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  ارباب جمشيد جمشيديان

با اينكه بارها در تهران از خيابان منوچهري و كوچه ارباب جمشيد گذر كرده بودم ،اما هيج شناختي نسبت به اين نام 

دراين نقطه بزرگ نداشتم و با خود فكر مي كردم ايشان تنها يك فرد پولدار جامعه زرتشتي بوده كه به تناسب امالكي كه 

اما با جستجويي كه در اينترنت داشتم به زندگينامه ايشان برخوردم و  از تهران داشته نام او بر اين كوچه باقيمانده است.

در مجلس شوراي ملي بودند و بي دليل نديدم كه  نخستين نماينده زرتشتيانبرايم بسيار جالب بود كه فهميدم، ايشان 

  ي دوستان نيز درج كنم.شرح زندگي ايشان را براي باق

 20سن  تاسالگي 11 ازجمشيد   دنيا آمد. ارباب خورشيدي در شهر يزد به 1229در سال  ارباب جمشيد جمشيديان

تجارتخانه كوچكي در بروجرد و   كار شد، سپس  به  مهر در بروجرد مشغول  رستم  در شعبه تجارتخانه اربابساالگي 

،  كارش  يافتن  و با رونق  پرداخت  و پوشاك  پارچه  تجارت  ايجاد نمود و به  بندرعباس

  .داد   گسترش  تهران  ويژه كشور و به  شمال  سمت  فعاليتهاي خود را به

سالگي  35 در و  و صرافي پرداخت  تجارت  ، به ، در سراي مشيرخلوت هراناو در ت

مركز تجاري   بازار تهران  داير كرد. با اينكه  هاي متعددي در بازار تهران شعبه

  و رفتار مناسب  شهرت  حسن  سبب  ميشد، وي به  محسوب  انحصاري مسلمانان

  .شد  و بنام بزرگز تجار ا  تدريج به ودهد   كار خود ادامه  به  توانست

  به  وابستگي آنان  منظور كاهش  ، به تجارت  به  آنان  كردن  و مشغول  شتيانتزر  استخدام 

رو،  از اين .جمشيد در ايجاد مراكز تجاري بود  اوليه ارباب  كشاورزي سنّتي، از اهداف

 150فعاليتهاي او،   نمود. در اوج  تسهيل  پايتخت  را به  شتيانتزر  وي مدتي مهاجرت

 . كار ميكردند  اش مالي و تجاري  شتي در شركتتزر

خانه وي ايجاد كردند و بعدها   را در اطراف  تهران  شتي نشينتهاي زر محله  جمشيد يكي از نخستين  ارباب  كارمندان

  رايگان  در آن  تحصيل  بنا كرد كه  شتيانتاي براي زر شخصي خود مدرسه  وي در ملكرفتند.   محله  آن  ديگر نيز به  شتيانتزر

و   در تهران  ويژه بسياري، به  جمشيد امالك  رو، ارباب كاري پر سود بود؛ ازاين  زمين  خريداري و تملك  زمان  بود. در آن

  . روستا بود  يا شانزده  پانزده  ، خريد. او مالك و فارس  خراسان

 

  ارتباطات و مراودات با دربار قاجار

هجري قمري بعنوان تاجر معتبر با ناصرالدين شاه قاجار ارتباط پيدا كرده و به  1309و  1308ارباب جمشيد در سالهاي 

دربار او راه يافت. جمشيدآباد (جمالزاده كنوني) را كه از جمله امالك شخصي وي بود، بعنوان تفرجگاه در اختيار شاه مي 

ه.ق وي را 1321شاه در سال  . مظفرالدين نهاد و هرگاه شاه به آنجا ميرفت ارباب جمشيد به وي سيني اشرفي تقديم ميكرد

ويژه حاكمان يزد و كرمان،  به لقب رئيس التجاري و دريافت نشان و جبه و شال سرفراز كرد . بسياري از رجال آن زمان، به

ارباب جمشيد، همچنين از  از او وام ميگرفتند و چون مديون او بودند به وضع زرتشتيان آن شهرها رسيدگي ميكردند،

ف محمدعلي شاه قاجار به رياست مخزن دولتي منصوب گرديد. در اين زمان او لباس قشون، اعم از قزاقخانه و طر

  . سربازخانه، را تأمين ميكرد
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  نيكوكارانهاقدامات 

را به رايگان، براي جبران كمبود خود جمشيدآباد و اميرآباد امالك در تابستانها كه آب جنوب تهران كم بود، آب قناتهاي 

انبار و سقاخانه  اهتمام ويژه داشت. ساخت چند آب به نيازمندان آب اين منطقه بدان روانه مي نمود. وي براي رسيدگي 

) و همينطور (بويژه درشهرهاي يزد و نيز در مسير بين بندرعباس ويزد) و ساخت چند مدرسه (از جمله مدرسه جمشيدجم

چند گرمابه رايگان براي زرتشتيان از جمله كارهاي اوست. ارباب جمشيد در امور ديني و زرتشتيگري خود نيز عالقمند 

 عبادت براي) آتشكده( مخصوص محل نبودن به توجه با و بود آورده يزد از را خود خانواده بود، طوريكه موبد ويژه

 . بود داده اختصاص زرتشتيان ديني امور براي را محلي اش شخصي منزل در تهران، زرتشتيان

 انتخاب به نمايندگي مجلس 

شاه قاجار فرمان مشروطيت را امضا كرد، موضوع ورود اقليتهاي مذهبي به مجلس شوراي ملي  پس از آنكه مظفرالدين

اللّه سيد عبداللّه  طباطبائي و آيتاللّه سيدمحمد  مطرح شد. البته ارامنه و كليمي ها دفاع از حقوق خود را بر عهده آيت

بهبهاني گذاشتند، اما زرتشتيان خواستار كسب يك كرسي در مجلس شدند، كه با آن موافقت شد و ارباب جمشيد به 

عنوان اولين نماينده زرتشتيان در مجلس شوراي ملي برگزيده شد. البته در دوره دوم مجلس، ارباب جمشيد به سبب 

يماري، حاضر به پذيرش وكالت مجلس نشد و ميرزاكيخسرو شاهرخ را به جانشيني خود معرفي هاي شغلي و ب گرفتاري

 . كرد و زرتشتيان نيز، به پيروي از وي، به كيخسروشاهرخ رأي دادند

 نقش در تاسيس بانك ملي 

 .داران عمده و از مؤسسان و بنيانگزاران بانك ملي ايران محسوب مي شود ارباب جمشيد از سهام

 ورشكستگي و عاقبت كار 

 .هاي بازرگاني كارهاي بانكي را نيز انجام مي دادند هاي تجارتخانه ارباب جمشيد در سرتاسر ايران عالوه بر فعاليت شعبه

-ستقراضي روس در ايران به شمار ميصرافان و تجار بزرگي همچون او از رقباي اصلي بانكهاي شاهنشاهي انگليس و ا

چون ارباب جمشيد در  اين بانكها در صدد برآمدند اقداماتي عليه ارباب جمشيد انجام بدهند وآمدند. به همين دليل 

حدود سيزده ميليون تومان از بانك استقراضي و دو ميليون تومان از بانك شاهنشاهي وام گرفته بود، اين بانكها دستاويز 

آوري  تشان از وي شدند و همزمان به جمعمناسبي عليه او در دست داشتند و بدين ترتيب خواستار وصول مطالبا

مطالباتشان از بازاريان پرداختند. ارباب جمشيد، توان پرداخت اين مطالبات را عليرغم حمايتهاي دولت وقت از او و 

هاي او در كرمان و اصفهان و همينطور پارك اختصاصي اش يعني پارك اتابك  مصادره بخشي ازاموالش همچون تجارتخانه

هرگز زير  و به سفارت روس تبديل شد) را نداشت و نهايتاً پس از مقاومتهاي فراوان اعالم ورشكستگي نمود (كه بعدها

پس از  وارباب جمشيد، پس از اعالم ورشكستگي، مدتي در بازداشت به سر برد .بار اين مشكالت مالي كمر راست نكرد

به مندرجات يكي از صورتجلسات انجمن زرتشتيان تهران  آزادي، تقريباً تمام ثروتش را از دست داده بود و گرچه بنا

گروهي از همكيشان او قصد همراهي او براي گشايش كارش را داشتند، اما وي با مناعت طبع اين كمك را نپذيرفت. 

سال زندگي و در حاليكه از مال دنيا چيز چنداني  82خورشيدي پس از  1316سرانجام وي در شانزدهم دي ماه سال 

   .باقي نمانده بود، درگذشتبرايش 

رامين رستمينگارنده:   
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چگونه در تربيـت فرزنـدان موفـق باشـيم؟     

 )2(بخش 

در كودكــان  توجه كم مــي تواند باعث بـــدرفتاري 

   شــــود

اين درسـت اسـت كـه بچـه هـا گـاهي رفتـار بسـيار         

ناخوشايندي دارند، زيرا آنها هنوز مهارت هـاي خـود را   

توسـعه نـداده انـد، و نمـي تواننـد ارتبـاط درسـتي بـا         

بزرگترها برقرار كنند، ولـي در ايـن خصـوص ممكـن     

است خود والدين نيز مقصر باشند، بدين صورت كه بي 

اه سبب بـروز رفتـار   توجهي والدين به فرزندان خود، گ

  نادرست كودكان است. 

براي مثال، جيغ و داد راه مي اندازند، اشيا را به اطراف 

ايـن رفتـار ممكـن اسـت بـراي       …پرت مي كننـد و 

والدين قابل قبول نباشد، زيـرا كودكـان مـي خواهنـد     

توجه آنها را به خود جلب كنند، حتـي اگـر ايـن جلـب     

توجه به قيمت ايجاد عصبانيت براي والدينشان باشـد.  

اگر شـما در بـاره نحـوه تربيـت كـودك خـود نگـران        

  هستيد، مي توانيد به سواالت زير پاسخ دهيد:

شما تا به حال به كودك خود گفته ايد كه دقيقاَ ـ آيا 1

چه كارهايي را بايد انجام دهد و چه كارهـايي را نبايـد   

  انجام دهد؟

ـ آيا وقتي فرزندتان كار خوبي انجـام مـي دهـد او را    2

  تشويق مي كنيد؟

  ـ آيا وقت كافي به كودك خود اختصاص مي دهيد؟3

توجـه مـي   والديني كه بيشتر به رفتار بد فرزندان خود 

كنند، بايد سعي كنند كه رفتار خوب آنان را نيز در نظر 

  .بگيرند و آنها را تشويق كنند

   ــي داردتوجه زياد نتيجه منف

بعضي اوقات رفتار غلط كودكان در نتيجه توجـه زيـاد   

والدين به آنهاست. براي مثال، كودكان در سنين پيش 

 دبستاني خودشان مي توانند لباس هايشـان را عـوض  

كنند، موهايشان را شانه بزنند و يا اسباب بـازي هـاي   

خود را مرتـب كننـد. انجـام ايـن كارهـا باعـث رشـد        

استقالل در كودكـان مـي شـود و بـدين ترتيـب آنهـا       

احساس مي كنند كه مي توانند از عهده انجام وظـايف  

خود برآيند. در واقع، والديني كه بيش از حـد در انجـام   

نهـا كمـك مـي كننـد، مـانع      كارهاي فرزندانشان به آ

پرورش حس استقالل كودك مي شوند و بدين ترتيب 

ه فرزندان نيز ياد مي گيرند كه هـر روز درخواسـت تـاز   

  .اي از والدين خود داشته باشند

اختيار دادن بيش از حد بـه كـودك مـي توانـد باعـث      

  بدرفتاري او شود.

برخي از والدين به كودك اجازه مي دهند هركاري مي 

ــه:     ــت كـ ــن علـ ــه ايـ ــد، بـ ــام دهـ ــد انجـ   خواهـ

گاهي والدين براي جلوگيري از دعـوا و نـزاع اينگونـه    

عده اي هم عقيده دارند فرزندانشان به  رفتار مي كنند،

زيـرا گمـان ميكننـد كـه      شـوند هيچوجه نبايد ناراحت 

كودكان ناراحت به معناي والدين ناآگاه هستند و عـده  

كه اگر فرزندان خود را  اي ديگر نيز از اين واهمه دارند

ــد ــر عال  بيازارن ــا ديگ ــود   آنه ــدين خ ــه وال ــه اي ب ق

 درحاليكه كودكان بوجـود محـدوديت و  . نخواهندداشت

   قانونمندي در امور نياز دارند.

  ــعوالدين قاطـ

والدين قـاطع اغلـب كــــودكاني     

انعطاف پذير دارند، زيرا رفتـار ايـن   

يني اسـت؛  گونه والدين، با وجود خشونت، قابل پيش ب

بنابراين فرزندانشان دقيقاً مـي داننـد كـه بايـد از چـه      

قوانيني پيروي كنند و چگـــونه خود را بـا رفتـار آنهـا    
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تطبيق دهند تا دچار دردسر نشوند، در نتيجه اين دسته 

از كودكان به ندرت تنبيه مي شـــوند، به عـالوه آنهـا   

و  مي دانند كه براي والدين شان مهـــم هستند و پدر

مادر به آنها عشق مـــي ورزند، چون آنها اين نكتـه را  

به فـــرزندانشان نشان مــي دهند. در نتيجه در كنـار  

قـــوانين خشك، محبت بي قيـد و شـرط هـم وجـود     

  دارد.

  ـــــد بوالـديـن مست

والدين مستبد تقريبا هميشـه در برخـورد بـا فرزنـدان     

آنهـا هـيچ   خودعصباني هستند.خيلي اوقات عصـبانيت  

ربطي به رفتار كودكان ندارد و اغلب تنشـهاي خـود را   

با تنبيه و تحقيـر فرزندانشـان آرام ميسـازند. تحقيـر و     

تنبيه بيش از اندازه والدين بـر بعضـي كودكـان تـاثير     

مخربي دارد و باعث مي شود تا آنها ناخودآگاه در آينده 

همان گونه كه به آنان نسبت داده شده است، افـرادي  

ور و خرابكار شوند. پايه روابط در ايـن خـانواده هـا    شر

براساس اعمال زور و ترس بنـا شـده اسـت. كودكـان     

فقط بايد همان كاري را انجام دهند كه به آنهـا گفتـه   

مي شود و در غير اين صورت، احتماالً تنبيه بدني مـي  

  شوند.

  والديـن سهل گيــــر

والدين به  والدين سهل گير بسيار فراوان اند. اين نوع 

كودك خود اجازه مـي دهنـد هـر كـاري دوسـت دارد،      

انجام دهد و در واقع فكر مي كننـد بـا ايـن كـار مـي      

توانند محبت و عالقه خود را به او نشان دهند، درحالي 

كه يكي از موارد مهم در تربيت كودكان اين است كـه  

مـادر   و آنها با محدوديت ها و قوانين آشنا شوند و پـدر 

فرادي هستند كـه بايـد ايـن قـوانين را بـه      نخستين ا

فرزندان خود آموزش دهند. كودكان بايد ياد بگيرند كه 

اجازه ندارند هر كاري را بخواهند انجام دهند و در واقع 

آموزش اين موارد به كودك از عالقه ما بـه او چيـزي   

  نمي كاهد.

  ــول مسئــوليتقـبـ

براي آن كه كودك كم كم احسـاس مسـئوليت كنـد،     

بهتر است در كارهاي خانه از او كمـك بخواهيـد، بـه    

اين ترتيب او ياد مي گيرد كـه بـه عنـوان عضـوي از     

خانواده بايد كارهايي انجام دهد و مسئوليت بسياري از 

امور را برعهده گيرد. افرادي كه در كودكي و نوجـواني  

ت كامل و به خوبي انجام مـي  كارهاي خانه را با رضاي

دهند، در بزرگسالي نيز مي توانند بـه خـوبي از عهـده    

  مسئوليت هاي خودبرآيند.

سـالگي وظـايف    2مـاهگي تـا    18شما مي توانيـد از  

سبكي را به عهده فرزند خود قرار دهيد و به او آموزش 

دهيد چگونه كارهاي شخصي خود را انجام دهد. مـثالً  

هميشه در چيدن ميـز بـه شـما     سالگي مي تواند 3در 

كمك كند. سعي كنيد به تدريج مسـئوليت هـاي او را   

اضافه كنيد و در موقع لزوم به او خاطر نشان سازيد كه 

ا انجـام دهـد   بايد چه كار كند و اگـر درسـت كـارش ر   

  .تشويقش كنيد

  كالم آخر

شما بايد عالوه بر آن كه كودكـان خـود را ملـزم بـه      

رعايت قوانين و مقررات مي كنيد به آنها آزادي عمـل  

دهيد تا عزت نفس بيابند و بتوانند خـود را بـاور كننـد.    

كودكان بايد اجازه داشته باشند اشتباه كنند، اما در مقام 

اصالح خود برآيند و از اشتباهاتشان درس بگيرند تا به 

يت بيشتري برسند. شما بايد بتوانيد بهترين مربي موفق

براي فرزندان خود باشيد، زيرا آنها به والـديني احتيـاج   

دارند كه بيشترين تالش خود را مي كنند و مسـئوليت  

  اشتباهاتشان را نيز مي پذيرند.

 گردآورنده: شهرزاد (شاهرخ) رشيدي  
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 جشن تيرگان

وهر و مهربان ساعت گدرب مهر  گاه در بتدا گاهانبار چهره ميديوشهيما

باشندگان در خانه زرتشتيان   و پس از آن، براي پسين برگزار شد 6:30

اجرا گرديد و با شيريني و شام از آنان پذيرايي برنامه هاي متنوع و شاد 

 شد.

 چهره پيته شهيم گاه گهنبار

ضور حاين آيين در روز بيست و دوم شهريور ساعت چهار و نيم پسين با 

 .همكيشان در درب مهر اصفهان برگزار شد

 ناز درب مهر اصفها (ع)  خادمين حرم امام رضا بازديد

خادمين حرم امام رضا به اصفهان  92شهريور  21پسين روز پنجشنبه 

آمدند و از درب مهر گوهر و مهربان بازديد نمودند و با زرتشتيان 

 گفتگو نشنتند به  و ديدار نيز اصفهان

 جشن مهرگان

د مهرگان را در كنار هم جشن گرفتن زرتشتيان اصفهان مانند هرسال جشن

يادبودي به برندگان همچنين  و از آموزگاران ديني خود سپاسداري نمودند.

نفر دوم ژيال كرماني و  (نفر سوم كيخسرو كيانفر،د ته نرد اهدا شمسابقه تخ

و پذيرايي . برگزاري مسابقات و برنامه هاي شاد نفر اول سهراب رشيدي)

 .شيريني و آش بخشهايي از برنامه هاي اين جشن بودند

  »گوهر و مهربان«ر مهر سالگرد گشايش د

 و گوهر درمهر بازگشايي سالروز چهارمين و بيست  مناسبت آييني به

يار بهزاد نيك دين، موبد .شد برگزار 18مهرماه از ساعت  17 در مهربان،

اني برنامه از در بخش پاي. داشتجشن خواني اين آيين را بر دوش 

 .ميوه، شيريني و شام پذيرايي شد، باشندگان با لُرك
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  تر كنيم؟ طعم را خوش يمانغذاها چگونه

آورد و  را براي خانم خانه همراه مي» كدبانو«آشپزي از آن هنرهايي است كه اگر كمي خالقيت هم چاشني آن شود، لقب 
اشاره هاي مواد غذايي مختلف  دهنده كند. به همين دليل در اين بخش به برخي از طعم تر مي پخت خوبش را خوب دست
 …كنيم تا طعم غذايتان بهتر و لذيذتر شود مي

 

چهارم فنجان پنير  قاشق غذاخوري كره را با يك 2مرغ خام را خوب هم بزنيد. سپس  تخم 2 :مرغ اي + تخم پنير خامه 

اي و كمي نمك مخلوط كنيد و اين مخلوط را روي حرارت ماليم بگذاريد. وقتي پنير و كره كامالً آب شدند،  خامه
ها را به ظرفتان اضافه كنيد و پس از هم زدن تمام مواد با يكديگر، درِ ظرف را تا پف كردن و پختن كامل  مرغ خمت

العاده خوش عطر و طعم خواهيد داشت. افزودن كمي پودر آويشن  دقيقه يك املت فوق 5ها ببنديد. بعد از حدود  مرغ تخم
  .ي شما فراهم خواهد كردترين صبحانه عمرتان را برا به اين املت، خوشمزه

كوب براي طعم  توانيد از پودر قهوه نيم اگر قصد درست كردن استيك يا حتي گوشت تنوري داريد، مي ك:قهوه + استي 
اي، زيره سبز و چند دانه فلفل  دادن به گوشت استفاده كنيد. تركيب پودر قهوه اسپرسو، نمك، فلفل قرمز، پودر فلفل دلمه

  .هاي استيك و كبابي است دار كردن گوشت براي طعمسياه بهترين تركيب 

تواند هم طعم جوجه را  كباب مي اضافه كردن يك قاشق غذاخوري سس مايونز به مواد جوجه :مايونز + جوجه كباب
هاي  تر، بنابراين اگر تصميم به پخت اين غذا داريد، كمي سس مايونز قبل از پخت تكه دلپذيرتر كند و هم بافت آن را نرم

  .گوشت به آن اضافه كنيد

كنند. اين بار به جاي اين كار يك  ها به آب در حال جوش ماكاروني، كمي نمك اضافه مي خيلي :ليمو + ماكاروني آب

ليموي تازه را به آب ماكاروني اضافه كنيد و هنگام سرو ماكاروني هم كمي آويشن يا پودر ريحان خشك  قاشق غذاخوري آب
دهيد و هم طعم جديدي را در ماكاروني تجربه خواهيد  ترتيب هم حجم سديم دريافتي را كاهش مي روي آن بريزيد. به اين

  .كرد

هاي تمام دنيا متفاوت باشد، به جاي پياز رنده شده، از  خواهيد طعم كتلت شما با تمام كتلت اگر مي :آب سيب + كتلت

تواند شلي  نان خشك خردشده به مواد اوليه كتلت ميآب سيب غليظ در تهيه مواد اوليه آن كمك بگيريد. افزودن كمي 
  .حاصل از افزودن آب سيب را نيز برطرف كند

توانيد يك ليوان  تان باقي مانده است، اصالً نگران نباشيد. شما مي اگر مقداري از برنج مهماني شب گذشته :برنج + شامي

شده آن را مخلوط كنيد و پس از افزودن ادويه و  كرده و پياز رنده برنج پخته را خوب بكوبيد و با كمي گوشت چرخ
 .هاي معطر، يك شامي بسيار خوشمزه سر ميز غذايتان بگذاريد سبزي

توانيد براي  ها عالقه فراواني به خوردن فيله سوخاري و مرغ كبابي دارند. شما مي معموالً بچه :پنير پيتزا + فيله سوخاري

 .ليموي تازه استفاده كنيد سوخاري از كمي پنير پيتزاي رنده شده و آبهاي  باال بردن كالري و بهبود طعم گوشت
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خواهيد مهماني برگزار كنيد، حتماً به  اگر اضافه وزن نداريد، چربي خونتان باال نيست يا مي :خامه + سوپ سفيد

ر و طعمي به ياد پذي هاي سفيد عطري دل هاي سفيد خود كمي خامه هم بزنيد. افزودن خامه و جعفري تازه به سوپ سوپ
  .دهد ماندني به آن مي

وقتي ماكاروني را پختيد و در ظرف مخصوص سرو آن ريختيد، كمي پنير صبحانه روي آن  :پنير صبحانه + ماكاروني

  .رنده كنيد. مطمئن باشيد با اين كار يك رشته ماكاروني هم ته ظرفتان باقي نخواهد ماند

قاشق غذاخوري رب انار را با نصف ليوان پياز  2هاي مرغ را با آب و كمي نمك پختيد،  پس از اينكه تكه :رب انار + مرغ 

هاي مرغ  ها بريزيد. سپس اجازه دهيد تكه كرده كمي تفت بدهيد و روي مرغ خوري زعفران دم شده و يك قاشق چاي سرخ
  .دقيقه روي حرارت بمانند تا آماده خوردن شوند 3تا  2دار شده به مدت  طعم

ها چند گلبرگ گل محمدي  توانيد هنگام خيس كردن آن هاي بدون عطر مي براي طعم گرفتن برنج :گل محمدي + برنج

ده بار هم كه ش خواهيد برنج سفيد بپزيد، براي يك را داخل آبشان بريزيد تا عطر و طعم خوبي پيدا كنند. اگر براي ناهار مي
  .اين توصيه را امتحان كنيد

توانيد با افزودن  هاي بخارپز را دوست ندارند اما مي معموالً بيشتر افراد طعم سبزي :هاي بخارپز روغن كنجد + سبزي 

دادن اين  البته كمي تفت .ها بدهيد هاي بخارپز، طعمي مطلوب به آن كمي روغن كنجد و سركه بالزاميك به سبزي
  .دهد ها مي ها طعم بهتري به آن سبزي

ذرت، نخودفرنگي، باقال و لوبيا سبز را بالفاصله بعد از پخت از داخل ظرف خارج كنيد تا  :آويشن + ذرت و نخودفرنگي 

را ها  تواند طعم اين سبزي ها جدا نشود و ظاهر زشتي پيدا نكنند. افزودن كمي كره، نمك و آويشن مي پوست رويي آن

 .تر كند بسيار مطلوب

  صندل كدو

كلسترول را پايين مي آورد، بلكه براي كساني كه مايلند رژيم الغري داشته باشند هم مفيد است. فقط به خاطر داشته كدو نه تنها 

  باشيد كه در اين صورت بايد پنير را از دستور زير حذف كنيد.

 مواد الزم:

    عدد 3  كدو

  عدد 2  گوجه فرنگي

  قاشق 4   پنير پيتزا

  قاشق 1  جعفري خرد شده

  به ميزان الزم  نمك و فلفل

  به ميزان دلخواه  غوره

  طرز تهيه:

كدو ها را بدون آن كه پوست بگيريد، از وسط نصف يك برش 

عمودي بزنيد و در قابلمه اي كه آب در آن مي جوشد قرار 

دهيد تا نيم پز شوند. آن ها را يكي يكي از آب بيرون آورده و 

در آب خنك بگذاريد تا فرم خود را حفظ كنند. حاال داخل 

و فلفل آن را كمي با قاشق خالي كرده روي آن را نمك 

بريزيد و گوجه فرنگي حلقه شده، غوره، جعفري خرد شده و 

پنير پيتزا را داخل حفره ي كدو قرار دهيد. در صورت تمايل 

مي توانيد اين فيلينگ را با مايه ي گوشتي، قارچ و پنير 

صبحانه جايگزين كنيد.به جاي گوجه فرنگي حلقه شده هم 

ون سياه استفاده مي توانيد از گوجه ي گيالسي همراه با زيت

حاال كدوها را در ظرفي كه ته آن را چب كرده ايد  كنيد.

 170دقيقه با درجه حرارت  40بگذاريد و در فر به مدت 

درجه ي سانتي گراد و در طبقه ي وسط بپزيد. در پايان 

 گريل را روشن كنيد تا پنيرها گاليي و برشته شوند.

 گردآورنده: آرميتا بهمردي

 پريچهر مالي
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       )حواژگان پارسي (بخش 

  حاجت: نيازـ 1

  ـ حادثه: رويداد2

  ـ حاشيه: كناره3

  ـ حاصل آمدن: فراهم شدن4

  حاصل: دستاورد ـ 5

  حافظ: نگهبانـ  6

  حافظه: ياد و ويرـ 7

  حدس: گمانـ  8

  ـ حبيب: دوست9

  ـ حدود: مرز10

  ـ حرف: پيشه11

  ـ حروف: وات: واج12

  ـ حرير: ابريشم 13

  ـ حسرت: دريغ14

  

 

 

 

  آرامش سنگ يا برگ؟

غمگين و افسرده به سطح آب زل زده بود. شيوانا مردجواني كنار نهر آب نشسته بود و 

از آنجا مي گذشت. او را ديد و متوجه حالت پريشانش شد و كنارش نشست. مرد 

عجيب آشفته ام و همه چيز زندگي ام به  "جوان وقتي شيوانا را ديد بي اختيار گفت:

پيدا  هم ريخته است. به شدت نيازمند آرامش هستم و نمي دانم اين آرامش را كجا

 "كنم؟

به اين برگ نگاه كن وقتي داخل  "شيوانا برگي از شاخه افتاده روي زمين كند و آن را داخل نهر آب انداخت و گفت:

سپس شيوانا سنگي بزرگ را از كنار جوي آب برداشت  "آب مي افتد خود را به جريان آن مي سپارد وبا آن مي رود.

 .اش داخل نهر فرو رفت و در عمق آن كنار بقيه سنگ ها قرارگرفتو داخل نهر انداخت . سنگ به خاطر سنگيني 

اين سنگ را هم كه ديدي. به خاطر سنگيني اش توانست بر نيروي جريان آب غلبه كند و درعمق نهر " شيوانا گفت:

 "!قرار گيرد.حال تو به من بگو آيا آرامش سنگ را مي خواهي يا آرامش برگ را

اما برگ كه آرام نيست. او با هر افت و خيز آب نهر باال و پائين  "وانا نگاه كرد و گفت:مرد جوان مات و متحير به شي

مي رود و االن معلوم نيست كجاست!؟ الاقل سنگ مي داند كجا ايستاده و با وجودي كه در باال و اطرافش آب جريان 

 "!دارد اما محكم ايستاده و تكان نمي خورد. من آرامش سنگ را ترجيح مي دهم

پس چرا از جريان هاي مخالف و ناماليمات جاري زندگي ات مي نالي؟ اگر آرامش  "شيوانا لبخندي زد و گفت:

سنگ را برگزيده اي پس تاب ناماليمات را هم داشته باش و محكم هر جايي كه هستي آرام و قرار خود را از دست 

 نگارنده: موبديار بهزاد نيكدين
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 ".مده

شده بود نفس عميقي كشيد و از جا برخاست و مسافتي با شيوانا اين را گفت و بلند شد تا برود. مرد جوان كه آرام 

شما اگر جاي من بوديد آرامش  "شيوانا همراه شد. چند دقيقه كه گذشت موقع خداحافظي مرد جوان از شيوانا پرسيد:

 "سنگ را انتخاب مي كرديد يا آرامش برگ را؟

ه خالق رودخانه هستي به جريان زندگي سپرده ام من تمام زندگي ام خودم را با اطمينان ب "شيوانا لبخندي زد و گفت:

و چون مي دانم در آغوش رودخانه اي هستم كه همه ذرات آن نشان از حضور يار دارد از افت و خيزهايش هرگز دل 

ت آشوب نمي شوم. من آرامش برگ را مي پسندم چون اصال دلم نمي آيد حتي يك لحظه فرصت هم نفسي و حرك

  م.ازدست بدههمراه جريان حيات را 

دل افت و خيزهاي هيجان آور زندگي است كه آن آرامش عميق و ناگفتني بدست مي آيد. اما اين تو هستي كه  در

نهايتا بايد انتخاب كني كه آرامش دائما در حال افت و خيز اما همزمان جاري بودن برگ را بپذيري يا آرامش و وقار 

 ".هر دو حالت داخل آب هستيو سكون سنگ را. در 

  آرميتا بهمردي

  )دوم(بخش  آزمون لهجه اصفهاني

 اعضاي زير كداميك از اعضاي بدن انسانند؟   الف)

   
   سكاصورِت - 4          سكاسينه -3               گُرته - 2        چكي لُپ  -1
    خنجر كمر گُلي -8         ناقولوسي - 7       چكاچيويل -6             گيسي -5

  پاسخ:

 از چكي لپش دراومد نثاري ما كرد.چكي لُپ: دهان. مثال: هر چي  -1

 كمر و پشت): ت به د تبديل قاعده گُرده( گُرته  -2

 . گرفتس سينم سكا. هم با سينه و سر: سينه سكا -3

 ورت ص: سكاصورت  -4

 اشتباه گيسو با... بريدس اَالَمانما كه ميكوند درد گيسييام اين تو تا اينقده خره: مثال. گردن و شانه ماهيچه: گيسي -5

 . نشود

 ) سرازير. (عامو سرِزيرس چكاچيويلش از آب: مثال. صورت: چكاچيويل -6

يش پر ناقولوس تو تا اتوبوسِ: مثال. خرخره همان يا و ناي: ناقولوسي -7

 كردس. 

 هست هم معروف جمله يه.. فقرات ستون آخر هاي مهره: خنجر كمر گُلي  -8

 كار اين انگار يعني. ميشكند خنجرد كمر گلي بوكوني كارا اين اگه: ميگه كه

  سخته خيلي برات
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  ديدگاههاي مختلف

  
  

 دانستيد؟؟؟ آيا مي

؟ است گرفته قرار مختلف قاره دو در كه است جهان شهر تنها تركيه كشور در استانبول شهر آيا ميدانستيد كه  

  ؟ است سيگاري غير افراد برابر دو سيگاري افراد در درد كمر به ابتال احتمال آيا ميدانستيد كه

  ها تغيير نميكند اما رشد بيني وگوشها هيچگاه متوقف نميشوند؟نتتاا تولد بدو از درانسانها چشمها اندازه آيا ميدانستيد كه

  ؟ باشند مي مرگبار آنها از گونه 25گونه عقرب وجود دارد كه تنها  1300تقريباً بيش از  آيا ميدانستيد كه

  ؟ دهد كاهش را عفونتها با مقابله قابليت و نموده ضعيف را شما بدن ايمني سيستم ميتواند خوابي كم آيا ميدانستيد كه

  هزار كيلومتر مي شود ؟ 97 تقريبا بگذاريم، خط يك در را خوني هاي رگ تمام اگر آيا ميدانستيد كه

  ؟ كند مي عمر سال 1500 تا زيتون درخت يك آيا ميدانستيد كه

  ؟ هستند دست چپ دنيا مردم از درصد11 آيا ميدانستيد كه

  ؟ ميكند مصرف لب رژ كيلوگرم 2.7 متوسط بطور خود عمر طول در خانم هر آيا ميدانستيد كه

 900 تاريخ كه بريتانيا ملي دانشنامه مجموعه. ميشود زده تخمين ترابايت 3000 تا 3 از انسان مغز حافظه ظرفيت آيا ميدانستيد كه

  ؟ دارد حجم ترابايت 70 ميشود، شامل را ساله
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 فريبا نميرانيانگردآرنده: 
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عاشق يك پنگوئن ماده مي شود، سرتاسر ساحل را جستجو مي كند تا زيباترين سنگ ريزه را وقتي يك پنگوئن نر  آيا ميدانستيد كه

  پيدا كرده و به او هديه دهد؟

سي بود كه ك بالش آن كاش كه ميكنيد آرزو كنيد، مي بغل را بالشي خوابيدن هنگام وقتي: ميكنند ادعا روانشناسان آيا ميدانستيد كه

  گ شده ؟دوستش داريد و دلتان برايش تن

سه  7دوقلو،  16فرزند مي باشد. او داراي  69بيشترين فرزندي كه تا به حال يك زن بدنيا آورده مربوط به خانمي با  آيا ميدانستيد كه

  چهارقلو بوده است ؟ 4قلو و 

  ؟ است شده هضم زنبور يك توسط قبالً كه است اين ميشود هضم راحت خيلي عسل اينكه علت آيا ميدانستيد كه

  ؟ است بوده دالر ميليون 200 آن فيلم ساخت هزينه و دالر ميليون 7 تايتانيك كشتي ساخت هزينه آيا ميدانستيد كه

  دقيقه طول كشيد ؟ 38بين نازي ها و انگلستان رخ داد كه  1896 تاريخ در جنگ كوتاهترين آيا ميدانستيد كه

  

نميرانيانشهريار   

  

        Mathdoku) (    جدول متدوكوجدول متدوكوجدول متدوكوجدول متدوكويا يا يا يا     )Ken ken(جدول كن كن جدول كن كن جدول كن كن جدول كن كن 

ون، رقم تكراري نوشته نشود و براي حل جدول كن كن بايد در هر خانه ارقام را طوري قرار داد كه در هر سطر و هر ست

كه در قسمتهاي مختلف نوشته شده است. به طور مثال در جدول زير رابر عددي باشدچهار عمل اصلي آن نيز ب حاصل

 و بدون تكرار استفاده كرد. 5تا  1فقط بايد از اعداد 
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 گردآورنده: ميترا پشوتني زاده
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تابستان و گرما...چقدر دلپذيره هنگامي كه درب يخچال و فريزر را باز مي كنيم ، تكه يخي را در ليواني مي اندازيم  وآب يا  شربتي 

شيرين و گوارا را مي نوشيم. بعد ابر خيال پرواز مي كند و مي رود به سوي گذشته ،...آن 

شوري با اقليم گرم و خشك. هنگام كه نه برقي بود و نه يخچالهاي مدرن امروزي، در ك

  گذشتگانمان چگونه روزگار مي گذراندند؟ 

 )1(بخش يخچال 

قه گرم و خشك واقع شده و تابستان ها در كشور ما طبا توجه به اينكه بخش اعظم ايران در من

نسبتاً طوالني و درجه حرارت در طي اين فصل در اغلب اوقات بيش از حد تحمل است، لذا 

يا افشره خنك و بستني در اين فصل مي تواند بسيار گوارا و مطبوع باشد. همچنين سالم نگه داشتن گوشت، لبنيات و نوشيدن آب سرد و 

   .ساير مواد غذايي نيز استفاده از يخ را در تابستان ضروري مي سازد

همان گونه كه آب انبار،  هنوز استفادها ز يخچالهاي بزرگ خشتي، متداول بوده. ،در گذشته  نه چندان دور، شايدكمتر از صد سال پيش

جهت ذخيره آب بوده، يخچال نيز چاله اي براي نگهداري و حفظ يخ بوده است. يخ، در چله زمستان و در طي ماه هاي سرد سال تهيه مي 

  .ستفاده قرار مي گرفته استشده . در طي فصول گرم، يخ ذخيره شده تا شروع زمستان سال بعد مورد ا

در اين   (National Geographic)، از سردبيران مجله معروف و معتبر جغرافيايي ملي(Samuel W. Matthews)سموئل متيوس

رفي كه مي كردند. يوناني ها و روميان باستان شراب خود را با ب  چيني ها از هزاران سال قبل از ميالد مسيح، يخ را انبار"مجله مي نويسد: 

پزشك يوناني در قرن چهارم و ينجم  ) Hippocrates(در چاله هايي كه با كاه پوشيده شده بود، خنك مي كردند، اگر چه هيپوكريتس

اروپا، داشتن يخ در  18عقيده داشت كه آشاميدن از يخ براي سالمت انسان مفيد نيست. براي افراد اشرافي در قرن  -قبل از ميالد مسيح

امر دلپذير و استثنايي بود. ولي يكي از سياحان مي نويسد كه نحوه حفظ يخ در ايران آنقدر پيشرفته است كه حتي فقير ترين تابستان يك 

  “.افراد نيز مي توانند يخ داشته باشند

در حرارت  در اين جاست كه مي بينيم معماري زيست اقليمي ايران پاسخگوي احتياجات و ملزومات زندگي انسان مي شود به نحوي كه

چهل درجه كرمان و يا شيراز و بسياري از شهر هاي ايران آب خنك براي اهالي هميشه فراهم بوده است. بايد گفت كه كاربرد معماري 

اقليمي و نحوه استفاده از اقليم و معماري در جهت تامين شرايط آسايش انسان در طي فصول مختلف سال و در مناطق آب و هوايي در 

ه كارگيري كليه عوامل اقليمي جهت ايجاد حرارت و يا برودت مورد نياز، جزو ب .رو معماري گذشته ما ثبت شده استجاي جاي قلم

اصول اوليه معماري سنتي ايران بوده است. همان گونه كه از تابش آفتاب و مصالح ساختماني جهت تامين و ذخيره نمودن حرارت استفاده 

منظور ايجاد برودت و ذخيره آن  پايين آسمان در شب هنگام و عايق بودن نسبي عمق زمين نيز به مي شده، سرماي زمستان، دماي بسيار

 .  مورد استفاده قرار مي گرفته است

البته روش هاي ديگري نيز براي خنك نمودن آب وجود داشته است و بدين منظور از كوزه گلي بدون لعاب و يا مشك استفاده مي 

بسيار ريز كوزه گلي، آب به خارج آن نفوذ مي كند و بعد از تبخير از روي سطح كوزه، باعث برودت آب مي كردند. به علت منفذ هاي 

، در مورد وظايف سقا مي  )يك محتسب كه در قرن هفتم هجري در مصر زندگي مي كرده( شود (برودت تبخيري)، و چنانچه ابن اخوه

وي مشك را نيز قدري آب مي ريختند تا بعد از تبخير آن، آب ر“.رخورد و خنك كندبايد كوزه ها را بياويزد تا هوا بدان ها ب"نويسد: 

مي شده است. استفاده از اين روش براي  داخل مشك خنك شود. با قرار دادن كوزه و يا مشك آب در مسير جريان هوا، اين امر تسهيل 

 .ستخنك نمودن كوزه آب در روستا ها و مشك آب در بين عشاير هنوز متداول ا

جهت خنك نمودن آشاميدني ها از برف نيز استفاده مي شده است.  به اين منظور در مناطق كوهستاني و برف گير، برف را متراكم و 

 .سپس چال مي كردند و در تابستان اين برف را براي مصرف به شهر حمل مي كردند

د. اين برف را هنگام حمل در خورجين هايي از پشم بز مي گذاشتند در كرمان برف را از منطقه حسين آباد جوپار با االغ به شهر مي آوردن

تا در حين ذوب شدن، خورجين آن سنگين نشود. در زنجان، همدان و شيراز نيز برف را از كوهستان مي آوردند. در شيراز برف را با 
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اشتند. برف كوبيده شده در مغازه ها به گاري حمل مي كردند و آن را به صورت قطعات مكعب شكل در الي نمد و يا حصير نگاه مي د

در اصفهان ، در بعضي از خانه ها نيز در زمستان مي نوشيدند.  مي رسيده. اين برف را براي خنك كردن آب، در آن مي ريختند و فروش

  .برف را در الي حصير و يا كاه در داخل زمين مدفون مي كردند

از لغات مرتبط با يخچال كه با منسوخ شدن يخچال از فرهنگ روزمره مردم خارج شده ذكر در اينجا با استفاده از لغتنامه دهخدا بعضي 

 :مي شود

  .يخچالي: رييس يا صاحب يا مستاجر يخچال �

  .يخچالبان: آنكه مراقبت و نگهباني يخچال را به عهده دارد �

بسته درگودال هاي يخچال و نگهداري آن يخچالدار: كسي كه به بستن آب در زمينهاي يخچال براي يخ زدن و ريختن قطعات يخ  �

  .اشتغال دارد

فروشي بوده و در زمستان  در تابستان پالوده حلواييبوده است. كار  حلواييدر كرمان اغلب يخچال ها در اختيار اشخاصي به نام  �

في بودند و يا در اختيار حلوايي ها بوده حلوا مي فروختند. به همين دليل به نام حلوايي معروف بودند. كالً در كرمان يخچال ها يا وق

  .است

برخالف آب اكثر آب انبار ها كه گوارا و بهداشتي بوده، يخ يخچال ها چنين خصوصيتي نداشته؛ به دليل اينكه يخ در محيط باز يخ بند 

كنده مي شده و هيچگونه اندودي  تهيه مي شده و كرت ها و يا چال هاي يخ بند در داخل خاك

روي خاك كشيده نمي شده، بنابراين يخ يخچال ها خالي از خاك و خاشاك نبوده است. لذا با 

ظهور يخچال نفتي و پس از آن يخچال برقي، يخچال هاي سنتي به تدريج منسوخ شدند، در صورتي 

در نواحي حاشيه كوير فعال  كه با وجود اب لوله كشي شهري، هنوز بعضي از آب انبار هاي قديمي

  .ند و مورد استفاده قرار مي گيرند مي باش

بر صافي و تميزي يخ، قيمت و نوع استفاده از آن فرق مي كرده است. يخي كه داراي قدري خاك  بنا

و خاشاك بوده براي مصرف بستني فروشي ها بوده زيرا يخ مستقيماً با بستني تماسي پيدا نمي كرده و 

ستني را در داخل يخ مي گرداندند تا بستني درست شود. يخ مرغوبتر را براي قصابي ها و يخ صاف و تميز كه به نام يخ ظرف فلزي ب

 .مي شده است بلوري و يا يخ شيشه اي معروف بوده، براي مصرف خانگي و جهت آشاميدن استفاده

ب بوده است. بدين منظور يخ را در داخل چالي كه در جهت نگهداري و ذخيره يخ به مدت طوالني، احتياج به يك عايق حرارتي خو

  درون زمين كنده مي شده، حفظ مي كردند.

آب مورد نياز يخچال ها ازطريق آب نهر ها و يا قنات ها تهيه مي شده است. اين آب را به يك زمين مسطح كرت شده (مانند زمين مزارع 

تلف در داخل زمين كنده شده) و يا همان گونه كه شاردن در سفر نامه خود ذكر كه شيار هايي پيوسته براي انتقال آب با قسمت هاي مخ

بر اثر سرماي هوا در زمستان و تابش حرارت از آب گرم به آسمان  .سانتي متر هدايت مي كردند 50تا  40نموده، در چاله هايي به عمق 

جنوبي كرت  سحر يخ درست شده به داخل مخزن يخچال منتقل مي شده است. در سمت  سرد در شب هنگام، آب يخ مي زده و هنگام 

چاله ها، يك ديوار بلند خشتي و يا گلي وجود داشته تا در طي روز محوطه تهيه نمودن يخ (يخ بند) در زير سايه ديوار باشد و  يا  و ها 

شب نسبت به زمين هاي مجاور كمتر بوده و آب سريعتر يخ ببندد. حرارت روز در اين مكان كمتر ذخيره گردد و در نتيجه دماي آن در 

اغلب در سمت هاي شرقي وغربي نيز ديوار هايي با طول كمتر، براي جلوگيري ازتابش آفتاب درهنگام طلوع و غروب برمحل يخ بند 

  .احداث مي كردند
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ب هايي كه هوا بسيار سرد و آسمان عاري از ابر بوده (ابر به ميزان يخ زدن آب بستگي به دماي هوا و ابري بودن آسمان داشته است. در ش

مي توانستند عمق آب را براي يخ زدن بيشتر بگيرند، ولي برعكس در  عنوان عايق تبادل حرارت تابشي بين زمين و آسمان عمل مي كند)

  .بنددشب هايي كه هوا نسبتاً گرمتر و يا آسمان ابري بوده، عمق آب را كم مي گرفتند تا يخ ب

الزم به ذكر است كه در مناطق جنوبي كشور كه دماي هوا در شب به ندرت به زير صفر مي رسد، يخچال وجود نداشته. در سواحل 

درياي خزر نيز به سبب رطوبت هوا و نوسان بسيار كم درجه حرارت در طي شبانه روز يخچال وجود نداشته است. در اين سواحل مدت 

زير صفر مي رسد بسيار كم است و جهت تهيه نمودن يخ براي يخچال كافي نمي باشد. البته در اينجا نيز مانند  زماني كه درجه حرارت به

ساير مناطق ايران، در مواقعي كه برف مي باريده آن را به صورت متراكم در الي حصيرو يا كاه براي مصرف تابستان در داخل زمين چال 

  .مي كردند

  :داول بوده سه نوع يخچال در ايران مت

  يخچال گنبدي �

 يخچال زيرزميني �

   يخچال بدون تاق �
 

  

  شمعداني

امروز مي خواهم درباره يكي از گلهاي بسيار قديمي كه همه با آن آشنايي دارند يعني شمعداني صحبت كـنم. شـمعداني از   

 گياهي است با ساقه نيمه چوبي كه در انواع مختلف و رنگهاي گوناگوني ديده مي شود. )Graniaceaeشمعداني ها (تيره 

اع ذكر شده داراي انواع گياه شمعداني عبارتند از: پيچ، ترمه، معطر، دورگه، ابلق، وحشي، مينياتوري، اژدر، حرامزاده، كوتوله، رمشني و ... كه تمام انو

  و كم پر و در رنگهاي قمر، سفيد، صورتي، ارغواني، بنفش، عنابي، ليمويي و نارنجي وجود دارد. انواع پر پر

يكي از خصوصيات گل شمعداني اين است كه  تمام قسمتهاي آن از گل گرفته تا برگ و حتي ساقه آن همواره داراي عطر ماليم و دلچسبي مي 

داشته باشيد كه شمعداني هم در باغچه و هم در آپارتمان قابل پرورش دادن است و در هر باشد كه مخصوص اين گل زيبا و بي نظير است. توجه 

  دو مورد در صورت رعايت نكات زير، گلهاي زيبا و بادوامي را تقديم شما مي كند:

بهتـرين محـل بـراي    شمعداني احتياج به محبط سايه آفتاب با آفتاب ماليم دارد. نور شديد آفتاب به گلها صدمه مـي زنـد. بنـابراين     .1

نگاهداري آن داخل آپارتمان پشت پنجره هاي جنوبي (زياد نزديك به پنجره نباشد) با واسطه يك پرده نيمه شفاف مي باشد. در باغچه 

 بايد در سايه آفتاي درختان كاشته شود. در قديم شمعدانيها را لب حوض و در سايه درختان قرار مي دادند.

 روي شمعداني ها هرگز آب نپاشيد. داخل اتاق، هر سه روز يك بار و در بيرون يك روز در ميان مي باشد.ميزان آب براي اين گل در  .2

و است. در صورت كود دادن زيـاد شـاخ   شمعداني احتياج به كود ندارد و خاك معمولي باغچه مخلوط با كود برگ براي رشد آن كافي  .3

 برگ زيادي توليد كرده و گلدهي آن كم مي شود.

 % ماسه.100% خاك برگ، 40% خاك باغچه، 50ناسب براي كاشت گل شمعداني عبارت است از: خاك م .4

براي تكثير شمعداني ها در آبانماه از پايين هر گره ساقه را قطع كرده و پس از حذف برگهاي پاييني، قلمه ها را در مخلوطي از ماسه و  .5

  ين ماه آنها را در جاي اصلي بكاريد.خاك باغچه فرو كنيد و در فرورد
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  روشهاي مختلف بستن بند كفش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  واسونك شيرازي

  

  
  

 انگار زن اصغر زوئيدهميگن 

 حاجي زِينل تو تابِسون چوئيده

 ديدي عفت ئي روزا لبدي شده

 شوورش اهل جرِ خير نديده

 معصومه وقتي اومد پاش پتي بود

 يادته اَلشتي بود نكبتي بود

 حالُو روم سيا چقد گنده شده

 تو پوسش آب دوويده ورپريده

 شوكت انگار سرِشِ تازه زده

وي بي اندازه زدهآمو يِي هو 

 او كه چو پيچيده كَفتر بازه

 شوورِ رباب بند اندازه

 شام ديشب دو پيازه الو بود

 تَبريتَش هم شربت آلبالو بود

 بده بعضيها كه غيبت ميكنن

 ها كاكو غيبت و وِراجي بده

 خوبه ما اهل ئي حرفا نيسيم

 رو آدم سيا ميشه عين دده

 وخته ميادگَمونُم بو قابلمه ي س

 ووي از خونه ي من پدر سوخته مياد
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  دلنوشته 

  "بياري اهورامزدا"

  زياد جدي نگيريد

  جشن تيرگان هم به خوبي و خوشي و با شكوه هر چه تمام برگزار گرديد. همه چيز حاضر و آماده بود. 

 موجوداتي آسماني صندلي ها را چيده بودند، كف زمين از تميزي برق مي زد، آبشار زيبايي در گوشه سالن همراه با كوزه مخصوص

و چك و دوله خودنمايي مي كرد. برنامه ها به خوبي توسط خانم مجري اعالم و با نظرم و ترتيب و تنوع، يكي يكي برگزار گرديد 

  كه عبارت بودند از:

  سخنراني، نمايش، چك و دوله، دكلمه و حركات موزوننيايش، 

دستبندهاي تير و باد توسط موجودات آسماني به تعداد آماده شده بود و همراه با پذيرايي شيريني و چاي بين حاضران نقسيم و به 

  دستهاي يكايك ما بسته شد.

براي مستضعفين و مستكبرين آماده كرده بودند. شام هم آماده بود. موجودات آسماني ساندويچهاي خوشمزه اي را در دو نوع 

  (ساندويچهاي مستكبرين داراي سبزي خوردن هم بود)

ما به عنوان ميهمانهاي جشن تيرگان آمديم و از همه اينها استفاده كرديم و شاد و خوش و خندان به منازل خود بازگشتيم.  به هر حال

ات آسماني به خاطر اين همه زحمت، يك تشكر خشك و خالي هم كه فقط يك موضوع فراموش شد. يادمان رفت از آن موجود

  شده بكنيم.

 نويسنده: هوشنگ باوفا

  

  

  

  

  

  

 نوعروسان و تازه دامادان گرامي

 پريسا بهروزي و كيوان خسروي، شهرزاد (شاهرخ رشيدي) و اردشير ماوندادي، و شهرزاد (شهرام) رشيدي و تيرداد يزداني

  ن آرزوي خوشبختي و تندرستي داريم.آغاز زندگي مشتركتان را شادباش گفته و برايتا

 جناب آقاي مهندس شاهرخ پورمستدام

 دادار اورمزد يكتا خواستاريم.از  تبريك گفته و موفقيت شما را 1391انتخاب شما را به عنوان پژوهشگر برتر سال 

 

 



  داخلي انجمن زرتشتيان اصفهان گاهنامهـ  ويستا    

  

   

 
20 

ل هفتم. شماره 
سا

ل و دوم. .پاييز.
چه

 
1392

 

  و فلسفه آن)آداب و رسوم ديني را بيشتر بشناسيم (گاهان بار و آداب 

  بخش اول

جمع شدن و بخشش را مي رساند. به معني ديگر كه انديش مندان مي گويند، گاهان بار زمان  "بار"به چم (معني) زمان را مي دهد و  "گاه"

را مساوري جمع شدن و گاهان (گاتها) را سرودن مي دانند. اين هم درست است. بهدينان براي اينكه در هازمان (جامعه) خويش غني و فقير 

. با و برابر كنند از دارايي خويش در مراسم گاهان بار بخشش مي كنند تا برابري ايجاد شود و در همين زمان گاهان و گاتها را نيز مي سرايند

ت كه هم همنوايي با موبد، خواهان آمرزش درگذشتگان و خير و بركت براي گردآورنده مراسم گاهان بار مي شوند. اين مراسم همان آدابي اس

 وطنان مسلمان ما با خمش و ذكات آن را انجام مي دهندو بايسته است بدانيم كه در سرايي كه گاهان بار برگزار مي شود در آن باستي كامال

باز باشد تا هر كس با هر گرايش و مذهب و اعتقاد در آن شركت كرده و از آن بهره ببرد. گذشتگان ما حتي براي حيوانات همانند سگ كه 

  نگهبان و پاسبان و ياور بوده و براي پرندگان و حتي ماهي در آب سهم و بهره اي گردآوري مي كرده تا اين حيوانات هم بهره اي ببرند.

  موبديار بهزاد نيكدين

  ها دهش

  

  

  

  

  

  

  راهنماي مشاغل زرتشتيان منتشر شد

كانون دانشجويان زرتشتي اقدام به گردآوري راهنماي مشاغل زرتشتيان نمود، راهنمايي كه امروز با نام برگ زرين در سراسر   پيش از چندي

كشور منتشر شده است و سعي بر آن است تا در گردهمايي هاي زرتشتيان پخش و در اختيار همكيشان قرار گيرد و هم اكنون شما مي توانيد 

  دريافت نماييد.  www.bargezarin.kdz.ir ن را از تارنماي مانسخه الكترونيك آ

دانشجويان زرتشتي را دارند، مي توانند با ثبت اطالعات و معرفي شغل خود در فرم  همچنين همكيشاني كه قصد تبليغات در برنامه هاي كانون

  بر روي سايت ما، درتكميل بانك اطالعاتي مشاغل زرتشتيان سهيم باشند.هاي قرار گرفته 

 هستيم.و در پايان پل ارتباطي ما را فراموش نكنيد. ما منتظرانتقادات و پيشنهادات شما در راستاي بهبود و گسترش هرچه بهتر و بيشتر كار خود 

  كارهاي همكيشان در جريان باشد. آرمان داريم جامعه اي را كه سرمايه هايش در راستاي رونق كسب و

  كانون دانشجويان زرتشتي

  ريال 000/000/2  دكتر بهرام باستاني

  ريال 000/150  آقاي هرمزان باوفا

  ريال 000/100  آقاي كورش نميرانيان

  ريال 000/100  افالطون نوايزدان آقاي

  ريال 000/100  آقاي مهربان باستاني

  ريال جهت جشن تيرگان 000/350  خيرانديش 

  ريال جهت بودجه ورزشي 000/000/1  آقاي هرمزديار خادمي 

  خريداري برنامه نرم افزار حسابداري  آقاي رامين رستمي


