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مهرگان جشن گرفته مي شود

آتشکده  ای خموش اما روشن در دل ها

سفره می گستریم به مهر و آشتی
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دومین جشـنواره علمی "مینـا ایزدیار"   
برگزار می شود

بدفهمی دینی و تعصبات بزرگترین خطر برای امنیت است

دومی�ن جش�نواره علم�ی "مینا 
ایزدیار" همزمان ب�ا زادروز آن 
بهش�تی روان در تاالر خس�روی 
ب�ا ه�دف تجلی�ل از ن�ام آوران 
جامع�ه  علم�ي  برگزی�دگان  و 

زرتشتي برگزار خواهد شد. 
ای��ن همایش در روز نه��م مهرماه و از 
س��اعت 6 پس��ین برگزار مي ش��ود و 
قرار است در آن از برگزیدگان علمی 

هازمان زرتشتی تقدیر شود. 
جشنواره مینا ایزدیار در 4 سطح و در 
دو شاخه علمي، علوم تجربي و آنچه 
كه بر پایه علوم تجربي اس��ت و علوم 
ریاض��ي فیزی��ك و آنچه ك��ه بر پایه 
علوم ریاضي فیزیك اس��ت، برگزار 

می شود.
سطح 1: نام آوران زرتشتي، استادان و 
اعضاي هیات علمي زرتشتي شاخص 

در دانشگاههاي ایران.
سطح 2: قبول شدگان شاخص زرتشتي 
در كنك��ور سراس��ري و برگزیدگان 
المپیاده��اي علم��ي ك��ه از گذراندن 

كنكور معاف شده اند.
سطح 3 و4: كلیه قبول شدگان سال 93 
در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی در 
دومقطع دبیرستان دوره اول و دوره دوم
نخس��تین دوره این جش��نواره در سال 
1392 و ب��ا حض��ور وزیر بهداش��ت ، 
درمان و آموزش پزش��كی، مس��ئولین 
جامع��ه واعض��ای  انجم��ن بیم��اران 
تاالسمی  ایران  و  جمعي از همكیشان 

برگزار شد.
روانش��اد دكتر مینا ایزدیار، موس��س 
انجمن تاالسمی ایران، استاد دانشكده 
پزش��كی دانش��گاه تهران، متخصص 
اطفال، فوق تخصص خون و س��رطان 

كه سابقه مدیریت بخش های مختلف 
بیمارستان های به نام تهران و بخصوص 
ریاس��ت بخش خون و س��رطان مركز 
طبی ك��ودكان را برعهده داش��ت كه 
در روز 31 خ��رداد ماه س��ال گذش��ته 

درگذشت.

عل�ی  حجت االس�ام 
یونسی در مراسم تجلیل 
از خانواده ه�ای ش�هدا 
ایرانی�ان  ایثارگ�ران  و 
غیرمس�لمان در هش�ت 
مق�دس  دف�اع  س�ال 
گفت: ب�رای من باعث 
مباهات و افتخار اس�ت 
که ه�ر ک�س در ایران 
بتواند بلند شود و بگوید 
مس�یحی،  کلیمی،  م�ن 

زرتشتی و... هستم و به این قومیت 
خود بدون هیچ ترس و واهمه ای 

افتخار کند.
دس��تیار وی��ژه رئی��س جمه��ور در امور 
ایرانیان غیرمسلمان ها و اقوام ادامه داد: ما 
در س��رزمینی زندگی می كنیم كه ما را با 
باالترین ارزش ها ب��ه یكدیگر پیوند زده 

است.
وی با اش��اره به صحبت ه��ای امام )ره( 
ك��ه فرموده بودند اگر همه انبیاء در یك 
زمان و مكان حضور داش��تند با همدیگر 
اختالف��ی نداش��تند بیان ك��رد: اختالف 
در ه��ر جامعه ای ناش��ی از هواپرس��تی، 

تعصبات و حب نفس است.
دستیار ویژه رئیس جمهور در امور ایرانیان 
غیرمس��لمان ها بیان كرد: آنج��ا كه خدا 
حضور داش��ته باش��د و در راه خدا بودند 
معنی داش��ته باش��د هی��چ اختالفی جلوه 

نمی كند.
وی گفت: شهدای ما در هشت سال دفاع 
مقدس به عل��ت ویژگی تعل��ق به خدا، 
اختالفی با همدیگر نداشتند زیرا اختالف 
مانع رسیدن به خدا و خدایی شدن است 
و همین اختالف و منیت و عالیق شهوانی 
است كه ما را به جان یكدیگر می اندازد 

و باعث اختالف می شود.
دس��تیار ویژه رئی��س جمه��ور در امور 
ایرانیان غیرمس��لمان  و اقوام با بیان اینكه 
ایثار و از خودگذش��تگی شهدا بزگترین 
آموزش اجتماعی ب��رای ما بود، تصریح 
كرد: آنها نشان دادند كه ممكن است با 
یكدیگر متفاوت باشند ولی این تفاوت ها 
بهان��ه ای برای دش��منی نمی ش��ود و این 
تفاوت ها تهدید نیستند بلكه فرصت اند و 
خداوند آنها را آفریده و خواس��ته است 

كه ما متفاوت باشیم.
وی با اش��اره به اینك��ه ایرانیان در طول 
تاریخ خداپرست بوده اند، گفت: همیشه 
پرچم توحید در این كش��ور برافراش��ته 
بوده اس��ت و تمام ایرانیان غیرمس��لمان  
ب��ا تفاوت های خود در كنار یكدیگر با 
دشمن متجاوز جنگیده اند. ما در ایران به 
این مسئله بزرگ در طول تاریخ افتخار 
می كنیم و هیچگاه نسل كش��ی به خاطر 

مذهب و دین را مشاهده نكرده اید.
یونس��ی گف��ت: هرچن��د ممكن اس��ت 
تغییرات مذهبی در طول تاریخ اتفاق افتاده 
باش��د ولی هیچ گاه این تغییرات به اجبار 
نبوده و هیچ گروهی بدنبال نابودی گروه 

و ایرانیان غیرمسلمان دیگری نبوده است.
یونسی اضافه كرد: ما همیشه شاهد بوده ایم 
جریان های خارج از ایران به این سرزمین 
حمله كرده ان��د و بزرگترین جفاها را در 
ح��ق این ملت و مردم روا داش��ته اند ولی 
هیچ گاه مردم این سرزمین خودشان به این 

اعمال اقدام نكرده اند.
یونسی در پایان با بیان اینكه بدفهمی دینی 
و تعصبات بزرگترین خط��ر برای امنیت 
اس��ت گفت: خوش��بختانه در جمهوری 
اس��المی ازاین كج فهمی ه��ا و بدفهمی 
ه��ا كم داریم و خود دفاع مقدس كالس 

آموزشی برای وحدت و همدلی بود.
در این مراس��م، دكتر اسفندیار اختیاری 
نماین��ده زرتش��تیان در مجلس ش��ورای 
اسالمی با درود بر همه پیام آوران الهی، 
سرزمین ایران وهمه شهدا گفت:افتخارما 
امروز باید این باش��د كه در این كش��ور 
قبل از آنكه وابسته به دین، نژاد و قومیتی 
خاص باش��یم همه ما ایرانی هستیم، این 
موضوعی اس��ت كه خیلی ها در برابر آن 

سكوت كرده اند.
نماینده زرتشتیان در مجلس 
شورای اسالمی گفت: ما مي 
بینیم زمانی ك��ه ایران مورد 
هجوم ق��رار می گی��رد همه 
در كنار همه ب��رای مقابله با 

دشمن آماده شدند.
اختی��اری با بیان اینكه ملت 
ما ایران را دوس��ت دارند، 
ول��ی هیچ گاه نِژاد پرس��ت 
نبوده اس��ت، تصریح كرد: 
م��ا در طول تاری��خ مش��اهده كرده ایم 
مردم ایران هیچ گاه مرتكب نسل كشی 
نشده اند، زیرا انسانیت را سرلوحه كاری 
خ��ود ق��رار داده اند.مافرهنگی بزرگ 
و تاریخ��ی داریم، فرهنگ��ی كه در آن 
هنگامی كه كورش كشوری را تصرف 
می ك��رد هم��ه را ب��ه دین خ��ود آزاد 

می گذاشت.
وی با اش��اره به مش��كالت زرتشتیان و 
ایرانیان غیرمس��لمان دركشور بیان كرد: 
م��ا در طول تاری��خ دارای مش��كالتی 
بوده ای��م ول��ی ب��ا همه این مش��كالت 
توانسته ایم در كنار هم زندگی كنیم.این 
از فرهنگ بزرگ ما سرچشمه می گیرد 
كه امروز متاسفانه بعضی ها نمی خواهند 
راجع ب��ه آن بحث ش��ود و آن را قبول 
كنند. قبول این موضو ع است كه خیلی 

از مشكالت ما را حل می كند.
نماینده زرتش��تیان در مجلس شورای 
اس��المی گف��ت: ما دوس��ت داریم و 
توق��ع داریم ك��ه مش��كالت ایرانیان 
غیرمس��لمان  حل ش��ود ول��ی حاضر 
نیس��تم بخاطر آن كش��ور ایران مورد 
بیانیه ها، اعالمیه ها و قطعنامه ها  هجوم 

قرار بگیرد.
وی اضافه كرد: در خفا مش��كالتمان را 

مطرح كرده ایم وپیگیری می كنیم. 
اختیاری گفت: برخی در كش��ور دوست 
ندارد این موضوع را بپذیرند كه همه ایرانی 
هس��تیم و دارای تاریخی مشترک  وحق 
داری��م در كنار هم با حقوق ش��هروندی 

یكسان زندگی آرام داشته باشیم.
در این مراسم نماینده كلیمیان  وارامنه  و 
خانم خادم در مجلس شوراي اسالمي نیز 

سخنراني داشتند.

هویتمان را ندزدند

"باستان شناسان چینی نقل می كنند كه همه شواهد  
به این نتیجه یا فرضیه انجامیده اس��ت كه: خاستگاه 
آیین زرتش��تی در شرق فالت پامیر چین بوده است. 
تا امروز باستان شناسان همچنان برسر خاستگاه اصلی 
این دین با یكدیگر بحث و مناقشه داشته اند اما اكنون 
دراین جا ما كهن ترین و از نظر مقیاس و مس��احت 
بزرگتری��ن ویرانه ه��ای به جامانده از زرتش��تیان را 
كش��ف كرده ایم كه دارای تمام نمادهای ش��اخص 

دین زرتشتی است.
 این باستان شناسان مدعی هستند كه شاید آثار باستانی 
دیگ��ری از این آیین، در بخش های دیگری از جهان 
وجود داشته باشد كه هنوز كشف نشده و  درزیرخاک 
باقی مانده اند، اما در حال حاضر این یك نتیجه گیری 
منطقی است كه بگوییم خاستگاه و منشا دین زرتشتی 

نه سرزمین پارس كه اینجا بوده است."
این بخش��ی از خبری اس��ت كه خبرگزاری میراث 
فرهنگ��ی در تاریخ 28 امرداد ماه با تیتر  "منش��ا دین 
زرتشتی چین بوده است نه ایران!" منتشر كرده است. 
ش��اید باور كردنی نباش��د. اما بعد از مولوی، خیام، 
نظامی، بازی چوگان و بس��یاری از پاره های تاریخ 
و فرهنگ این كش��ور كه توسط دیگر كشور ها از 
ایران گرفته شد، اكنون نوبت به اشو زرتشت اسپنتمان 
رسیده است و این بار چین می خواهد اشو زرتشت 

اسپنتمان را از ایران بگیرد و به نام خودش بزند. 
چینی هایی كه در س��ال های اخیر رش��د اقتصادی 
بسیار سریعی داشتند ،  به سرعت به سراغ گردشگری 
رفتند و اكنون در شمار پنج مقصدی هستند كه بسیار 
بازدیدكننده دارن��د و همانگونه كه اقتصاد جهان را 
متحول نمودند و بس��یاری از اقتصاد ه��ا را به ركود 
كشاندند در گردشگری نیز سهم بسیاری از كشورها 
را از گردش��گری به س��مت خود كش��یدند و روند 
گردشگری در جهان را تغییر داده اند. حال هم برای 
جذب گردشگران بیشتر نیازمند جذابیت های متنوع 
و تازه ای می گردد و گویا یكی از این جذابیت ها، 
دین زرتش��تی اس��ت. خبرگزاری های چین بعد از 
كشف یك محوطه باس��تان شناسی متعلق به 2500 
س��ال مدعی آن شده اند كه خواستگاه دین زرتشتی 
آنجا بوده اس��ت و یقینا بس��یار س��ریع این موضوع 
را ب��ه یك جاذبه گردش��گری تبدیل می كنند و در 
سكوت بسیاری از كشور ها نظیر ایران -كه سرزمین 
اشوزرتش��ت اس��ت و كشوری اس��ت كه فرهنگ 
زرتشتی در آن هنوز زنده است- گردشگران زیادی 
را جذب خواهد كرد و بعد از چند س��ال چین اولین 
كشوری اس��ت كه بعد از ش��نیدن نام اشو زرتشت 
به ذهن می رسد. گردش��گری، صنعتی است بسیار 
س��ودآور و جذاب كه چینی ها ب��ا قدرت كامل در 
آن حضور دارند و اما ما با داشتن پتانسیل های فراوان 

از آن غافلیم. 
با اینكه این موضوع از نظر اداری پیگیری شده است، 
ولی حال سوال اینجاست با سابقه ای كه ما از سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور 
در زمینه های مش��ابه داریم. آیا نشس��تن به امید آنها 

بهترین گزینه است؟ 
در س��ال های اخیر سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری، جاذب��ه های گردش��گری 
زرتشتی مانند پیر سبز، آتشكده یزد و دخمه یزد را 
در اكثر محصوالت تبلیغاتی داخلی و خارجی خود 
معرفی كرده اس��ت، و در یك س��ال گذشته روند 
ورود گردشگران خارجی به كشور به شدت هموار 
شده است. حال كه ورود به این صنعت بسیار آسان 
تر و مطمئن تر ش��ده اس��ت، اگر ما از هویت خود 
دفاع نكنیم دیگران آن را به نام خود می كنند بازهم 

دست روی دست گذاشتن بهترین تصمیم است؟
یقینا اینگونه نیس��ت و بر ماست كه بیش از پیش در 
حفظ و صیانت از دینمانمان و خواس��تگاه اصلي آن 
یعني ایران بكوش��یم و قطعا هیچ كشوري حق ندارد 
این دین و سرزمین را به نفع خود و براي بهره برداري 

هاي اقتصادي ثبت و ضبط كند. 



مش
هما

شش 
 ت

س و
-ش

هش 
ویش

 -ر
3ور

وی
نشسر

سرا
م3

را
اا
 ام

 ه
ی3ش

ش 
هشو

- 
اهش

 ور

ا

س�ی وپنجمی�ن دوره 
راستی  جام  مس�ابقات 
ب�ه  جوای�ز  اه�دا  ب�ا 
نفرات و تیم های برتر 

پای�ان یاف�ت.
مراسم پایانی با گاتا خوانی 
آویس��ا خدادادی و ش��یوا 
آزاد بخش آغاز شد و پس 
از پخش س��رود جمهوری 
اس��المی ، اردش��یر نابكی 
زرتشتیان  انجمن  فرنش��ین 
خرمش��اه و دكتر اسفندیار 
اختی��اری نماین��ده ایرانیان 
س��خنرانی  ب��ه  زرتش��تی 
پرداختند. نفرات و تیم های 
برتراین دوره از مسابقات به 

این شرح است:
ش��طرنج :نف��ر اول متی��ن 
مژگانی از مری��م آباد ،نفر 
دوم  منوچه��ر مژگان��ی از 
مری��م آباد، نفر س��وم لعل 
پرنده از س��ازمان و باشگاه 

جوانان زرتشتی
پین��گ پنگ بزرگس��االن 
:نفر اول شهریار كیانشاهی 
از سازمان وباشگاه جوانان 

نفردوم آرمین   ، زرتش��تی 
یزدان��ی از كوچه بیوک ،  

نفر سوم از مزرعه كالنتر
پینگ پن��گ نوجوانان :نفر 
اول فرشاد پش��وتنی زاده از 
مزدیسنا خرمش��اه ، نفر دوم 
آرش فرودی قاس��م آبادی 
از اهنود قاسم آباد و نفر سوم 

سپهر فرودی قاسم آبادی
برای اولین ب��ا در این دوره 
،مس��ابقات پرتاب آزاد نیز 
بین عالقه مندان برگزار شد 
كه در نهایت قهرمان پرتاب 
نامداری  نیكدخت   ، بانوان 
و قهرم��ان پرت��اب آقایان، 

شروین ارغوانی اعالم شد.
رده بندی در رشته بسكتبال 
شرح  بدین  نیز  بزرگس��ال 
است :مقام اول تیم سازمان 
و باش��گاه جوانان زرتشتی 
ال��ف  ،  تیم دوم مزدیس��نا 
خرمشاه ، تیم سوم رستمی 
نرس��ی آباد.ج��ام یادب��ود 
مسابقات نیز به تیم سازمان 
و باش��گاه جوانان زرتشتی 

ب اهدا شد.

پس از چه��ارروز دیدارهای 
ج��ذاب وفش��رده ، پنجمین 
بدمینت��ون  رقابته��ای  دوره 
زرتشتیان با معرفي نفرات برتر 
به كار خ��ود پایان داد.نفرات 
برتر پنجمین دوره پیكارهای 
بدمینتون زرتش��تیان سراس��ر 

كشوربه این شرح اعالم شد :
نونهاالن بان��وان : 1/مهرنوش 
2/پردی��س  )ی��زد(   موب��د 
بهمردی )تهران(  3/ ش��راره 

دارابیان )كرمان(
نونهاالن آقایان :  1/ خش��ایار 
كاویانی )كرمان ( 2/كوش��ا 
)ی��زد(3/ آرمین  ش��هریاری 

بمانی چم )كرج(
نوجوان��ان بان��وان : 1/ ش��ینا 
س��رداری )ك��رج( 2/آتری��ا 
زره پ��وش )ته��ران( 3/ بهاره 

بختیاری )كرمان(
نوجوانان آقایان : 1/ ش��هاب 
فرهادیان)تهران( 2/ پویا باستانی 

)تهران( 3/ نیما استاد)تهران(
بان��وان: 1/ س��رور  جوان��ان 
هرمززاده)ته��ران( 2/ فیروزه 
پری��ا   /3 آتش��بند)اصفهان( 

نوشیروانی)كرج(
جوان��ان آقای��ان: 1/ پوری��ا 
سیاوش   /2 نوشادی)كرمان( 
خس��رویانی)یزد( 3/ رس��تم 

باستانی)تهران(
بزرگس��االن بانوان : 1/ پریسا 
زره پ��وش )ته��ران( 2/افروز 
سهرابی)ش��یراز(3/مهرنوش 

كاویانی)كرمان(
بزرگساالن آقایان : 1/ فرزین 
فرش��اد   /2 رس��تمی)كرج( 
خدادادی)ش��یراز(3/ شروین 

كاووسی )شیراز(
:1/مهسا  بانوان  پیشكس��وتان 
2/جمیل��ه  یزدانی)ته��ران( 
)ك��رج( 3/پرس��تو  دلگش��ا 

ماندگاریان)تهران(
پیشكسوتان آقایان : 1/رامتین 
مهربان شهریاری)ش��یراز( 2/ 
/3 رس��تمی)كرمان(  دادف��ر 
كوروش كشاورزیان)كرمان(

دوب��ل : 1/ فرش��اد خدادادی 
و س��رور هرمز زاده 2/ فرزین 
رستمی و پریسا زره پوش 3/ 
ش��روین كاووس��ی و فیروزه 

آتشبند

پیروزي  جشن مهرگان،جشن 
ضح�اك  ب�ر  آهنگ�ر  کاوه 
س�تمگرو آغ�از س�ال جدی�د 
ب�ا روز  کش�اورزي همزم�ان 
هم�ه  در  مه�ر  م�اه  از  مه�ر 
شهرهاي زرتشتي نشین جشن 

گرفته مي ش�ود.
در تهران انجمن زرتش��تیان تهران 
مسوولیت برگزاري جشن مهرگان 
را به خانه فرهنگ وهنر زرتش��تیان 
واگذار كرده است. این جشن در 
سالن ماركار تهرانپارس از ساعت 
6 بع��د از ظه��ر و با س��خنراني و 
برنامه ه��اي هنري برگزار  اجراي 

مي  ش��ود.
در ی��زد نی��ز این جش��ن در محله 
هاي مختلف با اجراي برنامه هاي 
موسیقي و هنري و سخنراني جشن 
گرفته مي ش��ود. انجمن زرتشتیان 
ن  صفها ا ، ج كر ، ن ما كر ، ز ا ش��یر
،اه��واز و زاهدان نیز این جش��ن 
بزرگ ایران��ي را برگزار خواهند 

ك��ر  د. 
جش��ن مهرگان از جمله جش��ن 
در  اس��ت.  ایراني  ب��زرگ  هاي 
بسیاري از روس��تاهاي كشور به 
نام ه��اي مختلف جش��ن گرفته 

مي ش��و د. 

پیکارهای بدمینتون زرتشتیان 
کشور برگزار شد

سی و پنجمین دوره         
جام راستی برگزار شد

مهرگان جشن گرفته مي شود
* دکتر بوذرجمهر مهربان مهر درگذشت    

بهش��تی روان دكتر مهر آخرین نماینده زرتش��تیان در 
مجلس ش��ورای ملی ب��ود كه به دلیل كهولت س��ن و 
بیماری در س��ن 92 س��الگی، دور از وطن و در كشور 

كانادا چشم از جهان فرو بست.
وي دان��ش آموخته رش��ته پزش��كی و متخصص بافت 
شناس��ی و بیماری های داخلی بود و مدت ها به عنوان 
استاد دانشگاه های تهران ، شهید بهشتی و دانشگاه آزاد 
اس��المی واحد كرج مشغول تدریس و خدمت گزاری 
به جامع��ه ایرانیان بود.ایش��ان  یك دوره نیز ریاس��ت 

انجمن زرتشتیان تهران را برعهده داشتند.
* رونمایي از کتاب نسرین خنجري    

 همزمان با گشایش نمایشگاه " 40 سال تاریخ عكس و 
پوستر تئاتر عروس��كی " در كاخ گلستان ، از مجموعه 
نمایش��نامه های برگزیده مس��ابقه نمایش��نامه نویس��ی 

جشنواره سال گذشته تهران - مبارک ، رونمایی  شد.
این مجموعه شامل سه نمایشنامه با عنوان های :  " آرش 
" نوشته نسرین خنجری ، " اولین پری دریایی " نوشته 
بهروز سالمی و " ویش��كا ، اسب استثنایی " نوشته رقیه 
ارشادی  اس��ت كه توسط انتش��ارات نمایش و در 80 

صفحه و  تیراژ 2000 جلد منتشر شده است.
نمایش��نامه " آرش " نوش��ته نس��رین خنج��ری نگاهی 
متف��اوت به افس��انه آرش كمانگی��ر دارد . ویژگی این 
نمایش��نامه كه به صورت شعر نوشته شده است حضور 
نقش زن براس��اس روایت قدیمی از سپندارمزد است . 
در واقع داس��تان مردانه آرش در این بازخوانی با نقش 

زن همراه شده است.
* جمش�یدي، زعی�م و خنجري در س�ه نمایش 

شهریور ماه
سروش جمشیدي در یك اثر فانتزی و شاد با اقتباسی امروزی 
از داس��تان ش��نگول و منگول  با عنوان " تعطیالت دوست 

داشتنی " كه از شبكه تهران پخش شد ،هنرنمایی كرد.
كارگردانی این س��ریال را س��ید وحید حسینی برعهده 
داش��ته و هنرمندان��ی همچ��ون : مریم س��عادت ، فرید 
قبادی، پریسا رضایی، غزاله جزایری، میثاق جمشیدی، 
محمود تیموری، س��روش جمش��یدی، عرفان برزین و 

تانیا جاللیان در آن نقش های اصلی را بازی كرده اند.
افش��ین زعیم دیگر هنرمند زرتشتي نیز با نمایش " هیوا 
" در جشنواره تهران – مبارک در كنار دیگر هنرمندان 

ایرانی و كردستان عراق ، هنرنمایی كرد.
نمای��ش "هیوا" كه در تاالر س��ایه مجموعه تئاتر ش��هر 
اجراشد،.نمایش��ي آئیني اس��ت برگرفته از آیین طلب 
باران و داستان فولكلور »بوكه وارانه« یا »عروس باران« 

كه به شكل آواز و آواهاي كردي، اجرا شد.
"بادهایی كه به س��احل نمیرس��ند" دیگر نمایش��ي بود 
كه در ش��هریور ماه اجرا شد ونویس��ندگی  آن را اكبر 

حسنی و نسرین خنجری برعهده داشتند.
ای��ن نمای��ش در چهارچوب پانزدهمین جش��نواره بین 
الملل��ی تئاتر عروس��كی ته��ران مب��ارک )بونیما( و به 
كارگردانی اكبر حس��نی در س��نگلج اجرا شدونسرین 
خنجری هنرمند زرتش��تی ، نویس��ندگی ترانه های این 

نمایش را برعهده داشته است .
* ساخت دستگاه تولید آب مقطر 

برای نخس��تین بار در ایران، دس��تگاه جدید تولید آب 
مقطر با تكنولوژی برتر توس��ط ش��ركت فرآذرآب با 
مدیری��ت منوچهر همت��ی در محل نی��روگاه معصومیه 
قم س��اخته وتوسط دكتر علی الریجانی ریاست محترم 

مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.
این دس��تگاه جدید امكان تولید هم زمان آب و برق با 
حداكثراستفاده از انرژی حرارتی سوخت مصرفی ضمن 
بازیافت حرارت خروج��ی دودكش های نیروگاهی و 
با راندم��ان بازیافت انرژی به می��زان تقریبی 90درصد 
وجود خواهد داشت. همچنین با این تكنولوژی امكان 
بازیافت انواع آب های ش��ور دریا، آب های لب شور، 
پسابها و پس��اب های صنعتی وجود خواهد داشت ودر 
بسیاری از مناطق خشك و كم آب میزان بازیافت آب 

حتی تا95درصد نیز میسر خواهد بود.
این تكنولوژی مناس��ب ترین روش برای حل مش��كل 
آب در مناطق خش��ك و كم آب بوده و بیشترین تاثیر 

را در بازیافت و حفظ محیط زیست خواهد داشت.

خــبرهای کوتاه
خبــر

مهر آمد و مهر،مهرگان است
جشني كه بزرگيش عيان است

چون ماه مهر و روز مهر است
اين جشن بزرگ از سپهر است
امروز كه جشن مهرگان است

خورشيد ميان آسمان است
خورشيد كه نور آسماني است
مهري كه فروغ جاودانيست
مهر آمد و مهر پايدار است
تا گردش چرخ برقرار است
با مهر بسي گرت بيان است

كي جنگ و ستيز در جهان است؟
رستم خسرويان

مدارس زرتشتي و کاس هاي 
دین�ي همزمان ب�ا اول مهرماه 
و بازگش�ایي م�دارس سراس�ر 

کشور آغاز به کار کردند.
به روال هر س��ال ،امسال نیزمدارس 
جمشید جم،رس��تم آبادیان و فیروز 
بهرام پذی��راي دانش آموزان پس��ر 
زرتش��تي و مدارس گیو، گشتاسب 
و انوشیروان پذیراي دختران تهرانی 

زرتشتي است.
در مراسم آغاز سال تحصیلي،برخي 
از مس��ووالن جامعه زرتشتي حضور 
داش��تند و با تبریك س��ال تحصیلي 
جدی��د به دانش آم��وزان موفقیت و 
پیش��رفت آنان را در عرص��ه علم و 

دانش خواستار شدند.
دكت��ر اس��فندیار اختی��اري نماینده 
زرتشتیان در مجلس شوراي اسالمي 
، موبدان ،برخ��ي از اعضاي انجمن 
و انجم��ن اولی��ا ومربیان در مراس��م 

گشایش مدارس حضور داشتند .
كالس ه��اي دیني نیز در ش��هرهای 
زرتش��تی نش��ین در روزهاي س��وم و 
چهارم مهرماه پذی��راي دانش آموزان 
بود. س��وم مهرم��اه كالس هاي دیني 
هرم��ز آرش در تهرانپ��ارس پذیراي 
حدود 80 نف��ر از دانش آموزان بود و 
آدینه چهارم مهرم��اه نیز كالس هاي 
دیني سازمان فروهر آغاز به كار كرد. 
در مراسم گشایش كالس هاي دیني 
دكتر اختیاري از هم��ه دانش آموزان 
سدره پوشي شده خواست در صورت 
امكان با سدره و كشتي  بر سر كالس 
هاي دیني حاضر شوند. همچنین امسال 
كتاب هاي دیني و اوستا اول تا چهارم 
دبس��تان با چاپ مطل��وب  و ویرایش 
جدید بین دانش آموزان توزیع ش��د. 
همچنین پیشكش شال سفید به دختران 
و كاله به پسران از دهش خیر اندیش 
مهندس یگانگي دیگر اقدامي بود كه 

امسال صورت گرفت. 
كالس هاي دیني س��ازمان فروهر با 
خوانش اوس��تاي موبد فیروزگري و 
كش��تي نو كردن همراه بود كه حال 
و ه��واي خاصي به فضا بخش��ید. در 
یزد و دیگر ش��هرهاي زرتشتي نشین 
از جمله كرمان،شیراز،اصفهان،كرج 
نی��ز كالس ه��اي دین��ي ب��ا حضور 
زرتشتي  جامعه  ومس��ووالن  موبدان 

آغاز به كار كرد.

آغاز تحصیل علم و دانش در مدارس زرتشتي
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گزارش

آتشکده  ای خموش اما روشن در دل ها
        سیما دینیاریان

هم آغوش��ی  دریاچه ای وس��یع با آفتاب و خاک، سر ستون های بلند و عمارتی گلی، 
ری��زش آفتاب  در آب و نوازش باد و پیچ��ش نوایی مبهم میان دیوارهای فرو ریخته و 

یادگاران بر جا مانده از آن روزگار. اینجا عظمتش هنوز آدمی را در برمی گیرد. 
آتشكده آذر گشسب.

همان كه در روزگارانی آتش فروزان ورهرام در آن تخت نش��ین بوده اس��ت و مكانی 
بوده كه شاهان پیاده و سواره به آنجا می رفتند تا در حریم مقدسش سوگند یاد كنند و 
به یاد داشته باشند كه تاج زرین پادشاهی امانتی دنیوی است و مقام شاهی اندک مجالی 

است برای آزمودن بینش و منش آنان. 
آتش��كده ها، به ویژه سه آتش��كده بزرگ ایران زمین در سه نقطه جغرافیایی پهنه ایران 
مكان هایی بوده اند برای همازوری و هم اندیش��ی، همچنانكه آتش��كده آذرگشس��ب 
مقری بوده اس��ت برای اعالم آغاز هر دوره پادش��اهی. آنچ��ه از تاریخ آن دوران بس 
ستودنی است اینكه آدمیان در هر مقام و به هر منزلتی ،یكتایی خداوند و اینكه از توانایان 
تواناترین و از دانایان داناترین تنها اوس��ت، را فراموش نكرده اند. خواه ش��اه باشند و به 

آتشكده آذرگشسب روند ،خواه كشاورز باشند و به آتشكده آذربرزین مهر روند.
 اما تاریخ می گوید:نام آذرگشس��ب را از آن روي بر آن نهادند كه بنا بر اساطیر ایراني 
،شاه كیخسرو به هنگام گشودن بهمن دژ روزهنگام با تیرگي شبانه كه دیوان با جادویي 
پدید آورده بودند، روبرو شد به ناگاه آتشي بر یال اسب او فرود آمد و همه جا را روشن 
نمود. ش��اه كیخسرو پس از پیروزي و گش��ودن بهمن دژ به پاس این یاوري اهورایي و 
این آتش اهوراداد ،آتش فرود آمده را درآنجا تخت نش��ین نمود و آتش و آن جایگاه 
را به خاطر فرود آن بر یال اسب  به نام آتش اسب نر )آذرگشنسب ، آذرگشسب( نامید.

فرصتی دست داد تا با تنی چند از همكیشان به رسم چند ساله راهی این آتشكده شویم 
و همازورشویم،گهنباری بخوانیم و سیاحتی كنیم در این مكان غریب.

رسیدیم بار و بنه ها را بر زمین گذاشتیم. زمان عجیبی بود .انگار همه به چیزی فكر می 
كردیم شاید گذشته این بنا،شاید عظمتش،شاید...نمی دانم. اعتراف می كنم وقتی وارد 

حریمش شدیم ناخودآگاه آرامش و سكوت آنجا همه مارا در برگرفت.
 در مورد موقعیت مكانی این بنا نوش��ته اند:در 49 كیلومتری ش��مال ش��رق شهر تكاب 
كنونی قرار دارد و امروزه به آن تخت س��لیمان می گویند. ساخت این بنا به بیش از سه 

هزارسال پیش باز می گردد .
آذرگشسب در كنار دریاچه چیچست قرار دارد و در گذشته كاخ های بسیار باشكوه و 
س��ترگ در اطراف آن بنا بوده است. این دریاچه به صورت خودجوش هر ثانیه 44 لیتر 
آب از خود بیرون می دهد. این آتشكده ساسانی وسیع ترین تاسیسات ساسانی است كه 

تاكنون شناسایی و از زیر خاک بیرون آورده شده است. 
در بروشور راهنما نوشته شده:تخت سلیمان محوطه اي باستاني است شامل چند كاخ 
ساساني و آتشكده آذرگشسب.در نزدیكي  آن، دو مجموعه باستاني دیگر به نام هاي 
زندان سلیمان و تخت بلقیس قرار دارد.در اطراف زندان سلیمان آثاري از دوره مادها 
و س��كاها به دست آمده و بر اساس این كشفیات تاریخ منطقه را به هزار سال پیش از 
میالد نسبت مي دهند.برخي تاریخ نویسان این مكان را محل تولد زرتشت دانسته اند.

كاخ ساساني در زمین مرتفعي واقع است كه در پیرامون آن دریاچه عمیق بیضي شكلي 
قرار دارد.ش��مال دریاچه، آتشكده آذر گشس��ب بر پا بوده و آتش آن تا قرن چهارم 
هجري روش��ن بوده اس��ت و از آن به عنوان یكي از سه آتشكده مهم ساساني یاد مي 
شود - آذر فرنبغ،آذر برزین،آذر گشسب - این محل در قرن هفتم هجري به صورت 
اقامت��گاه تابس��تاني ایلخان��ان 
مغول در آمد .از این آتشكده 
به نام آتشكده شیز نیز یاد شده 

است.
بهرام گور و خسرو پرویز پس 
از پیروزي بر دش��منان ،غنایم 
جنگي را به این آتشكده هدیه 
مي كردن��د. همچنی��ن بقایاي 
یك معب��د آناهیتا نیز در خرابه 
هاي ساس��اني تخت س��لیمان 
دیده مي ش��ود. البته ش��هرت 
مذهبي ای��ن محل مرب��وط به 

آتشكده آن است
در س��ه كیلومتري شمال غربي تخت س��لیمان،تپه اي قرار دارد كه در قله  آن حفره اي 
بزرگ به عمق حدود 100 متر دیده مي ش��ود و آنرا زندان سلیمان نامیده اند.در فاصله 
7.5 كیلومتري شمال شرقي تخت سلیمان كوهي به نام تخت بلقیس قرار دارد كه در آن 

آثار بنا هاي ساساني دیده مي شود .
صدای دوستانم لحظه ای مرا به خود می آورد.

گهنبار پیته ش��هیم گاه سومین چهره است یادآور آفرینش زمین و پایان بخش روزهای 
گرم و طوالنی تابستان. هر چهره گهنبار كه فرا می رسد در جای جای شهرهای زرتشتی 
نشین ایران سفره ها به فراوانی گسترده می شود و زرتشتیان با هم سرایی سرود گاهان به 

شكر و شادی در داده های نیك خداوندی هم بهره می شوند.
چند سالی است كه در زمان های گوناگون و به ویژه در هنگامه گهنبارها با گردهمایی 
در مكان هایی خاص آوای سرودهای مانتره را در گوش تاریخ زمزمه می كنیم و اكنون 
در واپس��ین روزهای تابستان،قرار است س��رود گاهان در گوش آتشكده آذرگشسب 

طنین انداز شود.
همراه می شوم. سفره سپید گهنبار گسترده می شود. آب و آیینه،میوه و لرک و شیرینی 
،گل و.... همه با خود چیزی آورده اند.موبدان و موبدیاران بانو اوستاخوانی را آغاز می 

كنن��د. صدای باد پیچیده در آب رودخانه از گرمای هوا می كاهد . صدای اوس��تا می 
پیچد.چشمانم را می بندم.كاخ های با شكوه،آتشكده ای بزرگ و روشن و مردمانی در 
تالش. صدای سم اسبان و مادیان و رفت و آمدها و رونق ها و....اما حاال ویرانه ای بر جا 

مانده. به راستی چیست رسم سرای سپنج؟
 با همازور موبدان به خود می آیم. یكی از همكیشان مجمر آتش در دست گرفته و می 

چرخاند .بوی خوش عود و كندر در فضا می پیچد. بوی زندگی و ....
گهنبار تمام می شود. لرک و میوه پخش می شود و هریك فرصتی می یابیم تا در حریم 

تنهایی خود لختی بیندیشیم.
كنار دریاچه اش می نش��ینم ،دریاچه اي كه برایش افسانه ها ساخته اند، گروهي آن را 
محل تولد اشوزرتش��ت مي دانند، برخي آن را جایگاه زاده ش��دن سوشیانت فرض مي 
كنند و افس��انه هاي زیادي مي گوید كه در كف آن گنج هاي فراواني نهفته اس��ت و 

همین افسانه ها تا به حال بسیاری را به كشتن داده است. 
زنده یاد عاشقی نیز فرزندش را 
در این رودخانه از دس��ت داده 
بودوس��وگ او آنقدر سنگین 
بود كه نور چش��م هایش را از 
دس��ت داد و بسیار دیگری نیز 
با وجود همه هشدارها در آب 

این دریاچه غرق شدند.
 ام��ا جال��ب اس��ت .یك��ی از 
همكیشان كه گویا در این زمینه 
بس��یار مطالعه داشته است می 
گوید: آتش��كده نماد آفرینش 
اس��ت و در فرهن��گ ایران��ي 

آفرینش ،حاصل تركیب چهار عنصر اس��ت، آب، باد، خاک و آتش. از همین روست 
كه همیش��ه در كنار آتشكده ها آب قرار داشته است، و ایرانیان همیشه به چهارآخشیج 

احترام مي گذاشته اند. 
به گفته او این آتش��كده به غیر از حمله تازیان شاهد حمله رومي ها نیز بوده است و در 
قرن هفتم میالدي توسط سپاهیان روم ویران مي شود. حمله ي تازیان نیز مزید علت مي 

شود تا آباداني خود را از دست بدهد.
 با ورود مغوالن به ایران در قرن هفتم هجري ، این جایگاه براي پایتخت تابستاني انتخاب 
می ش��ود و بعد از مغول ها نیز آتشكده و ساختمان هاي اطرافش ماواي عشایر مي شود 
تا تابستان ها در آنجا استراحت كنند تا قرن یازدهم  كه به طور كامل متروكه مي شود. 
در دهه پنجاه شمسی كارشناسانی از آلمان براي باستان شناسي به این مكان مي آیند و 
كار اكتشاف و مرمت آغاز می شود .با وقوع انقالب و جنگ تحمیلی این مكان دیگر 
بار به فراموشی سپرده می شود تا بعد از جنگ  كه بار دیگر مورد توجه واقع می شود. 

در س��ال 1380 براي ثبت آن در یونس��كو اقدام می ش��ود و در س��ال 1382آتش��كده 
آذرگشسب در فهرست  میراث جهاني ثبت می شود.

حاال ده سالی هست كه به عنوان چهارمین اثر در فهرست میراث جهانی یونسكو به ثبت 
رسیده. این در حالی است كه همچنان دریاچه گسترده در حریم این مجموعه رازآلود 
مانده است و هنوز هر كس به هر مرام و مسلكی پا به حریم این آتشكده بگذارد ابهتی 

مبهم او را در بر می گیرد.
هرچن��د كه ما مردمان ایران زمین ب��ه هر باوری و از هر قومی هنوز رس��م وامداری را 
نیاموخته ایم و گاه بی مهابا با كژاندیشی هایمان دست اندازی می كنیم و از یاد می بریم 
كه بی تردید فلس��فه بقای بسیاری از این میراث چنان گرانقدر است كه تاراج زمان نیز 
آنه��ا را از ذهن تاریخ پاک نخواهد كرد. از یاد می بریم كه مردمان دنیا به هر دانش��ی 
دس��ت می یازند تا سند و گواهی به نش��ان فرهنگ و تاریخ و تمدن برای اثبات هویت 
خود فراهم آرند، اما ما چنانیم كه گاه حتی از خط خوردن میراثمان از فهرست جهانی 

نیز ابایی نداریم.
مگر مي شود به اینجا آمد و یادي از عزیز عاشقی نكرد.پیرمردی عاشق از تبار نیكان این 
سرزمین كه سالیان دراز در گمنامي با ایمان و عشق  در این محل زندگي كرد، نگاهبان 
حریم تخت سلیمان و راهنماي بسیاري از گردشگران و مسافران بود. عزیز عاشقي چند 
سال پیش در مهر ماه درگمنامي درگذشت و البته آناني كه سفري به تخت سلیمان داشته 

اند هرگز او را از یاد نمي برند. او می گفت:
" آذرگشس��ب یادگاري از بزرگترین مكان دیني نیاكان آریایي ماست  كه روزگاري 
جایگاه پادشاهان هخامنشي و اش��كاني و ساساني بوده است. خسروپرویزها و بهرام ها 
و ش��اپورها پاي به این مكان گذاشتند و در این مكان به بزرگي خداوند غبطه خوردند. 
آتش مقدس بیش از شش��صد س��ال در این مكان روشن نگاه داش��ته شده بود. دریاچه 
آذرگشس��ب براي من یادآور ش��كوه و عظمت ایراني است. این دریاچه شاهد باشكوه 

ترین آیین هاي پادشاهان ایراني در خاورمیانه بوده است. 
گاهی روی تخته س��نگی می نشینم، چشمانم را می بندم و می شنوم صدای سم اسب 
های زیبایی را كه می تازند و از دروازه می گذرند و می بینم شكوه شاهانی را كه در 
حریم آتش��كده از مركب ش��اهی پایین می آیند. چشم هایم را باز می كنم و می بینم 
اینجا تنها منم و س��تون های برجا مانده و صدای باد. من زندگي ام را در آذرگشسب 
س��پري كردم و  به فرزندان��م وصیت نمودم كه پس از مرگ جس��دم را بر فراز كوه 
آذرگشس��ب به خاک س��پارند تا براي ابدیت در كنار این تمدن و این عشق و شكوه 

باقي بمانم ....« 
صداي بوق اتوبوس در محوطه مي پیچد . نگاهي به دریاچه و بناي آتشكده مي اندازم 

و با دیدگاني اشكبار و در سكوتي وهم انگیز گام برمی دارم....
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فرهنگ

تا تواني به جهان 
خدمت محتاجان کن                                

به دمي، یا درمي، یا قلمي یا قدمي
هزاره ها و س��ده ها باورمن��دی و عمل به 
این پیام س��نجیده و پسندیده كه؛ كمك 
ب��ه دیگ��ران كمك به خودمان اس��ت و 
ه��ر كار نیك را از ب��رای نیكی اش باید 
انج��ام داد نه برای س��ود و پ��اداش آن، 
نتیجه ی آموزش های تابناک و آس��مانی 
اشوزرتشت اسپنتمان در گات ها و تداوم 
آن در نوشته های سپندینه ی اوستا و دیگر 
نوش��ته های دین��ی و فرهنگ��ی و ادبی ما 
ایرانیان زرتش��تی است. آموختن چیستی 
خوش��بختی حقیقی و چگونگی دستیابی 
به آن، نیازمند درک درست از این سخن 
اندیش��ه برانگیز گاهان در نخستین بند از 
بخش "اُش��تََودگات" است كه می گوید: 
»خوشبختی از آن كسی است كه خواهان 

و در پی خوشبختی دیگران باشد.«
با دقّت در این س��خن س��اده ام��ا عمیق 
می  توان ب��ه تفاوت بس��یاری از باورهای 
بی بنی��ان با اندیش��ه های انس��ان س��از و 
راس��تی محور اشوزرتش��ت پی برد. این 
تفاوت چیزی نیس��ت ج��ز وجود یا عدم 

وجود "خودمحوری".
ب��ه باور گات ه��ا هرگاه در راه رس��یدن 
ب��ه خوش��بختی و خورس��ندی، ردپ��ای 
خودمحوری پدیدار ش��د، از قداس��ت و 
سپندینگی دگرخواهی می كاهد چنانچه 
در پی��ام گات ه��ا نی��زدر راه رس��یدن به 
خوش��بختی، خودمح��وری جایی ندارد. 
زیرا این خود نیكی اس��ت كه ارزش��مند 
اس��ت و قابل اندیشیدن، نه سود و پاداش 
آن. زیبای��ی گاه��ان در ای��ن اس��ت كه 
همواره پیام ه��ا را در بهترین و موثرترین 
قالب كه همان تشویق و برشمردن نیكی 
هاس��ت بیان می كند. چنانچه در این باره 
نیز، پاداش و سود بی پایان این كردارهای 
نیك هم بازگو می ش��ود تا گفتار بر فرد 
اثرگذارتر ش��ود و بداند هیچ كاری؛ چه 
نی��ك و چه بد، بی نتیج��ه و به حال خود 

رها شده، نخواهد ماند.
اندیش��مندی به نام یوگاناندا می گوید:» 
همان گاه كه كاری به س��ود كسی انجام 
م��ی دهید نه تنها او به ش��ما فكر می كند 

كه خداوند نیز به شما فكر می كند.«
و  دگراندیش��ی  رفتاره��ای  این گون��ه 
دگرخواه��ی كه در فرهنگ ایرانی بویژه 
در میان زرتش��تیان ارزش و نمود بسیاری 
دارد و سلس��له جنبان بس��یاری از آیین ها 
و جش��ن های ایرانی- زرتشتی است، بر 
اساس نیاز انسان به زندگی اجتماعی و در 
جمع زیس��تن و با جمع شاد بودن، شكل 
گرفت��ه اس��ت، ك��ه او را از حالت تك 
محوری و خودمحوری به حالت انس��ان 
محوری و دگرمحوری تغییر می دهد. نیاز 
به پرداختن به این كشش درونی، یكی از 
ویژگی های ذاتی و خدادادی انسان است 
كه البته پرورش دادن یا سركوب كردن 
این خواسته ی الهی نهفته در ذات انسان، 
بستگی به شرایط زندگی و آموزش ها و 
اجتماع و فرهن��گ حاكمی دارد كه فرد 

در بستر آن رشد یافته است.
چنانچه صائب تبریزی سروده است كه؛

 پرواز من به بال 
و پر توست زینهار                                                                  

مشکن مرا که می شکنی بال 
خویش را

اگر به راس��تی باور داشته باشیم هر یك 
از ما فرش��ته ای هس��تیم با یك بال و تنها 
هنگامی قادر ب��ه پروازیم كه به یكدیگر 
بپیوندی��م، ای��ن ش��یوه ی تفّك��ر باع��ث 
ش��كل گیری و بنی��ان نهادن بس��یاری از 
حركت های انسانی، خداپسندانه و راستی 
محور در س��طح هازمان ها می شود كه ما 
ایرانی��ان نمونه های دیرینه س��ال و زیادی 
از آن همچ��ون، جش��ن ه��ای گهنبار و 
نیكوكاری و اشوداد)وقف( و نیاز و ...را 
در گنجین��ه ی تاریخ��ی- فرهنگی دینی 

خود داریم.
این ك��ه هزاران س��ال پی��ش، پیامبری از 
پیروان راه راس��تی می خواه��د تا همواره 
نق��ش  بكوش��ند در زندگ��ی دیگ��ران 
س��ازنده و نیك داشته باش��ند و ایشان را 
تنها در پیش��ی جویی و رقابت و س��بقت 
در نیكوكاری و راس��تی چنین س��فارش 
می كند؛"هر یك از شما ، باید در كردار 
نی��ك از دیگری پیش��ی جوی��د و با این 
روش زندگ��ی خ��ود را خ��وش و خّرم 
س��ازد."، برای م��ا ایرانیان و ب��ه ویژه ما 
زرتشتیان بسی مایه ی شگفتی و خرسندی 

و افتخار است.
از این روی است كه بعدها در اندرزهای 
دینی زرتش��تی كه بیانی س��اده تر از پیام 
پیامبر است، می خوانیم : " داد و دهش را 
كه پسند اهورامزدا و از نیكوكاری است 

از نیازمندان دریغ مدارید ." 
در ای��ن بینش الهی، هر انس��ان با پیمودن 
هفت پلِّه ی خدای گونگی) یعنی پرورش 
و تكام��ل هف��ت ف��روزه ی اهورایی در 
وج��ود خویش به ن��ام امشاس��پندان كه 
ش��امل مراحل؛ وهومن یا نیك اندیشی-

اش��ه وهیش��ته یا اردیبهش��ت ی��ا بهترین 
راستی-خش��ثره وئیری��ه ی��ا ش��هریور و 
نیروی ش��هریاری بر خود- سپنته آرمیتی 
یا س��پندارمزد یا اس��فند همان عش��ق بی 
آالیش و فروتنی سپندینه- هئوروتات یا 
خورداد و رسایی- امرتات یا امرداد یعنی 
بی مرگی و جاودانگی است( بر آن است 
ت��ا به خداون��د نزدیك ش��ود و با همین 
انگیزه باید ب��ه ویژه ای��ن نیروهای الهی 
را در خ��ود پرورش ده��د . در این میان 
به زیبایی س��وق یافتن انسان از مرحله ی 
ب��ه دگرمحوری و س��پس  خودمحوری 
خدامحوری نمایان می ش��ود كه جلوه ی 
عش��ق بی آالیش و فروتنی س��پندینه در 
برابر خواست اهورامزدا در وجود آدمی 
اس��ت كه كردار او را رنگ و بوی الهی 
بخش��یده و  به ش��كل رافت، بخشندگی 
و داد و ده��ش ب��ی پای��ان، در رفتارش 
جلوه گر می ش��ود. این چنین اس��ت كه با 
پرداخت��ن به نیك��وكاری و داد و دهش، 
خش��نودی اهورامزدا و روان آفرینش را 

فراهم خواهد ساخت. 
چهاردهم اس��فند ماه هر س��ال به عنوان 
جش��ن نیكوكاری نامگذاری شده است. 
این جش��ن در گاهش��ماری زرتش��تی  " 
َورهرام "روز اس��ت ، »ورهرام یا به زبان 
امروزی بهرام ،روز بیس��تم گاهش��ماري 
زرتشتي است كه به علت سي و یك روزه 
شدن ش��ش ماه نخست سال خورشیدي، 
اكنون در 14 اس��فند خورش��یدي است.
)ن��ام یكی از روزهای خجس��ته در آیین 
زرتش��تی و هنگام��ی اس��ت ك��ه در هر 
ماه زرتش��تیان به نیایش��گاه رفته و ضمن 
نیای��ش خداوند یكتا ب��ه داد و دهش نیز 

می پردازند.( بعدها در س��نت و فرهنگ 
زرتشتیان، تفّكر دگرخواهی بیشتر به سه 

صورت نمایان شد كه عبارتند از:
-نیاز: به این صورت كه نیكوكار نسبت 
ب��ه ت��وان مالی خ��ود به ص��ورت نقدی 
ی��ا به صورت ف��رآورده ه��ای خوراكی 
و پوش��اكی ، ده��ش خ��ود را در اختیار 
س��ازمان ها و انجمن های خیریه قرار می 
دهد تا موبد یا س��امانگر آگاه به خواسته 
جامعه آن را در اختیار نیازمند قرار دهد.

- اشوداد: به شكلی است كه دهشمندی 
از محل دارایی های جابه جا شدنی نیست 
. در واقع اش��وداد)وقف( بیش��تر ش��امل 
وقف زمین، خانه یا كشتزار به نیایشگاه و 
ارگان ها  بوده تا گردانندگان این مراكز 
با موب��دان و گردانندگانی كه كارش��ان 
ساماندهی به اش��ودادها بوده از آن برای 

سودرسانی به نیازمندان بهره گیرند.
- گهنبار خوانی: نیز ش��امل برگزاری 
جشن هایی اس��ت كه شش دوره در سال 
برگزار می ش��ود و در ه��ر دوره پنج روز 
ادامه دارد. در روزه��ای ویژه گهنبار، هر 
زرتش��تی نس��بت به توانمندی مالی خود 
ب��ه داد و دهش پرداخت��ه و فراهم آوردن 
خوراكی های س��نتی ، آجیل و خشكبار، 
چش��م به راه همه است تا از خوان او بهره 
مند ش��وند و از هدایایی كه فراهم شده به 
نسبت مساوی اس��تفاده نمایند. در همه ی 
این ن��وع داد و دهش ها كوش��ش بر این 
اس��ت تا دهش كردن موجب گداپروری 
و تنبلی و انگشت نما شدن نیازمندان نشود: 
چرا كه از یكس��و دهش و نیكوكاری در 
فرهن��گ زرتش��تی كاری از روی نظم و 
حس��اب است و دهش��مند بایستی كردار 
نیك خود را برای ارزش آن انجام دهد و 
باور داش��ته باشد كه این عمل در ساختار 
آفرینش، الزم و تكمیل كننده بخشایش 
اهورایی اس��ت، ن��ه ب��رای خودنمایی و 

رسیدن به مقام و جایگاه مادی. 
همانطور كه در سرود" اشم وهو"كه یكی 
از سرودهای ارزش��مند اوستاست، چنین 
است كه انس��ان باید در هر كار همراه با 
نظم اش��ا و قانون خلل ناپذیر راس��تی در 
هستی همراه ش��ود، در انجام نیكوكاری 
نیز تنها ب��ه پویندگ��ی و بالندگی ارزش 

های انسانی چشم داشته باشد.
از سوی دیگر آیین زرتشت با دریوزگی 
و بیكاری مخالف اس��ت. او انس��ان های 
كاه��ل و كس��انی ك��ه توانای��ی كار و 
كوشش دارند ولی عادت به تنبلی كرده، 
ریاضت كشی و گدایی را برگزیده اند تا 
از دس��ترنج دیگران بهره مند شوند، نمی 
پس��ندد و یكی از روش های نیكوكاری 

را ایجاد كار برای بیكاران می داند: 
" بی��كاران را ك��ه ان��دام س��الم دارند و 

توانایی انجام كار به كار وادار سازید."
"به اندازه یی كار به نیازمندان رس��انید تا 

بیكار و بدكار نمانند."
ام��ا باید بدانی��م كه  هم��واره جلوه های 
وی��ژه ای ب��رای نم��ود یافتن بس��یاری از 
اندیش��ه های دگرخواهانه و خیرخواهانه 
وج��ود دارن��د ك��ه ش��اید در قالب های 
معمول نگنجند و بیشتر وقت ها پنهان باقی 
مانده و كسی از آن ها باخبر نمی شود اما 
در حال انجامند و بسیار تاثیرگذار؛ شاید 
در همان اندازه ی اشودادها و گهنبارها و 
در هر دوره  ای بس��یاری از افراد بوده اند 
كه مانند سربازانی گمنام تالش كرده اند 

و هازمان،  ش��یرینی ثمره ی نیكش��ان را 
چشیده اس��ت. آنان كه ش��اید سرمایه و 
دارایی اندكی برای بخش��یدن داش��ته اند 
اما با اندیش��ه ای تابن��اک و باوری عمیق 
ب��ه دگرخواهی در وجودش��ان، از جان، 
زمان ، دانش، هنر، آموخته ها و ....نه فقط 
برای مردمان س��رزمین خ��ود، كه برای 
همه ی جهانیان و ب��رای افزودن بر غنای 
فرهنگی- دینی- اخالقی مردمان سراسر 
گیتی بخش��یده ان��د. زیرا بنا ب��ه گفته ی 
گات ه��ا در هات 46 بند 5 اینان می دانند 
دامنه ی بخش��ش های انسان نیك كردار و 
خردمند، محدود به نی��كان و مردمان َوه 
نیس��ت بلكه انس��انی كه در نیكی، خود 
ب��ه درجه  اََش��َونی رس��یده و در راس��تی 
تواناس��ت و به توانمن��دی خویش ایمان 
دارد، باید چه برابر دس��تور پروردگار و 
چه بر پایه  وظیفه و خویش��كاری كه دین 
بر دوش او گذاش��ته و از او انتظار دارد، 
ب��ذر نیك��ی را در وجود نی��كان و حتی 
بَدانی كه خواس��تار یاری اویند، كاشته و 
هر دو گروه نی��كان و بَداِن نیازمنِد یاری 
را، به گرمی پذیرا باشد و از روی خرد و 
با توانمندی های درونی و اهورایی خود، 
این��ان را آگاه س��اخته و از رنج و تباهی 

برهاند.
چند روزي ز قوي دینان باش                                                                               

در پي حاجت مسکینان باش
شمع شو، شمع، که خود را سوزي                                                                           

تا به آن بزِم کسان افروزي
با بد و نیك، نکوکاري ورز                                                                                 

شیو ه ی یاري و غمخواري ورز
ابر شو تا که چو باران ریزي                                                                         

بر گل و خس، همه یکسان ریزي
باش چون بحر، ز آالیش پاك                                                                          

بَِبر آالیش از آالیشناك)جامی(
  م��ردان و زنانی كه به راس��تی با انجام 
فرش��كردی دیگر در مقول��ه ی فرهنگ 
داد و ده��ش، كوش��یده اند ت��ا همواره 
باورمن��دی ب��ه دگرخواه��ی در ت��ار و 
پ��ود ج��ان و روح ایرانی زن��ده ، پویا و 
مانا باش��د. زیرا بر پایه ی همان آموزش 
گاهانی پلّه ی نخس��ت بخشش این است 
ك��ه ف��رد بخواه��د ببخش��د و بخواهد 
دیگری خوش��بخت باش��د، گذش��ت و 
ف��داكاری و كم��ك به نیازمن��دان، در 
دین زرتش��ت هرگز  به وقف و گاهنبار 
و جشن خوانی ها و بخشش )میزد( و داد 
و دهش مادی محدود نشد. آنان كه در 
راه خیر كوش��ا هستنند، هر چه دارند، از 
م��ال و مقام و نفوذ و وجه��ه و دانش و 
توان و تخصص، وقف دیگران مي كنند  
اینان دلی پر مهر در س��ینه و اندیش��ه ای 
پوی��ا در گرو خرس��ندی و خوش��بختی 
دیگ��ری دارند، هرچند گروه خونش��ان 
ب��ا مردم یكي اس��ت اما همس��ایه دیوار 
به دیوار غ��م ها و ش��ادي هاي مردمند. 
بار مردم را مي بندند و گره از كارش��ان 
مي گش��ایند و كرفه و پ��اداش را تنها از 

اهورام��زدا مي خواهن��د.
به گفته ی "میرزا افسر":

آن کسي را بستایید 
که اندر همه عمر                                                              

بهر آسایش مردم قدمي بردارد
  نیك مرد آنکه نگردد 

دل او هرگز شاد                                                        
مگر از خاطر کس، بار غمي بردارد

»خوشا پیشتازان  این آزمون!«

پیشتازی در عرصه ی دگرخواهی
 موبدیاردکتر راشین جهانگیری
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آخ آخ باز مدرس��ه ها باز شده است و 
دوباره ما باید برای اینك��ه بفهمیم علم 
خیل��ی برتراز ثروت اس��ت به مدرس��ه 
رفت��ه باش��یم. كال تمام این س��الها هی 
به ما میگویند بچ��ه جان درس خوندن 
ك��ه برای مدرک تحصیلی نمی باش��د. 
ب��رای این اس��ت كه فردا گنده ش��دی 
بتوانی از طریق علم ودانش در زندگی 
خوشبخت بشوی. ولی من نمیدانم چرا 
اینهم��ه آدم بی��كار و معتاد و بدبخت و 
آواره ب��ا مدرک تحصیلی لیس��انس به 

ب��اال در مملك��ت وج��ود میدارن��د.
من مدرسه مان را خیلی دوست میدارم. 
مدرس��ه ما از صدتا مدرسه غیرانتفاعی 
كه هی پول گرفته می باشند بهتر است. 
در مدرس��ه ما عالوه بر اینكه بهمان یاد 
میدهند كه علم بهتر از ثروت است هی 
تو گوش��مان می گویند ك��ه آدمها می 
بای��د قدر یكدیگ��ر را بدانند. بعدش یه 
شعری هم آقا سعدی گفته است كه بنی 
آدم اعضای یكدیگرند. تازه ش��م خانم 
دینی ما هی می گوید كه ما زرتش��تیان 
می باید راه اش��ا را تن��د تند بریم جلو . 
اصال نبای��د دروغ بگوئیم و یاد بگیریم 
ك��ه راه درجهان یكی اس��ت و آن راه 
راس��تی اس��ت. هر روز صبح هم سدره 
و كش��تی نو میكنیم و اوستا خونده می 
باشیم. این حرفها و آموزشها در مدرسه 
ما خیلی خوب می باشد. من مطمئن می 
باش��م كه در هیچكدوم از اون مدرسه 
غیرانتفاعیه��ا ك��ه هی پ��ول میگیرند از 
این حرفهای قش��نگ قشنگ گفته نمی 
ش��ود. در آن مدرس��ه ها فقط یه مشته 

پ��ول میگیرند تا دانش 
بابا  هیچی،  كه  آموزها 
اموز  دانش  وهفت جد 
هم بفهم��د علم بهتر از 

ثروت اس��ت.
اینك��ه در  ب��ر  ع��الوه 
مدرس��ه م��ان از ای��ن 
خوش��گل  حرفه��ای 
هرمراس��م  توی  میزنند 
و  جش��ن  و  دین��ی 
گهنباری ه��م كه بریم 
ه��ی میگ��ن هم��ازور 
اش��و  بیم، همازور هما 

بیم. بعدش هم هی اوس��تای تندرس��تی 
میخونند و ماهم تن��د تند تكرار میكنیم 
كه هممون س��الم بمونیم. از اون طرف 
ه��م آقا موب��د اینق��در حرفهای خوب 
میزند كه آدم دلش میخواهد تا صبح به 
حرفهای��ش گوش بدهد. من و بقیه بچه 
ها با مامان و بابایمان هی به این مراس��م 
میریم كه حس��ابی بچه خوب و پاک و 

دوس��ت داش��تنی باش��یم. 
بعدش��م اینقدر ماها آدم��ای خوبی می 
باش��یم كه توی تم��وم مجله ه��ا و آقا 
اینترنتم��ون همش حرفای خوب خوب 
به��م میزنی��م و كلی ازه��م تعریف می 
كنیم. اینقدر ماها دوس��ت داش��تنی می 
باشیم كه حتی بعضی وقتها از آدم مهم 
های دینهای دیگه میان پیش ما و میگن 
توروخدا چند ت��ا عكس هم از ما توی 
آق��ا اینترنت بزار تا هم��ه بفهمند ما هم 
دوست داشتنی می باش��یم. ماهم چون 
ج��و زده نمی ش��ویم وقتی عكس��های 

میندازیم  رو  اونه��ا 
كه  می��ره  یادم��ون 
آدم  ه��م  خودمون 

مه��م م��ی داری��م. 
اص��ال  ش��م  ت��ازه 
بقیه  مث��ل  م��ا  ه��م 
آق��ا اینترنته��ا ك��ه 
میدهند  بد  خبرهای 
ه��م  بع��دش  و 
پایی��ن خبرهاش��ون 
مردم  ب��د  حرفهای 
رو به بهونه ش��فاف 
نمی  میزارن،  سازی 
باش��یم. ما فقط همه دور ه��م به خوبی 
وخوش��ی زندگ��ی كرده می باش��یم و 
اینقدر هم رو دوس��ت میداریم كه همه 

از ما تعریفهای خوب خ��وب میكنن��د.
م��ا از اون آدمه��ا هم نمی باش��یم كه 
نریم رای بدیم. همه باهم میریم واس��ه 
انجمنم��ون رای میدی��م اینق��دری كه 
اداره آم��ار اصال نمی تون��ه مارو توی 
رای گیری ها بش��ماره. بعدش هم كه 
آدمهامون میرن ت��وی انجمنمون اصال 
حرفهای بد پش��ت سرش��ان نمی زنیم. 
همش هم بهش��ون كمك م��ی كنیم. 
علتش هم كامال مش��خص می باش��د. 
ما كه خنگول نمی باش��یم كه آدمهایی 
رو كه خودم��ون انتخاب كرده ایم رو 
ضای��ع كرده باش��یم. م��ن میدانم هیچ 
كس��ی مثل ماها نمی باش��ند. همیش��ه 
پشت آدمای انجمنی هستیم و اصال به 
آنها تهمت هم نم��ی زنیم. هم آدمای 
انجمن��ی تو مدرس��ه ای ك��ه ما درس 

خون��ده ای��م، درس خون��ده اند و هم 
اون آدمایی كه بهش��ون رای داده اند. 
كامال آدم ب��زرگا اون حرف��ای خانم 
معل��م دینی و آقا موبدها رو یادش��ون 

می باش��د.
ما اصال نمك نش��ناس نمی باشیم. اگر 
یك��ی واس��مون ی��ك روز كارك��رده 
باش��ه كامال یادم��ون میمونه واصال هم 
حرفهای بدبد پش��ت س��رش نمیزنیم و 
هی��چ جا ه��م اورا هو نم��ی كنیم. مگر 
م��ا تماش��اچی فوتبال می باش��یم كه تا 
تیممون یك گل میخورد علی دایی رو 
هو بكنیم. عمرا. ما اگر شیش تا گل هم 

بخوریم بازهم میگی��م: هم��ازور بی��م.
عمرا ش��ما بتوانید یكنف��ر از ما رو پیدا 
كنید ك��ه دروغ بگه. همش داریم توی 
اتوبان اش��ا با سرعت خیلی زیاد میرویم 
و كس��ی ه��م به گ��رد ما رس��یده نمی 
باش��د. نه دروغ بلدیم نه شایعه. نه فكر 
جیبمون هستیم نه فكر صندلی مدیریت 
و پش��ت میز نشس��تن. نه تظاهرات می 
كنیم. نه ب��ه تظاهراتیها فحش میدیم. نه 
مدیرامون دزد هس��تند و نه ما خنگول. 
همه با دس��ت در دست هم می باشیم تا 

چش��م اونایی كه نمی بینند دربیاد.
من با تموم وجودم هم مدرس��ه مون رو 
دوس��ت میدارم هم تك ت��ك آدمای 
ت��وی جامعه م��ون رو . حاال ش��ما هی 
بری��د مدرس��ه غیرانتفاعی پ��ول خرج 
كنید كه بفهمید علم بهتر می باش��د. تا 
همدیگر رو دوس��ت نداشته باشید هیچ 
كدومشون بدرد نمیخوره و ما همدیگر 

رو دوس��ت داریم.

سفره می گستریم به مهر و آشتی
آزاده بهمردی

مهرگاني دیگر . س��فره اي  مي گسترم.
سفره اي مي گسترم و خاطرات مهرگان 
هاي  زیادي را به یاد مي آورم كه بر این 
سرزمین گذشته است . از روزگاري كه 
مهرگان جش��ني بزرگ در این سرزمین 
بود و شاهان پذیراي هدیه ها و شادماني 
مردمان بودند تا روزگاري كه نیاكانمان 
در پ��س پرده ه��ا و با ان��دوه در دل اما 
امی��د گرد هم مي آمدند و مهرگان را به 

یكدیگر تبریك مي گفتند.
سپاس مي گذارم اهورا مزدا را كه باز هم 
فرصتي یافته ام كه مهرگان را به جش��ن 
بنش��ینم. سفره اي در گوشه اي از خاک 
پر بار س��رزمینم  بگس��ترم و داده هایي 
را  به نش��انه سپاس از اهورامزدا،خداوند 
جان وخرد و به یادگار نیاكان خردمندم 

بر سر این سفره نهم. 
فرشته مهر را به یاري مي گیرم تا پیوسته 
در حمایت مهرباني ها و عدالت گستري 
هایش یاور سرزمینم و مردمانش باشد و 
خیر و بركت را به این میهن ستوده شده 

در گاتهاي مقدس ارزاني دارد.
مهرگان آمد گرفته فالش از نیكي مثال                    

نیك جشن و نیك وقت و نیك حال
ترازوي مس��ي كوچكي را كه به یادگار 
از مادربزرگ دارم به نشانه  به یاد داشتن 
حضور همیشگي فرش��ته عدالت گستر 
مه��ر یا میترا  براي س��نجش میزان نیكي 
ها و نیك كرداري ها بر سفره مي نهم .

امیدوارم كه كفه خوبي ها و راس��تي ها 

و مهرورزي ها باالتر از كفه دیگر باشد 
ش��اید این تنها ترازویي است كه هرگز 
دوس��ت ندارم كفه هایش میزان باشد و 
خ��دا نكند كه كفه بدي ه��ا و دروغ ها 

سنگینی كند.
م��ي دانم كه ای��ن ت��رازو در ذهن همه 
انسان ها وجود داشته و دارد و به واسطه 
ق��درت س��نجش و دقت آن اس��ت كه 
بس��یاري از انس��ان ها به سبب همه آنچه 
كه م��ا خوبي م��ي نامیم در ذه��ن ها و 
تاریخ این سرزمین و گاه جهان جاودانه 

شده اند. 
نگاه دیگر به این ترازو مرا به سپیده دمان 
تاریخ مي برد. آن��گاه كه افكار عمومي 
به قض��اوت نشس��تند و ب��ه خونخواهي 
فرزندانشان سر به قیام برداشتند.تا دیگر 
ضحاكي نباش��د وخون بیگناهي ریخته 

نشود. 
تا درس��ي باش��د براي ظالمان تاریخ كه 
هیچگاه ظل��م و جنایت و بی��داد پایدار 
نخواهد ماند. حال مي خواهد كس��ي از 
نژاد فرزندان زحمتكش��ان این مرز و بوم 
همچون كاوه باشد خواه مردي باشد كه 
خس��ته از بیدادگري ها ب��ه خونخواهي 
پدر با كاوه همراه و هماهنگ، پرچمدار 
مردمي شود كه خواهان آزادي و رهایي 

از بیداد ضحاكیان هستند.
مادربزرگ در هر مهرگاني از فردوسي 
ب��زرگ برایمان مي گف��ت و قیام كاوه. 
قیامي ك��ه كاوه آهنگر به پا مي خیزد و 

فریدون همراه مي شود و رهبري اش مي 
كند تا ضحاک ماردوش در بند ش��ود و 
دیگر از مغز جوانان این سرزمین نخورد. 
مادرب��زرگ مي گفت: مهرگان جش��ن 
پیروزي  اس��ت .جش��ن بر تخت نشستن 
فریدون فرخ آنچنان كه استاد طوس مي 

گوید:
فریدون چو شد بر جهان كامكار                

ندانست جز خویشتن شهریار
 به روز خجسته سر مهر ماه                       

به سر بر نهاد آن كیاني كاله
 نگاهي دیگر به سفره مي اندازم. باید بر 
آن ظرف هایي از  دانه هاي خوراكي  و 

بذر نهم.
مش��تي  لوبی��ا ، نخود،برنج،عدس،ج��و 
،گن��دم،ذرت ،تخم��ه كدو،آفتابگردان 
و... م��ي نهم.حبوبات و غالت از عناصر 

اصلي سفره اند.
دانه ها را به نش��انه امید رویش��ي دیگر 
م��ي گذارم.به امید ش��كفتن و رس��تن 
در بهاري دیگر.نی��اكان خردمند ما چه 
پیون��د زیبایي ب��ا طبیعت داش��تند. آنها 
خزان را باور نداش��تند و در آغاز خزان 
با اندیش��ه رویش و سر سبزي دوباره به 
جش��ن و ش��ادماني مي پرداختند . دانه 
ها بر س��فره مي گذاش��تند تا در فصلي 
دیگر از دل خاک برویند و س��ر سبزي 
و برك��ت ارزان��ي دارند. م��ادر بزرگ 
م��ي گفت: همچ��ون این دان��ه ها  باید 
خاطرات رس��تن و شكفتن را پیوسته در 

دل و جان داش��ت.
آینه را بر سفره مي نهم.به نشانه روشنایي. 
خ��ود را در آینه مي ببین��م . مادربزرگ 
مي گفت تصویر خود را در آینه خوب 
ببین .تو برترین و قدرتمند ترین آفریده 
خداوند در این جهان هس��تي. تو هستي 
كه زب��ان دانه ه��ا را باید بدان��ي. زمان 
رویش را به خاطر بسپاري. خاک را قدر 
بدان��ي و عزیز و گرامي اش بش��ماري. 
چرا ك��ه در پیوند مقدس ت��و با خاک، 
آب ،هوا وآتش است كه زندگي و سبز 
شدن معنا مي یابد. هیچگاه پیوندت را با 
سازندگان هستي مگسل و در پاسداشت 

و پاكیزگي آنها بكوش.
ح��اال  كتاب مق��دس،گالب پاش،چند 
شاخه اي س��رو  و مقداري ش��یریني بر 
س��فره مي نهم و در انتظ��ار مهمانان مي 
مان��م. مادربزرگ مي گفت: فلس��فه هر 
جش��ني آدمیانن��د. گ��رد هم آم��دن ها 
،دیدارها را تازه كردن و ش��ریك شدن 
در ش��ادماني ها و همه خوراكي ها. مي 
گفت تا جمعیت نباش��د هی��چ چیز معنا 
ندارد و این سفره گستردن ها براي گرد 

هم آمدن آدمیان است. 
مهرگاني دیگر اس��ت. به قول فردوسي 

بزرگ:
ز دل كینه بیرون كنید     

      به مهر اندراین كشور افسون كنید
      بكوشید و خوبي به كار آورید     

       چو دیدید سرما بهار آورید

ما همدیگر رو دوست می داریم
 کودک نفهم

آزاده بهمردی
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کودکان

اس��تان کرمان

جواب ای��ن  پازلهای ریاض��ی را م��ی دانی��د؟

در این  قسمت ، اطالعاتی مربوط به یکی از استانهای زرتشتی نشین را خواهیم آموخت

ِکرم��ان یک��ی از اس��تان های ایران 
اس��ت. اس��تان کرم��ان در جن��وب 
ش��رقی ایران ق��رار گرفته اس��ت. 
جمعیت این استان در سال ۱۳۹۰ 
وبراس��اس آمار مرکز آم��ار ایران 
برابر با ۲،۹۳۸،۹۸۸ نفر بوده است 
و مرکز آن کالنش��هر کرمان است.

کرم��ان با در ب��ر گرفت��ن بیش از 
از  ای��ران  وس��عت  از  درص��د   ۱۱
لح��اظ وس��عت پ��س از سیس��تان 
اس��تان  دومی��ن  بلوچس��تان  و 
پهن��اور ای��ران می باش��د.کرمان از 
اس��تان های مهم و تاریخی کش��ور 
ب��ه حس��اب می آید.اس��تان کرمان 
مرکز جنوبش��رق کش��ور اس��ت و 
ب��ه نوعی مرجع صنعت��ی، فرهنگی، 
سیاس��ی، کش��اورزی دانش��گاهی-

علمی، مذهبی و س��ایر ش��اخص ها 
در می��ان اس��تان های منطقه جنوب 
است.اس��تان کرمان  شرق کش��ور 
همچنین بیش از ۶۶۰ اثرملی ثبت 
ش��ده دارد و از استان های تاریخی 

ایران است.

پیشینه
کرمان در زمان هخامنشیان بخش 
عظیمی از َش��هر )س��اتراپی( فارس 
به شمار می رفت. از شهرهای کهن 
ای��ن س��امان س��یرجان )ش��یرگان 
باستان(، بردسیر، بافت )تپه یحی( 
ُگواش��یر  باس��تان(،  اردش��یر  )ب��ه 
)کرم��ان ام��روزی(، فه��رج )پهره 
باس��تان( و ارگ بم، نرماشیر، راین 

و جیرفت است.
قلعه دختر و قلعه اردش��یر از آثار 

ش��هر  ش��رق  در  ساس��انی  دوران 
کنونی کرمان، که هنوز خرابه های 
آنها برجاس��ت، گواه بر این است 
که الاقل در زمان اردش��یر بابکان 
در همی��ن مح��ل، ش��هری آب��اد یا 
قلع��ه ای مه��م وجود داشته اس��ت. 
مؤل��ف جغرافی��ای کرم��ان معتقد 
از  اس��ت ک��ه ح��دود ۲۲۰ پ��س 
می��الد، ب��ه هن��گام فتح کرم��ان به 
دس��ت اردش��یر این محل گواشیر 
نام داش��ته و مرک��ز والیت کرمان 
بوده اس��ت بن��ا ب��ه گفت��ه هرودت 
کرمانیا از قبایل دوازده گانه ایران 
چهارده��م  س��اتراپی  و  می باش��د 
)دارا( مش��تمل ب��ر ایال��ت کرمان 
بوده اس��ت. در روایات اس��اطیری 
آمده اس��ت که کیخسرو، کرمان و 
مک��ران را به رس��تم بخش��ید . آن 
گاه روایت تاریخی این س��رزمین 
آغ��از می ش��ود و اینک��ه در زم��ان 
هخامنش��یان کوروش آن را تبعید 
گاه نبونید قرار داد سپس سخن از 
شکست  حکومت اشکانیان را داد 
و فرزند خود را که او هم اردش��یر 
ن��ام داش��ت ب��ه حکوم��ت کرمان 

گماش��ت.
تاریخ��ی  س��ندهای  از  برخ��ی  در 
منطق��ه، کرمان،  ای��ن  جغرافیای��ی 
کارمانیا و کرمانی ذکر شده اس��ت. 
درقرن ۲۰ قالی بافی، صنعت عمده 
این کرمان را تشکیل می داده است. 
ای��ن صنعت ب��ه تدریج از ش��هر به 
روس��تاهای اط��راف مانن��د ماهان، 
جوپار و چترود کشیده شد. امروزه 
کرم��ان(  شهرکرمان)مرکزاس��تان 
به دلیل وجود معادن و کش��اورزی 

توسعه چشمگیری 
ت��ا  یافته اس��ت. 
افزایش  با  جاییکه 
میزان شهرنشینی، 
به یکی  اکنون  هم 
از کالن ش��هرهای 
ایران مبدل ش��ده 
و رفت��ه رفت��ه حق 
خوی��ش  طبیع��ی 
را ب��از یافته اس��ت 
س��رعتی  ب��ا  و 
رون��د  چش��مگیر 
پیش��رفت  ب��ه  رو 
ادامه  همچن��ان  را 

می دهد.

قابلیت ه��ا و ظرفیت ه��ای 
گذشته و حال

آناناس ها و مرکبات و گلخانه های 
توت فرنگی '''جیرفت''' وباغ های 
پس��ته رفس��نجان، نخلس��تان های 
'''ب��م'''، باغ ه��ای گ��ردوی بافت، 
گوغر و رابر، همه از کش��تگاه های 
ب��زرگ ایرانن��د. مس سرچش��مه، 
کرومی��ت اس��فندقه جیرفت، مس 
میدوک و خاتون آباد ش��هربابک، 
آزاد  مناط��ق  باف��ت،  فروک��روم 
س��یرجان و ب��م و ش��هر کرم��ان 
ه��م از مناطق صنعتی این اس��تان 
هس��تند. اس��تان کرمان مهمترین 
تولید کننده مس در کش��ور است. 
جیرف��ت را بخاط��ر آب و ه��وای 
فراوان��ش،  آب  و  گرمس��یری 
را  ارزوئی��ه  و  ای��ران  هندوس��تان 
نامیده ان��د.  ای��ران  کالیفرنی��ای 

باف��ت را به دلیل ارتف��اع زیاد آن 
از س��طح دریا)سومین شهر مرتفع 
ای��ران( بام کویر ایران و س��یبری 
جنوب می گوین��د. رابر را به دلیل 
مناظ��ر  و  خ��وش  ه��وای  و  آب 
طبیعی رامس��ر جنوب و بردس��یر 
را مروارید کویر گفته اند. باس��تان 
شناس��ان ای��ران و جه��ان اس��تان 
کرم��ان را ب��ه س��بب دارا ب��ودن 
آث��ار تاریخی ماقبل میالد وبس��یار 
تاریخ��ی )ک��ه در برخ��ی م��وارد 
قدیمی ترین آثار جهان محس��وب 
می ش��وند(از جمل��ه تم��دن هلی��ل 
رود جیرف��ت، تپ��ه یحی��ی باف��ت، 
تپه ه��ای بیدران بم و ت��ل ابلیس 
و دژهای ساس��انی کرمان گهواره 
تم��دن نامیده ان��د. به دلی��ل تنوع 
زمین شناسی و فراوانی معدن، این 
استان را بهش��ت زمین شناسان و 

مع��دن کاران نی��ز گفته ان��د.

با توجه به دو مثلث باال، مثلث پایین را تکمیل کنید جدولها را طوری کامل کنید که در هر ردیف و هر ستون و 
هر قسمت ۲*۲ شکلها با هم فرق داشته باشند
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بهانه جو
* بهرام دمهری

آن روزه��ا و ب��ه ویژه در دهه س��ي، فقر 
و ن��داري گریبان بیش��تر م��ردم را گرفته 
ب��ود و به س��ادگي آن را ره��ا نمي كرد. 
در زمین��ه تغذیه نیز ای��ن موضوع وجود 
داش��ت. اگرچه همه غذاها طبیعي و سالم 
بودند ولي به لحاظ مقدار و تنوع س��خت 
در مضیقه بودیم. در مقایس��ه با امروز كه 
یخچال و فریزرها پر است از مواد غذایي، 
مغازه ها و رستوران ها از تنوع غذایي مثل 
سمساري ها شده اند، ولی در آن زمانه در 
محله ها و یا خانه ها فقط غذاها آماده مي 
شد و موادي كه براي تهیه غذا موجود بود 
از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد و 

اصال قابل مقایسه با امروز نبود.
در محله ما، خانواده اي زندگي مي كردند 
كه مثل بقیه دغدغه اصلي زندگیشان سیر 
كردن ش��كم خود و بچه ها ب��ود. در آن 
خان��واده بچه اي زندگي م��ي كرد 10 یا 
12 س��اله كه هر روز در ساعت مشخصي 
داد و فریاد راه مي انداخت. صدایش همه 
محله را پر مي كرد. این بچه هی گریه مي 
كرد و مي گفت "نوِن یه چیزي مي خوام" 
یعني نون همراه با یك چیزي مي خواهم! 
آن اوایل مادرش مي گفت: آن یه چیزي 
كه تو مي خواهي چیس��ت! بگو تا فراهم 
كنیم؟ ولی جواب درست و حسابی نمی 

شنید.
كم كم آن بچه داش��ت مریض مي ش��د. 
برای حل این مش��كل، اول مادر و پدرش 
س��بدي تهی��ه كردن��د و داخ��ل آن نان، 
تخم مرغ، پنیر، ماس��ت و ... گذاش��تند و 
به فرزندش��ان گفتند هرك��دام را كه مي 
خواهي بخور. این ترفند جواب نداد. كم 
كم همس��ایه ها وقتي صداي بچه بلند مي 
شد، به خانه آنها مي رفتند و نصیحتش مي 
كردند. بع��د از مدتي یكي از اهالي محله 
كه پر جذبه و خش��ن بود با زنجیر به خانه 
آنها رفت و با تهدید سعي كرد او را آرام 

كند ولی این شیوه هم موثر واقع نشد.
آن روزها مثل امروز، از دكتر و دوا خبري 
نبود. به ویژه دكتر روانش��ناس و روانكاو 
كه اصاًل وجود نداشت. اگر هم بود كسي 
آن را باور نداش��ت كه ای��ن بچه روانش 
مریض است. باید با دارو درمان شود و با 

تهدید و زور امكان درمان نیست. 
س��الها گذش��ت و ای��ن دخت��ر معصوم، 
همچنان بر طبل خواس��ته خود مي كوبید 
و كس��ي حرفش را نم��ي فهمید. آنها كه 
مخاط��ب او بودند ناراح��ت بودند و حق 
داشتند، چون "یه چیزي" خواستن معني و 
مفهومي ندارد. همه می دانند كه خواسته 

باید روشن و معقول و شدني باشد.
نمي دانم كدام ش��یر پ��اک خورده اي به 
مادر این بچه بهان��ه جو گفته بود كه اگر 
این دختر، ش��وهر كند، خوب مي ش��ود! 
هنوز س��یزده، چهارده سال بیشتر نداشت 
كه او را به خانه بخت فرستادند به این امید 
كه خوب شود. شوهرش راننده بیابان بود. 
سیه چرده و قوي هیكل، در مقابل این بچه 
ریز نقش و كوچك اندام. پرنده اي شده 
بود در دست ش��كارچي. مات و مبهوت 
مان��ده بود. در زمان خواس��تگاری حرفی 
نمی زد و فقط گری��ه مي كرد، برعكس 
گذشته كه داد و فریاد مي زد این بار آرام 
آرام اش��ك مي ریخت. زن ها دورش را 
گرفته بودند و مي گفتند شوهرت پولدار 
است و تو را به مسافرت مي برد. شاید هم 
رفتي تهران آنجا شهر قشنگ و خوبیست. 
اینقدر این حرف ها را زدند تا او را راضي 

كنند. به هرصورت شب عقد و ازدواج فرا 
رس��ید و بعد از چن��د روز عروس و داماد 

راهي تهران شدند.
همه ما می دانیم ك��ه بچه ها باید بروند و 
زندگي مستقلي داشته باشند. اگر فرزندان 
خوب باشند و پدر و مادرها از آنها راضي 
باش��ند، هر از گاهی جایش��ان را خالي و 
س��بز مي كنند و از این بابت صد هزار بار 
خدا را شكر می كنند ولی خدا نكند، بچه 
ناباب باشد كه این دفعه باید خدا را شكر 
كرد كه از ش��رش راحت شده اند. شاید 
پدر و مادر بهانه جو از دس��ته دوم بودند. 
محله ما بعد از رفتن این بچه، آروم ش��د. 

دیگه بهانه جویی وجود نداشت.
سالها گذش��ت و از آنها خبري نداشتیم. 
شاید خانواده اش به این امر راضي بودند 
كه او دیگر اینجا نیس��ت ت��ا بهانه جویي 
كند. مردم طبق رس��م و رسوم براي پرس 
و جو ب��ه خانه پدرش مي رفتند و بیش��تر 
مي خواستند بفهمند بهانه جو هنوز هم به 
كارش ادامه مي دهد یا نه. همه مي گفتند، 
نه او دیگر دخترک چند سال پیش نیست. 
نمي دانم چرا و چطور او اصالح شده بود، 
شاید زندگي مستقل و احساس مسوولیت 
او را وادار كرده بود تا انس��اني دیگر شود 
یا ش��اید به تهران كه رفتند و دكتر و دوا 
كردند این بهانه جویی را از او دور كرده 

بود و شایدهای دیگر. 
با دوس��تان هنگام��ی كه این داس��تان را 
مرور می كردی��م یكی مي گفت: با عده 
اي اهالي محل، راهي كنار دریا و جنگل 
هاي سرس��بز مازندران و شمال شدیم. در 
بدو ورود، خانم��ي بهانه جو كه همراه ما 
بود گفت: این درخت ها و این آب تلخ و 
شور كه در یزد خودمان هم پیدا مي شود. 
خواس��تیم چند روزي آن جا بمانیم كه او 
زندگ��ي را بر ما زهر مار كرد، چون مدام 
ایراد مي گرف��ت. اگر به او جوجه كباب 
مي دادی��م می گفت كه این خوراک در 
یزد هم پیدا مي ش��ود. اگ��ر به او مرغابي 
مي دادیم مي گفت گوشت این پرنده به 
درد نمی خ��ورد و ... خالصه كاری كرد 
كه  هم��ه از او فراري ش��دند و او ماند و 
تنهایي. دیگر كسي حاضر نبود گوش به 
ایرادهاي او بدهد دوس��ت دیگری برای 
ح��ل این مش��كل می گفت: اگر كس��ي 
زیاد بهانه جویي مي كند و ایراد مي گیرد 
س��عي كن او را ریی��س آن بخش كنی، 
حتما خوب مي ش��ود!. گفتیم اگر نتیجه 
برعكس داد، چ��ی؟. آخر یك آدم بهانه 
ج��و مریض اس��ت چطور مي ش��ود كار 
مهمی را به او واگذار كرد. دیگر دوست 
عزیزی  مي گفت درسته، به شخص ایراد 
گیر باید كار كوچك و سرپرستي بخش 
كوچك��ی را واگذار كرد، نه در س��طح 
كالن. هنوز نمي دانم این فرمول كارساز 
اس��ت یا خیر ولي مي دانم كه ایرادگیرها 
با منتقدین، متفاوت هس��تند و خون به دل 
آنانی می كنن��د كه با دل و جون كار می 
كنند. امروز ما ش��اهد ایرادگیري هستیم 
كه به جز تخریب شخصیت اشخاص، اثر 
دیگري ندارد. انتق��اد با راهنمایي خوب، 
الزم اس��ت ولي ایرادگیری ها و نق زدن 
ها، كار اش��خاص بیمار و بهانه جوس��ت. 
بهترین روش، خود را از درون نگریس��تن 
و تجدید نظر در آن اس��ت. البته می دانم 
فردی كه خواب اس��ت را باید بیدار كرد 
ولی اگر فردی خ��ودش را به خواب زده 

باشد، نه!
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