پیوسته

پارس نامه 
آگهی  می پذیرد

0 9 1 3 7 2 4 2 5 5 1

آموزش 
دف)بهاج(

شماره تماس:
09122768815

دیوارهاي کیتار ساخته شده است. روي دیوار 
یکي از این تخت گاه ها سوراخ طاقچه مانندي 
درست شده بود که پیرانگاه بود و مردم با نذري 
که داشتند شب ها آنرا روشن نگاه مي داشتند. 
گاه(  )تق  گاه  تخت  آن  در  که  هست  یادم 

دهموبد محل مي خوابید.
 همسایگاني که در دنیای مدرن همیشه شاکی 
هستند بهتر است میزان صبر و تحمل شان را زیاد 
کنند و از روانشادان خداداد و همسر مهربانش، 
گوهر، یاد بگیرند. خانه آنها چسبیده به کیتار 
بود. در فصل تابستان که مردها براي خواب و 
تبادل نظر دور هم جمع مي  البته  استراحت و 
شدند، وقتي تشنه مي شدند مي رفتند و از کوزه 
هاي آب گوهر خانم که با سختي از آب انبار 
بود و در داالن خانه نزدیک هم و در  آورده 
کنار دیوار قرار داده بود می آشامیدند، و آنها 
خم به ابرو نمي آوردند. آن روزها در دهه سي 
کار ما بچه ها آوردن آب از جو، تمیز کردن 
و آب پاشي کیتار هم بود واال بزرگترها اجازه 

بودن در جمع کیتار نشینان را به ما نمی دادند. 
روانشاد برزو، با خاطراتش پاي ثابت کیتار بود. 
او وقتي نوجوان بود به همراه پدرش به هندوستان 
مي رود و در ابتداي جواني به نهضت گاندي، 
رهبر انقالب هند، مي پیوندند. به همراه هندوها 
تظاهرات  به سر مي گذارد و در  کاله هندي 
شرکت مي کند. مي گفت گاندي گفته بود: 
هر کس خشونت به خرج دهد از من نیست. 
همه باید رفتاري انساني و بدون خشونت داشته 
باشیم. آن روزها کاالي خارجي و مخصوصاً  
انگلیسي در هند منع مي شود. مي گفت به همراه 
سایر هندوها و البته پارسیان، جلو مغازه هایي که 
مي  سکرآور  هاي  نوشابه  یا  انگلیسي  جنس 
فروختند مي خوابیدیم. یک نفر هم به مراجعه 
کنندگان مي گفته اگر مي خواهید خرید کنید 
پا روي سر و سینه ما بگذارید و بروید داخل 
نمي  را  این کار  مردم  مغازه. طبیعي است که 
کردند. شادروان برزو مي گفت: بعضي وقت ها 
سربازان انگلیسي حمله مي کردند، ولي حریف 
نمي شدند. گاندي گفته بود تا مي توانید بروید 
کالفه  تا  بخورید  را  ها  انگلیسي  نان  و  زندان 
شوند. روانشاد برزو، مرد وارسته اي بود و به مال 
دنیا نیز عالقه ای نداشت. حرف های پند آموز 
زیادی می زد و دائم این شعر خیام را مي خواند: 

»یا رب تو گلم سرشته اي من چه کنم       
پشم و قصبم تو رشته ای من چه کنم 

هر نیک و بدي که آید از من به وجود      
 تو بر سر من نوشته اي من چه کنم«

کیتار، قصه های زیادی دارد و تمام نمی شود 
شاید مهمترین آن دوستی، عشق و مهمتر از همه 

انسانیت بود. آری! انسانیت.

 بهرام دمهری

   پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

شماره سی و هفت - تیر 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 : 88352153 - 021 -تلفن : 8210881 - 0351

دورنگار : 8210879 - 0351 - پیام نگار : 09355466415- 
صندوق پستی : 89195/154

info@parsnameh.ir : پست الکترونیکی
   پارس نامه در ویرایش نوشته ها آزاد

 است  وهمه ی نوشته ها دیدگاه
 پارس نامه نیست.
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