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گریه قلم سومین دوره نمایندگی دکتر زندگی ، پویایی و دیگر هیچ
اسفندیار اختیاری آغاز شد

مهــران  موبــد 
درگذشت،  غیبی 
ســنگین،  خبــری 
و  ناپذیــر  بــاور 

سوز. شکیب 

 بــا بانویی ســخت 
کــوش و هنرمنــد 

آشنا شدم.
 "بانو حقیقت ".

هنوز  گفتنــد  مــی 
"کار"  می بافد و .....

دکتراسفندیار اختیاری 
نماینــده  بــه عنــوان 
زرتشــتیان در دهمین 
شورای  مجلس  دوره 
اســامی ،سوگند یاد 

کرد.
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برگزاری	آیین	گاهنبارخوانی	سومین	دوره	نمایندگی	دکتر	اسفندیار	اختیاری	آغاز	شد	
وسدره	پوشی

با	هدف	ارائه	گزارش	کار	و	تصمیم	گیری	های	جدید

بیست	و	ششمین	نشست	انجمن	ها	و	ارگان	های	زرتشتی	برگزار	شد

دکتراســفندیار اختیــاری به عنــوان نماینده 
زرتشــتیان در دهمین دوره مجلس شــورای 

اسالمی ،سوگند یاد کرد.

روز شــنبه هشــتم خــورداد مــاه ، دوره جدیــد فعالیت 
نمایندگان در دهمین دوره مجلس شورای اسالمی آغاز 
وبدین ترتیب دکتر اسفندیار اختیاری برای سومین بار به 

عنوان نماینده ایرانیان زرتشتی راهی مجلس شد .
در نخســتین روز از مجلــس دهم ،نماینــدگان مننتخب 
مردم در حضور مقامات کشــوری و لشــکری و سفرای 

خارجی آیین سوگند )تحلیف( را انجام دادند .
در این مراسم دکتر اســفندیار اختیاری در حضور موبد 
دکتر اردشیر خورشــیدیان و موبد مهربان فیروزگری به 
کتاب آســمانی زرتشتیان ســوگند یاد کرد که در انجام 
وظیفه نمایندگی ، اســتقالل ، آزادی و اعتالی کشور و 
حفظ حقــوق ، تامین مصالح و خدمت به مردم کوشــا 

باشد . 
دکتر اســفندیار اختیــاری در ایــن دوره از انتخابات با 
کســب حدود 60 درصــد آرا در رقابت بــا چهار نامزد 
دیگر، به عنوان نماینده زرتشــتیان راهی مجلس شورای 

اسالمی شد .

همزمــان باآغازگاهنبارچهــره میدیوشــهم و به 
یاد شــادروان ارباب کیخســرو شــاهرخ ودیگر 
بنیانگذاران مدارس زرتشــتی،آیین سدره پوشی 
التحصیالن  گروهــی توســط جمعــی ازفــارغ 

وانجمن اولیا ومربیان فیروز بهرام برگزار شد.
در این مراســم که جمع زیادی از همکیشــان و 
فرهنگ دوســتان حضور داشتند، آرش فیروزان 
، آناهیتا فیروزان و اردشــیر فروزان با پوشــیدن 
سدره و بستن کشتی توســط موبدان فیروزگری 
، مهــراب وحیدی و موبدیار پریا ماوندی به جمع 

بسته کشتیان پیوستند.
در این مراســم دکتر اســفندیار اختیاری نماینده 

زرتشــتیان در مجلس شورای اسالمی با شادباش 
این جشــن در مورد سدره و کشتی و اهمیت آن 
همچنین اهمیت آموزش در دین زرتشتی سخن 

گفت.
دکتر خســرویانی رییس انجمن زرتشتیان تهران 
نیــز با تقدیر از برگزار کنندگان این مراســم در 
مورد اهمیت مدارس و برگزاری چنین مراسمی 

سخن گفت.
بعد از پایان ســدره پوشی موبدان مراسم گهنبار 
خوانــی را اجــرا و لرک گهنبار بین باشــندگان 

پخش شد.
در برنامــه ای دیگر ســازمان زنان زرتشــتی  نیز 
مراسم سدره پوشی شش تن ازبانوان زرتشتی را 
در جشنگاه خسروی برگزار کرد.در این مراسم 
: بانــوان پریچهرکدخدایــان ،مهشــید باســتانی 
اله آبــادی ،مهنــاز ماندگاریان ،شــیرین دمهری 
،گلنــاز نمیرانیــان و ویولــت رشــیدی به جمع 

سدره پوش شدگان پیوستند.
اوستا خوانی این آیین را موبد مهربان فیروز گری ، 
موبدسهراب هنگامی ، موبدیار راشین جهانگیری 
، موبدیار پریا ماوندی ،موبدیــار پروا نمیرانیان و 

موبدیار سرور تاراپورواال بر دوش داشتند.
در ایــن مراســم که بــا حضور جمع زیــادی از 
همکیشــان ، دکتر اختیاری و دکتر خســرویانی  
برگزار شد ســخنرانان از اهمیت سدره و کشتی 

بیست و ششــمین نشســت انجمن ها و ارگان 
های زرتشــتی سراسر کشــور با هدف  بررسی 
و ارایــه گــزارش کار نهادهــا و ارگان های 
زرتشتی ،خوردادماه ســال  جاری به میزبانی 
انجمن زرتشتیان شــریف آباد مقیم تهران)اشا( 

برگزارشد.
در ابتدای جلســه پس از معرفی اعضای نشست، سهراب 
ســالمتی، ریاســت انجمن زرتشتیان شــریف آباد مقیم 
تهران )اشــا(  ضمن خیــر مقدم به حاضــران، تاریخچه 
کوتــاه و عملکرد انجمن زرتشــتیان شــریف آباد مقیم 

تهران را ارائه کرد،. وی با اشــاره 
بــه برخــی از مشــکالت جامعه، 

خواستار توجه ویژه به آنها شد.
در ابتدای نخستین دستور جلسه که 
های تخصصی  کارگروه  گزارش 
بود، کارگروه و کمیســیون دینی 
گزارش عملکرد خود را با اشــاره 
بــه آزمون هماهنــگ دینی، ادامه 
تدوین کتب دینی و اوســتا، برنامه 
معلمان،  آمــوزش  بــرای  ریــزی 
برگــزاری برنامه هــای فرهنگی و 
امتحان موفق تیزهوشان ارائه کرد.

به  با اشــاره  کارگــروه جوانــان، 
جوانــان،از  همایــش  برگــزاری 
برگزاری نشســت این کارگروه تا 

سه ماه آینده خبر داد.
کارگروه وقف، دیگر کارگروهی 
بود که با اشــاره بــه قوانین وقف، 
مقرر شد تا با توجه به اهمیت آن، 
حداکثر تا یک ماه دیگر نسبت به 
تشــکیل جلسه این کارگروه اقدام 

نماید.
کارگــروه مددکاری با اشــاره به 
جلســه تشــکیل شــده در یزد بر 

هماهنگی بیشــتر دراین زمینه و بر مــددکاری یکپارچه 
تاکیــد کرد و از انجمن ها خواســت تا در تشــکیل این 
مــددکاری یکپارچه همــکاری کنند. در ایــن زمینه بر 

ظرفیت های پزشکی استانها تاکید شد.
بررســی ظرفیت های قانونی، دســتور جلســه بعدی این 

همایش بود.
دکتر اســفندیار اختیــاری، نماینده ایرانیان زرتشــتی در 
مجلــس شــورای اســالمی، در این بخش با مــروری بر 
قوانین اصلی، به ماده 4 قانون حمایت از خانواده اشــاره 

کرد.براســاس تبصــره این مــاده بر نحــوه ی چگونگی  
دعاوي ایرانیان غیر شیعه راجع به احوال شخصیه ایرانیان 

زرتشتي، کلیمي و مسیحي اشاره دارد.
تصمیمات مراجــع عالي اقلیت هاي دیني مذکور درامور 
حســبي و احوال شــخصیه آنان از جمله نکاح و طالق، 
معتبر و توســط محاکم قضایي بدون رعایت تشریفات، 
تنفیذ و اجرا مي   شــود. در این رابطه مقرر شد تا انجمن 
موبدان بر اســاس قوانین دینی و مشــاوره حقوقی الزم، 
پیشــنهاد های مربــوط به تغییر مــواد آیین نامــه احوال 
شــخصیه را به نشســت انجمــن ها و نهادهای زرتشــتی 
سراســر کشــور ارائه نماید تا 
بــا تصویب آن زمینــه اجرایی 

شدن آن فراهم شود.
در این نشســت همچنین طرح 
بهینــه ســازی نحــوه بازدیــد 
همکیشــان بــا غیرهمکیشــان 
و  شــد  مطــرح  پیرســبز  در 
مــورد موافقــت انجمــن هــا 
قــرار گرفت. مقرر شــد پس 
از تصویــب در هیــات مدیره 
انجمن شــریف آباد یزد و بعد 
از زمان زیارت این زیارتگاه، 

اجرایی شود.
انجمــن موبدان تهــران نیز در 
در  پیشــنهادی  نشســت  ایــن 
رابطه بــا روند همایش انجمن 
ها مطــرح کرد اما مقرر شــد 
و  یابــد  ادامــه  روال  همیــن 
چنانچه نظری بر تغییر هســت 
در نشســت های بعدی انجمن 
ها مطرح و پس از تصویب به 

اجرا درآید.
در مورد اساســنامه انجمن ها 
نیــز اعالم شــد تاهــر انجمنی 
که عالقه دارد، با توجه به اساســنامه نمونه که به توسط 
انجمنهای زرتشــتی نوشــته و قبال بــه تصویب وزارت 
کشــورنیز رسیده است، اساســنامه خود را تغییر داده و 
پــس از تصویــب در مجمع عمومی فــوق العاده خود، 

برای تصویب نهایی به  وزارت کشور ارسال نماید.
کارت شناســایی مشــترک زرتشــتیان هم دستور جلسه 
بعدی بود که کانون دانشجویان گزارش فعالیتهای خود 
در این زمینه را ارائه داد و قرار شــد  با کانون دانشجویان 

زرتشتی در این زمینه همکاری گردد .
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*سومین همایش موسیقی در کرمان برگزار می شود
ســومین همایش و گردهمایی موسیقی سراسری زرتشتیان در کرمان 

برگزار می شود.
 این برنامه روزهای 21 و 22 شــهریور ماه در ســالن شادروان رشید 

نیک بخش واقع در  باغچه بوداغ آباد کرمان برگزار خواهد شد.
هنرمندان و عالقه مندان در رده های گروه نوازی و تک نوازی)سنتی 
و پــاپ( می توانند تا 15 امرداد مــاه برای ثبت نام به دبیرخانه انجمن 
زرتشــتیان کرمان مراجعه نماینــد و یا با شــماره 33126686 تماس 

بگیرند.
*دکتر کیخسرو خسرویانی، دندانپزشک نمونه خوزستان             
دکتر کیخســرو خسرویانی، که از اردیبهشت ســال 1394 کار خود 
را در شهرســتان شــادگان خوزســتان آغاز کرده اســت، بــه عنوان 

دندانپزشک نمونه در آبادان انتخاب شد.
در پی جشــنی که به مناســبت روز دندانپزشــک از ســوی  دانشگاه 
علوم پزشــکی آبادان، با عنوان فعاالن عرصه ســالمت  برگزار شد، 
دکتر کیخسرو خســرویانی، به عنوان دندانپزشک نمونه از سوی این  

دانشگاه انتخاب شد.
دکتر خسرویانی دارای 8 مقاله ارایه شده در منابع معتبر دندانپزشکی 
و همچنیــن ترجمه کتابی با عنوان "زیســت مواد بــرای درمان های 
بازســازی کننده" است. وی هم اینک عالوه بر دندانپزشک شادگان 
به عنوان مســوول ســالمت دهــان و دندان در شهرســتان شــادگان 

خوزستان مشغول به فعالیت است.
*تور نجوم در کاروانسرای پاسنگان

کانون دانشــجویان زرتشتی، تور یک روزه نجوم را در کاروانسرای 
پاسنگان برگزار می کند. 

 ایــن تور با حضور کارشــناس آســمان نما، پنجشــنبه 24 تیر ماه در 
کاروانســرای پاســنگان واقع در اســتان قم برگزار می شود. شرکت 
کننــدگان در ایــن تور عالوه بر رصد آســمان شــب، از مکان های 

دیدنی و تاریخی بازدید خواهند کرد.
*برگزاری جشنواره قاب بهاری

خانــه فرهنــگ و هنر زرتشــتیان، جشــنواره قاب عکــس بهاری را 
بــا موضوعات مردم شناســی، طبیعــت و معماری برگــزار می کند. 
همکیشــان عالقه مند می توانند حداکثر سه عکس از آثار خود را تا 
27 تیرماه  به آدرس  oaz1390@yahoo.com ارسال نمایند یا به 

صورت CD به خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان تحویل دهند. 
*کالس های اوســتاخوانی و گاتهاشناســی در سازمان 

فروهر
برای هشــتمین سال پیاپی، ســازمان جوانان زرتشتی تهران )فروهر(، 
کالس هــای اوســتاخوانی و گاتهاشناســی را برای عالقــه مندان به 

شرکت در مسابقات مانتره برگزار می کند.
 این کالس ها  به صورت رایگان است و با هدف آمادگی نوجوانان 
و جوانان زرتشــتی تهران برای شــرکت در همایش اوســتاخوانی و 

گاتهاشناسی مانتره برگزار می شود .
بر اساس اعالم تارنمای سازمان جوانان زرتشتی در بخش اوستاخوانی، 
کالس ها در رده های زیر 9 ســال، اهنود، اشتود، از برخوانی، کل و 
گروهی خواهد بود و در بخش گاتهاشناســی نیز برای آماده ســازی 
و تهیه نوشــتار در رده های اصلی و جنبی، زیر و باالی 18 ســال برپا 

می شود.
زمــان برگزاری کالس ها ســاعت 15 تا 20 پنجشــنبه هر هفته تعیین 

شده است.
*نشست آموزش زبان دری کرمانی آغاز شد 

نشســت آموزش و برنامه ریــزی برای زنده کــردن گویش بهدینی 
کرمانی با باشــندگی شماری از همکیشان دوستدار فرهنگ زرتشتی 

برگزار شد.
در این نشســت، تاکید شــد که آموزش و کاربرد گویش در کالس 
هــای دینی موجــب رواج کاربرد آن در دیگر حوزه ها می شــود و 
برای رســیدن به این آرمان نیازمند همکاری بیشــتر آموزشگاه ها و 

کالس های دینی است .
در این راســتا راهکارهایی برای کمک به نگهداری این گویش بیان 

شد از جمله :
ایجــاد انگیزه و نگرش های مثبت، عالقه و دلبســتگی ژرف نســبت 
بــه گویش بهدینی، تشــویق همکیشــانی که هنوز مــی توانند با این 
گویــش گفتگو کنند، بهــره مندی از این گویــش در نظام آموزش 
دینی و همچنین جذب بیشــتر همکیشــان به فراگیری و به کار بردن 
این گویش، به ویژه جوانان و نوجوانان، برنامه های انگیزشی از جمله 

برگزاری مسابقات و اردوهای تفریحی پیشنهاد شد.
در ادامه با استفاده از کتاب گویش دری زرتشتی) بهدینی ( درکرمان 

که به تازگی به چاپ رسیده است، آموزش این گویش آغاز شد.

.

خــبرهای	کوتاه

انجمن زرتشتیان تفت و توابع، سی امین 
دوره جشــنواره آموزشی- فرهنگی پیر 
نارکی را برگزار می کند. آیین آغازین 
این دوره از ساعت 30: 18 پنجشنبه 14 
امرداد 1395 در پیر نارکی آغاز خواهد 

شد.
این جشــنواره با هدف تشــویق دانش آموزان و 
دانشــجویان زرتشــتی در زیارتــگاه پیر نارکی 
برگزار می شــود و امســال برای نخستین بار نام 
نویسی در این جشنواره به صورت اینترنتی انجام 

می گیرد.
فرزانگانــی که شــرایط زیر را برحســب مقاطع 
تحصیلی شــان دارا هستند، می توانند برای ثبت 

نام و ارسال مدارک الزم، اقدام نمایند:
دوره ابتدایــی پایــه هــای اول تا ششــم که در 
کارنامه توصیفی آنها بــرای تمام دروس در هر 

دو نوبت »خیلی خوب« درج شده باشد.
پایــه هــای هفتــم و هشــتم و نهــم )دوره اول( 

دبیرستان با معدل کل از 19
در مقطــع متوســط اول نظری و دوم و ســوم و 
چهارم دبیرستان با معدل کل از 18 و هنرجویان 
سال های دوم و سوم هنرستان با معدل کل از 17
دانشــجویان مقطع کاردانی و کارشناسی مراکز 

آموزش عالی بــا معدل از 
 17

دوره  شــدگان  پذیرفتــه 
هــای  دانشــگاه  روزانــه 

سراسری کنکور 1394
دانــش آموزانــی که برای 
ســال تحصیلی 94-95 در 
مدارس تیزهوشان یا نمونه 

دولتی پذیرفته شده اند.
تبصره1: دانشــجویانی که 

معدل باالی 17 کسب کرده اند و در سال 94 در 
دوره روزانه دانشگاه های سراسری پذیرفته شده 

اند، تنها یک جایزه دریافت می کنند.
پذیرفتــه شــدگان دوره روزانــه دانشــگاه های 
سراســری کنکور 1393 که سال گذشته جایزه 
دریافت نکــرده اند نیز می توانند در جشــنواره 

شرکت نمایند.
پذیرفته شــدگان کنکور کارشناســی ارشــد و 

دکترا مراکز آموزش عالی برای ســال تحصیلی 
94-95

.مدارک مورد نیازبرای دانش آموزان : 
تصویر کامل کارنامــه کامپیوتری با مهر و امضای 
مسوول آموزشــگاه و برگ اول شناسنامه همراه با 

یک قطعه عکس )4×3(
بــرای دانشــجویان پذیرفته شــده در دوره های 
روزانه دانشــگاه های سراســری: تصویر کارت 
دانشــجویی، گواهــی اشــتغال بــه تحصیل که 
دوره روزانه در آن ذکر شــده باشد، برگ اول 

شناسنامه همراه با یک قطعه عکس)4×3(
دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی: تصویر 
کارت دانشــجویی، برگ اول شناسنامه، نمرات 
واحدهــای اخــذ شــده و معــدل دو ترم ســال 
تحصیلی 95-94 با مهر و امضای مرکز آموزش 

عالی همراه با یک قطعه عکس )4×3( 
برای دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکترا: 
تصویر کارت دانشــجویی و برگ اول شناسنامه 
همراه با یک قطعه عکس)4×3( و گواهی اشتغال 

به تحصیل در ترم های سال تحصیلی94-95
شــیوه و زمان نام نویســی نیز به این شرح اعالم 
شده است: برای نخســتین بار شرکت کنندگان 
www.naraki. :مــی توانند یا از طریق تارنمــای

ir و یــا از طریــق پســت در 
جشنواره شرکت نمایند.

ضروری اســت که همــراه با 
مدارک، نام و نام خانوادگی، 
شــماره تماس ثابــت و همراه 
و آدرس دقیق پســتی شرکت 
کنندگان نیز نوشــته شود، در 
غیر این صورت احتمال پذیرفته 

نشدن ثبت نام وجود دارد.
ثبــت نــام از طریــق ســایت 
جشــنواره در روزهــای 20 تا 30 تیــر ماه انجام 
خواهد شــد و از طریق پست نیز مدارک باید تا 
قبل از 30 تیر ماه به دست انجمن زرتشتیان تفت 
و توابع برسد، به مدارک ناقص و یا دیر فرستاده 

شده نیز ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آدرس پســتی جشــنواره: یزد- تفت- صندوق 
پســتی 146 - 89915) پیشنهاد می شود مدارک 

از طریق پست پیشتاز ارسال شود(.

مسابقات جام پنجی، همزمان با گاهنبار 
پنجی بر اساس گاهشمار قدیم زرتشتی در 
روستای مزرعه کالنتر برگزار خواهد شد.
 امســال این مســابقات که ویژه زرتشتیان مزرعه 
کالنتــر اســت از پســین روز دوم پنجــی یعنی 
پنجشنبه 24 تیر ماه آغاز خواهد شد و تا شامگاه 

27 تیر ماه ادامه خواهد داشت.
امســال در کنار مســابقات فوتبال، والیبال، پیاده 
اســتخر،  در  دو  دومیدانــی،  همگانــی،  روی 
پینــگ پنــگ و بدمینتون، بــرای نخســتین بار 
گوبازی)داووسی( نیز به بازی ها اضافه می شود 
کــه تعــداد بازیکنان هر تیم در این رشــته 4 نفر 

خواهد بود.
در همین راســتا، انجمن زرتشتیان مزرعه کالنتر 
از افــرادی که در زمینه های گوناگون ورزشــی 
و غیر ورزشی همچون هنری، گویندگی، اجرا، 
انتظامات و غیره می توانند در بهتر برگزار شــدن 
جام پنجی همکاری کنند، دعوت نموده تا اعالم 
آمادگی کنند و طرح های پیشــنهادی خود را با 

انجمن در میان بگذارند.

همچنین امسال قرار است به 3 نفر از همکیشانی 
که در وصف روستای مزرعه کالنتر، شعر، دکلمه 
یا خاطره بگویند، جوایزی اهدا شود، این برنامه در 
روز پیاده روی همگانی و با رای گیری از شرکت 

کنندگان در پیاده روی برگزار می شود.
در کنار مســابقات ورزشــی، همچنین از دانش 
آموزان ممتاز نیز تقدیرخواهد شد، بدین ترتیب 

که:
دانش آمــوزان دوره ابتدایی باید در کارنامه هر 
دو نوبت خود  خیلی خوب  داشــته باشند و فقط 
یک مورد خوب در هر نوبت قابل پذیرش است.

پایه های هفتم، هشتم و نهم معدل 19
در مقطع دبیرستان معدل 18

و همچنین به پذیرفته شــدگان کنکور سراسری، 
رتبــه های زیر 3000  نیــز جوایز ارزنده ای داده 

می شود.
آخرین مهلت ارســال کارنامه ها تا 15 تیر است 
و دانش آموزان باید شــخصا در مراســم اهدای 
جوایز حضور داشــته باشند، در غیر این صورت 

جایزه به آنها تعلق نخواهد گرفت.

سی	امین	دوره	جشنواره	آموزشی-	فرهنگی
	پیر	نارکی	برگزار	می	شود						

همزمان	با	روزهای	پنجی	در	مزرعه	کالنتر

جام	پنجی	برگزار	می	شود										



مش
هما

شه 
ات

چود
اه

خ-ر
دره

ادا
5دا

در
نهسا

چاا
مش

را
شمش

خها
اا5

دا
شد

تاا
وها

ااا
د

4

 

و  تکنولــوژی  عصــر  در  روزهــا  ایــن 
از غوغای زندگی،غرق  پیشرفت ،خسته 
در موبایــل و کامپیوتر و افســون صفحه 
جادویــی تلویزیون،  گاه  در پی آرامش 
و اندکی آسودن ،خاطرات زندگی را در 
پس گذشته و مرور خاطرات پدر بزرگ 

ها و مادربزرگ هایمان می جوییم.
آن روزهــا کــه زندگــی و کار معنــای 
دیگری داشت.ســادگی و صداقت اصل 
زندگــی بود.آن روزها کــه مردها راهی 
زمین های کشــاورزی می شــدند برای 
کاشــت ،داشت و برداشــت محصول  و 
زن هــا امور خانه را مــی چرخاندند و با 
هنر دستشان کمک خرج زندگی بودند.

آن روزهــا بافتنی و قالب بافی و خیاطی 
هنــر عمومی بود و در کنارش در بیشــتر 
خانــه هــا “چالــی “وجود داشــت برای  

کاربافی  و گاه “داری “برای قالی.
کاربافی  بافت نوعی پارچه بود  با دست 
هنرمنــد بانوان. آنها مــدت ها پای  چال  
می نشستند و ماکوها را از میان نخ ها رد 

می کردند.رنگ به رنگ.نقش به نقش.
این روزهــا دیگر ایــن واژه هــا را باید 
درفرهنگ لغــات بجوییم.مثل بســیاری 
لغات دیگر. حاال دیگر تنها  نشــان  چال 
را بایــد در برخی خانه هــای قدیمی یزد 
جســت و پارچه های کاربافــی را در ته 
صندوقچه برخــی مادربزرگ ها.هزاران 
افســوس که به همین راحتی فراموشــی 
پیشــه کردیم و غرق جهان مدرن شدیم 
بی آنکه بیندیشــیم گذشــتگانمان برای 
داشــتن هر یک از داشــته هایشــان چه 

دشواری ها کشیده اند.
چنــد وقت پیش دوســتی از هنــر بانوان 
زرتشــتی می گفت. از زرتشــتی دوزی 
و.....بــر آن بــود کــه بــرای پژوهشــی 
اطالعات اولیه جمع آوری نماید. در این 
مسیر همراهش شــدم واینگونه بود که با 
بانویی سخت کوش و هنرمند آشنا شدم.
 "بانــو حقیقت ". پیــش از این نامش را 
شنیده بودم. بانویی سختکوش و اهل دل. 

می گفتند هنوز "کار"  می بافد و .....
همین انگیزه ای اســت تا در واپســین روز 
سفرم به یزد با دوستی راهی خانه اش شوم. 

از ازدحام معمــول بازدیدکنندگان، ابتدای 
کوچه آتشکده یزد می گذریم و این کوچه 
طوالنــی و پر پیچ را طــی می کنیم. بعد از 
گذشتن از دبستان دخترانه مارکار، در امتداد 
کوچه بن بســت مجاور، زنگ خانه را می 

زنیم.
اندکی بعد بانویی با مکنای ســبز و پشتی 
خمیده و عینکی ذره بینی در را به رویمان 

می گشاید. بعد از احوالپرسی صمیمانه و 
شادباش برایمان خواند که: 

» خوش اومد آن عزیز نو رسیده                   
قدم های تو بر روی دیده

به قربون بزرگی خدا شم          
                 که دیدارم به دیدارت رسیده«

و همین برای آغاز دیدارمان بس.
بانو حقیقت، از اهالی روستای حسن آباد 
یزد اســت که پس از ازدواج با شادروان 
رستم باستانی به روستای اله آباد مهاجرت 
کرده و  اکنون نیز بیش از سی سال است 
که در همین کوی آتشکده ساکن است. 
او در نهمین دهــه از زندگیش، همچنان 
مشــغول کاربافی اســت. کاربافــی تنها 
یکی از مشغله های اوســت. چند بافتنی 
نیمه کاره، بســاط قالب بافی و مروارید 
بافی، همه اینها نشان از پویایی این بانوی 

زرتشتی دارد.
نمــی دانم از کجا گفت و گو را شــروع 
کنم. آنقدر فضای خانه زنده و پویا است 

که لحظه ای زمان را از یاد می برم.
او خود شــروع می کند . ابتدای ســخنش، 
از داستان ساکن شدنش در همین خانه می 
گوید، از سال هایی که ماهانه 6تومان اجاره 
بهایــش بوده که آنرا بنــا بر دهش صاحب 
خانــه صرف حفظ آن کــرده تا زمانی که 

خانه را خریده و صاحب خانه شده است.
از روزهای دشوار زندگیش که با کار و 
کار و کار و به عشق فرزندانش طی شده 

است.
از خانواده و فرزندانش می پرسم . حاصل 
زندگیش 5 فرزند اســت که هرچند داغ 
دو فرزندش، هنوز چشــمانش را نمناک 
می کند اما دلخوش و دعاگوی فرزندان 

دیگرش است.
از کار بافی می پرسم و اینکه کی شروع 
به بافتن کرده، مــی گوید  از همان خانه 
پدری کاربافی می کرده و حاصل کار را 
پدر به شهر می برده و در ازایش مایحتاج 
ضروری را تامین می کرده است. بعد از 
ازدواج و مهاجرت به روستای اله آباد در 
همان ســنین نوجوانی، کاربافی را ادامه 
داده. از شــب هایی می گوید که خشت 
روی هــم می چیــده تا پارچه نســوزد و 
چراغ گردســوز را زیر دستگاه کاربافی 
روشــن می کــرده تا بچه هــا به درس و 
مشقشان برســند و او هم کاربافی اش را 

انجام دهد.
درمــورد کارهای روزانه اش می گوید : 
هر روز حوالی ســاعت 5 صبح بیدار می 
شــوم  ، بعد از آب پاشی در خانه ، سپند 
بر آتش می نهــم و خدا را  یاد می کنم، 

بعــد هم چای  و آغاز کار .راهی " کارو 
چاله " می شوم .

می پرســم  چــرا می گوینــد »کار« بافی و او 
توضیح می دهد : به این معنا که روی دستگاه 

کاری انجام می شود و چیزی به ثمر می رسد.
در پاســخ اینکه کســی برای یاد گرفتن 
کاربافــی یا بافتنی ســراغش را می گیرد 
می گوید : هســتند از زنان غیر همکیش 
که برای یــاد گرفتن بافتنی پیشــش می 
روند اما این روزها اینقدر کارها آســان 
شده و آدم ها آســانگیر که کسی سراغ 

کاربافی را نمی گیرد .
می پرسم خسته نمی شوید از کاربافی و 
بافتنی و این همه کار دیگر، او در پاســخ 
می خندد و  می گوید  بیکاری آدم را بی 
درد می کند. آدم از کار خسته نمی شود 
که از بیکاری خسته و درمانده می شود.

می پرسم با توجه به کمردرد و پادردتان  
به شما فشــار نمی آید؟ چشمانتان با این 

همه کار ظریف ،خسته نمی شود؟
می گوید : دست و پا و کمر و همه درد می 
کند اما وقتی به کار و زندگی مشغول شوی، 

آنها هم روان می شوند و به کار می افتند. 
صحبتمان به اینجا که می رسد ، می گوید  
در روزهای نخســت همین امســال ســه 
پتوی بزرگ یکدست با هشت میل بافته. 
دهانم به حیرت وامانده که چند نمونه از 
آن را نشــانم می دهد . جالب اینکه همه 
این طرح ها را یا دیده و خودش آموخته 
یا ذهنی نقش کرده است. و جالبتر اینکه 
با دیــدن نمونه کارهــای بافتنی و قالب 
بافی و مروارید بافی اش میبینم که چقدر 
الگوی نقش ها و رنگ هایی که استفاده 

کرده متنوع و پیچیده اســت ، تقریبا هیچ 
کار ساده ای در بینشان نیست.

بعد از پذیرایی با شــیرینی ، راهی حیاط 
خانــه می شــویم و از او مــی خواهیم تا 
دســتگاه کاربافی را از نزدیک نشــانمان 

بدهد. 
آهســته قدم بر می داشــت امــا متکی به 
خود. تا نزدیکی پله ها می آید  و از آنجا 
چوبی را که  قبال گذاشته بر می دارد ، با 

تکیه به آن پله ها را پایین می آید .
چند گلدان روی طاقچه حیاط است . می 
گوید نهال پرتقال است و قلمه انگور که 
خودش کاشته و چند وقت دیگر آنها را 

در باغچه می نشاند.
آن طرف تر خروسی است که بانگش از 
همان ابتــدای ورودمان، خانه را پر کرده 
، توجهم به گوشــه حیاط جلب می شود. 
تعدادی مرغ و خروس، حدود 50 کبوتری 
که در جای دیگری در حیاط هستند و خود 
نشــانمان می دهد ، حاال دیگر باید باغبانی 
ونگهداری از حیوانات را هم به فهرســت 

مشغله هایش اضافه می کردم.
راضی و سپاســگزار اســت که می تواند 
کار ببافد و با وجود حمایت فرزندانش، 
در این ســن منبع درآمد  مختصری داشته 

باشد و بیشتر از آن ،  اینکه بیکار نیست و 
در این ســن و سال هم دستاورد و تاثیری 

دارد.
کالف نخ های روی هم چیده شده ، نخ 
هایــی که هنوز کالف نشــده اند، چرخ 
ها، شــانه ها، ماکوها و دستگاه کاربافی، 
همه در گوشــه ای از حیــاط قرار دارند. 
می گوید  ایــن نخ ها از جنس پنبه اند و 
سالیان ســال بی هیچ آفتی مورد استفاده 
اند. از سفره و حوله تا کاله و پیژامه را با 

همان دستگاه می بافد.
چند شانه کاربافی را نشانمان می دهد که 
جابجا کردنش برای من هم کار ساده ای 
نیست و بعد طریقه کالف کردن نخ ها و 
شستن و کارهای دیگر را برایمان توضیح 
می دهد . کارهایی کــه نیاز به تمرکز و 
هماهنگی کامل ذهن و بدن دارد . جالب 
اینکه می گوید  همین کارهاست که آدم 

را از بیماری و فراموشی حفظ می کند.
وقتی مــی خواهم کــه کمــی از کار با 
دستگاه را نشــانم بدهد، از پیمان و نیتی 
قدیمی می گوید که بنا بر آن امروز نباید 

دست به کار و چاله  بزند .
می پرسم که از خیل مهاجرت ها خبر دارد؟
ســری تکان مــی دهد و با افســوس می 
گویــد کــه اینهــا فقــط خانه بــه بیگانه 
واگذاشتن است و اگر جوهر آدمی کار 
باشد، در همین جا هم می شود کار کرد 

و زندگی را خوب ساخت. 
می گویم وقتی هم ســن و ســاالن خود 
را مــی بیند چه حســی دارد؟ کمی تامل 
مــی کند و مــی گوید  از دیــدن خیلی 
هایشــان   دلم می گیرد و بسیار غمگین 
می شوم. درســته که زندگی، آن هم در 
تنهایی خیلی ســخت است ولی آدم باید 
قوی باشــد و اهل زندگی. ولی متاسفانه 
خیلی ها در حالیکه زنده اند به آخر خط 
زندگی رســیده اند. روزگار را به شکوه 
و غصــه و درد و غم مــی گذرانند و این 

خیلی دردناک است.
ادامــه می دهد  از دیدن بســیاری از آنها 
دلم می گیرد و اصال نمی فهمم چرا کار 

نمی کنند و اوقات را بی هدف و پر غصه 
بر باد می دهند.

حاال دیگر ظهر شــده است و ما فرصت 
چندانی نداریم. بعد از چند ساعتی دیدار 
و گپ و گفت خداحافظی می کنیم و با 

دعای خیرش راهی می شویم .
در راه بازگشت به یاد او و همه مادران و 
پدرانی می افتم که در دوران او روزگار 
سختی را از ســر گذرانده اند تا خانواده 
ای بسامان داشته باشند و فرزندانی نیکو. 
حرف هایــش را در ذهنم مــرور میکنم 
و شرمســار آن همــه پویایــی و جوهره 

تالشگری اش می شوم. 
او راســت می گوید کــه زندگی را باید 
زندگــی کــرد با داشــته ها و بــا روحی 

بزرگ. تسلیم یعنی ....

گفتگو

زندگی	،	پویایی	و		دیگر	هیچ
*	سیما	دینیاریان
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چیستا به معنی علم و دانش است و از واژه چیستی آمده است 
و واژگان ویدوائو، ویَدئِو که بارها در گاهـان به آن ها اشاره 
شده، نیز به دانش و دانایی برگردان گشته اند و از مصدر وید 
به معنی دانستن آمده اند. اشوزرتشت؛ بزرگ پیامبر آریایی، 
نیز با به کارگیری اندیشــه و چیستا توانست به هم پرسگی 
اهورامـــزدا برسد و نور دانش و بینش اهورایی بر او پدیدار 
شود. در بندهای فراوانی از گاهـان و در اشعار شاعران بزرگ 

ایران زمین، به فراگیری علم و دانش بارها تاکید شده است:
"زگهواره تا گـور دانـش بجوی."

مردمـان بخرد انـدر هر زمـان   
              راز دانـش را به هـر گونـه زبـان

گـرد کردند و گـرامی داشتند     
             تا به سنگ اندر همی بنگاشتنـد

دانش اندر دل، چراغ روشنست      
           وز همه بد، برتـن تو جوشنسـت)رودکی(

چیستـا
چیستا به معنی ایزد دانش همیشه با صفت َرزیشَت آمده که به 

معنی راست ترین است. 
در اوستا می خوانیم: َرِزشتیا، چیستیا، َمزَده داتیا، اشونیا، دینیا، 
َونگهویا، مازَدیَسنوییش):راست ترین دانش مزداداده، دین 

پاک و نیک مزدیسنی است.(
همچنین است در یسنا هات 25 بند 5 و در خورشید نیایش بند 
8 در مـهریشت بند 126. چیستا در بند اخیر سپندینه):مّقدس(، 
سفید و سفیـدپوش تعریـــف شده است. سفیدپوش بودن 
چیســتا یعنی ایزد علم مزدیسنا، ما را به یاد سفیدپوش بودن 
آتُربانان و موبدان یعنی دانشمندان دین مزدیسنا می اندازد که 
از زمان قدیم تا امروز سفید پوش بوده و هستند. نظر به معنی 
واژه ی چیستا، این ایزد رابطه ای آشکار با دئنا یعنی وجدان 
دارد و به همین مناسبت است که یشت شانزدهم با اینکه در 
تعریف چیســتا است، دین یشت نامیده شده است و بسا این 

دو ایزد با هم آمده اند.]4[
از دین یشــت و زمان نگارش آن که مربوط به روزگار پس 
از اشوزرتشت است چنین برمی آید که ایزد چیستا از ایزدانی 
است که پیرو آموزه های اشوزرتشت اسپنتمان در باورهای 
ایرانیان افزوده شــده است. اشوزرتشــت پس از به پیامبری 
رسیدن کوشید تا دانش را به همگان معـــرفی نمـوده و راه 

های دستیابی بدان را به آنان بیاموزد.
دین یشت، یشت شــانزدهم اوستاست ولی در این یشت از 
دین که دربخش های بعدی از آن صحبت خواهیم داشت، 
ســخن نرفته بلکه سراسر این یشت، متعلق است به ایزدعلم 
که او را چیستی یا چیستا گویند. چیستا از فعل چیت به معنی 
اندیشــیدن و آگاهی یافتن و دانســتن است و معانی دانش، 

آگاهی و... از آن برداشت گردیده است.
اهمیت آموختن و آموزش

اشوزرتشــت چون به بیست سالگی رســید، از اندیشه های 
دیویســنی جامعــه ی پیرامون خویش رنجیــده خاطر بود، 
باورهای آنان را نادرســت می دانست و اندیشه های فراوان 
و پرســش های گوناگون داشــت. بر آن شد که آفریدگار 
هستی را بشناسد، از فلسفه ی آفرینش آگاه شود و به حقیقت 

سرشت هستی دست یابد.
از این رو، در بیســت ســالگی به کوه  اُشــیَدرنَه  رفت و در 
تنهایی به اندیشــه و نیایش پرداخت تا سامان آفرینش و راز 
هستی را دریابد. این تفکر و اندیشه ده سال به درازا انجامید 
و سرانجام در روز خرداد از ماه فروردین، اشوزرتشت به هم 
پرسگی اهورامزدا رسید و از همین هنگام به راهنمایی مردم 

پرداخت.]5[
واژه ی اشیدرنه، از بن اوش گرفته شده که برخی پژوهشگران 
این بن را به صورت هوش فارسی نیز برگردانده اند. شاید نام 
این کوه با اندیشــیدن اشوزرتشت و بیان  پرسش های بسیار 

برای دستیابی به دانش و شناخت هستی ارتباط داشته باشد.
- اشوزرتشت با دانش خود، بسیاری از رسوم نیک پیش از 

خود را پذیرفت؛
- آییــن هایــی را که به کــژی گرایش پیدا کــرده بودند، 

دگرگون کرد؛
- و با رسومی که مخالف پیام های اهورامزدا بود، ستیز کرد؛
- و روش های نو و خردپذیر در پرستش خداوند یگانه پایه 

گذاری نمود.]5[
دین زرتشتی برای آموختن دانش و آموزش آن به دیگران 
ارزش بســیار قائل است؛ درباره ارزش باالی دانش اندوزی 

اشوزرتشت، آموزگار دین، می فرمایند: 
 دانایی که آیین راستی را گسترش دهد و مردم را از پیام مقدسی 
که آنها را به رسایی، جاودانی و حقیقت َرهنمون است، آگاه سازد 
از بهترین خوشبختی برخوردار خواهد شد. چنین شخصی بی 
گمان از نیروی اهورایی که در پرتو منش پاک افزایش می یابد 

بهره مند خواهد گردید. ]1[)هات 31 بند 6(
همچنین در هات 43 بند 12 می خوانیم:

  آنــگاه که به من فرمودی؛ همراه با دانش کامل از راســتی 
پیروی کن، ســخنی گفتی که خواســته قلبی مــن بود. من 
کوشش خواهم کرد تا ایزد سروش را در درونم بیدار کرده، 
قلبم را از پرتو ایزدی روشــن سازم و به این حقیقت آگاهی 
حاصل کنم که هرکس از گروه نیکان و بدان آنچه سزاوار 

است بدو پاداش بخشیده خواهد شد. 
دانـش در گاهـان

اشوزرتشــت در گاهان به واسطه ی اندیشه و وجدان آدمی، 
او را توانــا درگزینش آزاد معرفی می کند. باری از ســوی 
دیگر بیان می دارد که انســان به واسطه ی دانش باید خود را 
در گزینش آزادانه اش نیرومند نموده و هماهنگ با اشا، خود 

و جهان خود را به سوی خوشبختی و پیشرفت روان سازد.
 ای هستی بخش یکتا! پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت 
را بر من آشکار سازی. پروردگارا! از آیین الهام بخش خود 
که برای مردم جهان بهترین موهبت اســت مرا آگاه ســاز. 
آیینی که با راســتی همگام بوده و به پیشرفت جهان هستی 
کمک می کند. پروردگارا! آرمیتی یا نور ایمان را در قلبمان 
روشن ســاز تا در پرتو آن کارهای ما به سوی راستی و درستی 
گرایش پیدا کند. ای مزدا! ما را راهنمایی فرما تا خواسته و آرزوی 

دانش ما به سوی تو تمایل پیدا کند. ]2[)هات 44 بند10(
واژگانی که در این بند در ارتباط با دانش آمده اند:

چیستوییش: دانش
 ای مــزدا! بــا راســتی و پارســایی به همــراه یکدیگر به ما 
نیرومندی فرا می رســند. تا زیســتگاه امن و آرام آبادانی و 
ســازندگی را فراهم کنند. آن دریافت درست که از اندیشه 
ی نیک سرچشمه بگیرد به ســوی چه کسان خواهند آمد. 

)هات 48 بند 11(
واژگانی که در این بند در ارتباط با دانش آمده اند:

چیستیش: هوش، شعور، درک، دریافت درست
کوی ویشتاســپ با شــهریاری خود به گروه برادری مغان 
پیوسته است. اینرا با شناخت راه درست اندیشی و ارج نهادن 

به اشا دریافته است.)هات 51 بند 16(
واژگانی که در این بند در ارتباط با دانش آمده اند:

مگهیا: مغ ها، دانایان دین
چیستیم: شناخت، فهم، درک

از بندهای باال اینچنین برداشــت می شود که چیستا دانشی 
است که بیشتر جنبه ی این دنیایی دارد و بهره ی انســـان ها 
می گردد تا هنجار هستی و اشویی بگسترند و خود و جهان 

را پیشرفت دهند.
 ای خداوند خرد! این دو نیروی بزرگ افزاینده ی راستی و 
پاکی راکه از آن تو است تنها با خرد و دانش و فروغ بصیرت 
و بینش به دست توان آورد. بشود که در پرتو بهترین منش از 
بخشایش این دو نیروی همکار و یکسان برخوردار گردیم. 

)هات 33 بند 9(
واژگانی که در این بند در ارتباط با دانش آمده اند:

َمیا: دانش و خرد
از این بند برمی آید که میا دانشی ویژه است که دو فروزه ی 
)رسایی»خرداد« و جاودانی»امرداد«( که در ایـن بنـد آمده را 

بهـره ی انسـان می سازد.  
 آنگاه اهورامزدای دانا که با دانش خویش نیروی زندگی می 

بخشد چنین گفت:
آیا یک نفر ســرور دنیوی و یا یک رهبر و نجات دهنده ی 
روحانی را که گنجینه ای از پاکی و پرهیزگاری باشد، نمی 

شناسی؟...  )هات 29 بند 6(
واژگانی که در این بند در ارتباط با دانش و دانایی آمده اند:

ویانَیا: دانش                                        ویدوائو: دانا

 ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت 
را بر من آشــکار ســازی. چه کســی ایمان به خدا و نیروی 
خدمت به برادران نوعی را در ما پدید آورد؟ چه کســی از 
روی خــرد و فرزانگی احترام و محبت پدر را در دل فرزند 
نهاد؟ ای مزدا من می کوشــم تا در پرتــو خرد پاک، تو را 

آفریننده ی همه چیز بدانم. )هات 44 بند 7(
واژگانی که در این بند در ارتباط با دانش آمده اند:

فراخش نی: شناختن، دریافتن                     ویانَیا: با فرزانگی
از این بندها برمی آید که واژه ی ویانیا دانشی است که ویژه 

اهورامزداست.
وجدان و ارتباط آن با دانـش

واژه ی دین در اوستا َدئِنا آمده و مانند واژه ی چیستا مونث است 
و از"دا" که به معنی اندیشیدن و شناختن است گرفته شده است. 
در گـات های اشوزرتشت و دیگر قسمت های اوستا، بسیار به 
واژه دئنا برمی خوریم. در تفسیر پهلوی اوستا، دین و دینا یا دینک 
گردیده و در فارسی نیز  دین می گوییم. دئنا یا وجدان در اوستا 

یکی از بخش های وجودی انسان نیز می باشد.
در گاهان اشوزرتشــت هات 44 بنــد 9 در ارتباط وجدان و 

دانش چنین می خوانیم:
 ای هستی بخش یکتا ، پرسشی از تو دارم. خواستارم حقیقت 
را بر من آشــکار سازی، چگونه وجدان خود را دربست در 
انجام پاکی ها با تمام نیرو و توان به تو نثار کنم؟ این حقیقت 
را دانش دین به من می آموزد. ای مزدا! دلداده ی تو در پرتو 
راستی و منش پاک و خدمت به مردم با تمام نیرو، سرانجام 

در جایگاه تو جای خواهد گرفت. 
همچنین در هات 46 بند 7 می خوانیم:

 هنگامی که هواخواه دروغ با کینه و نفرت، اراده به آزار من 
می کند، ای مزدا ! جز فروغ مینوی و اندیشه به تو چه کسی 
از من پشتیبانی خواهد کرد؟ زمانی که این دو فروزه در نهاد 
مـــا بیـدار شده و با هم کـــار کنند. ای هسـتی بخش! آیین 
راستی به حد کمال خواهد رسید. پروردگارا! حقیقت را بر 

من آشکار و وجدانم را به این آموزش بیدار ساز. 
از ایــن دو بند چنیــن برمی آید که دئنا برای بیدارشــدن و 
رهنمون ساختن انسان ها به نیکی ها و دوری از بدی ها نیاز 
به آموزش و کســب دانش دارد. با کارکــردن آذر و فروغ 
مینوی و اندیشه ی مزدایـی است که اشـا رسـا خواهد گشت. 
این همان آموزشی است که برای بیداری وجدان نیاز است. 
دانش و آموزشــی که چون با اشــا و در راه مزدا باشد چون 
فروغی دل انســان را روشن می سازد. پس رابطه ی دانش و 
وجدان هر چند در دین یشت به صورت مستقیم بدان اشاره 
نشده در پس این آموزه های ارزشمند اشوزرتشت اسپنتمان 
نمایان می گردد. دانش زمانی که با وجدان همراه گردد و در 
راه اشا و مزدا باشد در دل چراغ روشنی است که از همه بد 

بر تن انسان جوشن و خوشبختی آفرین خواهدبود.
سخن پایانی

دانش بــا واژه ها و گونه های گوناگونی در گاهان بیان می 
گردد. اشوزرتشــت با بهره گیری از اندیشه ی خود و با بیان 
پرسش هایی کوشید تا دانش خویش را افزون سازد و دانش 
اندوزی را  از راه های دســت یابی بــه وهومن می داند. در 
گاهان، به دســت آوردن دانش و بهره گیری از آن مطابق با 
قانون اشا، سبب پیشرفت انسان و جهان پیرامون او می گردد.
انسان باید بکوشد تا دانش او از اندیشه فراتر آید و با راهنمایی 
وجدان در دل او جای گیرد تا چون چراغ روشــنی او را به 

یک زندگی نوین و سراسر راستی رهنمون سازد.
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زمان می گذشــت، جامعه زرتشتیان همواره  از جنبه های گوناگون نگاه به پیشرفت 
داشــت، برنامه ها و جشن های مختلف با آرمان پیشرفت و سرافرازی هرچه بیشتر و 
در پی برطرف کردن نیازهای آن برگزار می شــدند. اما کم کم با گذر زمان نیازی 
نو احســاس شد، نیازی عمیق در بســتر آن، هر چند در ظاهر ناپیدا بود اما به راستی 
که وجود آن انکار ناپذیر بود و همواره پس از پرسشــی بنیادین به وضوح خود را 
نمایان میکرد، پرســش هایی نظیر اینکه: نیازهای دینی جامعه زرتشتی چه می شود؟ 
یادگیــری آموزه هــای جاودانه گاتا چه می شــود ؟ آموزش پیام هــای یگانه پیامبر 

ایرانی، اشوزرتشت ، ره به کدام سو می برد؟
و اینگونه بود که نیاز به بستری دینی برای جامعه زرتشتیان احساس شد... 

بار دیگر افراد جامعه زرتشتی به دنبال رفع این نیاز گرد هم آمدند، به فکر چاره ای 
برای آن گشــتند، اندیشه ها کردند، بحث ها در این راه نمودند، سختی ها پشت سر 
نهادند و ســرانجام به اندیشه ای واحد رســیدند، پیگیرش شدند، موانع را پشت سر 

گذاشتند و سرانجام نامش را مانتره نهادند...
و اینگونه بود که بیســت و ســه سال پیش هموندان کانون دانشــجویان زرتشتی به 
همت و حمایت اســاتید و داوران و همراهان دلسوز جامعه زرتشتی برنامه ای به نام 
همایش اوســتاخوانی و گاتاشناســی مانتره بنیاد نهادند و ما نیز بر آن شدیم تا قوی 
تر از گذشــته، با آرمان هایــی نو تر ادامه راه آن عزیزان را در پی پیشــرفت جامعه 

زرتشتیان بپیماییم...
بیست و سومین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی زرتشتیان سراسر کشور، مانتره ، 

در تاریخ 10 تا 12 شهریور ماه 95 در مارکار تهرانپارس برگزار خواهد شد.
مانتره ، همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی زرتشتیان سراسر جهان است. این همایش 
با آرمان گسترش آموزه ها و پیام های پیامبر بزرگ ایرانی، اشوزرتشت، هم اندیشی 
کالم های اندیشــه بر انگیز گاهانی و گســترش نوای دلنشــین گاتا در میان جامعه 

زرتشتی برگزار می شود.
همایش مانتره شــامل دو بخش اوســتاخوانی و گاتاشناســی و همچنین بخش های 
دیگری از جمله برنامه های جنبی، مراســم آغازین و پایانــی، اردوی همایش و ... 
است. عالقه مندان به مشاهده همایش مانتره می توانند در روزهای همایش از ساعت 
4 پســین تا 10 شــب به مارکار تهرانپارس بیایند و کسانی که تمایل دارند به عنوان 

شرکت کننده حاضر شوند می توانند در 
بخش مورد نظر خود نام نویسی کنند.

شــرکت  اوســتاخوانی،  بخــش  در 
بــه خوانــدن بندهایی از  کننــدگان 
گاتا و اوســتا خواهند پرداخت و در 
این راه از راهنمایی ها و حمایت های 
داوران و اساتید بهره مند خواهند شد. 
شرکت کنندگان این بخش می توانند 
جملــه  از  گوناگــون  رده هــای  در 
اهنــودگات، کل گاتا، از برخوانی و 

... شرکت کنند. 
شــرکت  گاتاشناســی،  بخــش  در 
کنندگان بــه پژوهــش پیرامون گاتا 
و یا ســایر مــوارد مرتبط بــه جامعه 
زرتشتیان می پردازند و پس از بررسی 
و راهنمایی از سوی داوران و اساتید 
تالش به گردآوری مقاله ای  پیرامون 

موضوع مورد نظر خود می کنند تا در همایش پایانی به ارائه پژوهش خود بپردازند. 
بخش گاتاشناسی نیز در چهار بخش اصلی، جنبی، محور و ترجمه برگزار می شود.

بــرای اطالع دقیق از ماهیت و تفــاوت این چهار بخش و همینطور اطالع از ماهیت 
رده های برگزاری بخش اوستاخوانی، شرایط آن، تقسیم بندی سنی و سایر اطالعات 
مرتبط با بخش های اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره  می توانید به مطالعه فراخوان های این 

دو بخش موجود در سایت مانتره به نشانی www.manthra.kdz.ir بپردازید. 
موضوع محور همایش مانتره امسال، چیستی هویت زرتشتی است و تالش می شود 

تا پیرامون موارد زیر نیز بحث و نتیجه گیری شود:
1- زرتشتیان در طول تاریخ با چه ویژگی هایی شناخته می شوند؟

2- ویژگی های امروز یک فرد زرتشتی چه مواردی باید باشد؟
3- هویت زرتشتیان مهاجر چیست؟

محور همایش بخشی است که موضوع آن هرسال متفاوت و خاص است و شرکت 
کننــدگان با پژوهش درباره آن موضوع خاص تــالش می کنند تا به نتیجه ای پیش 
برنده برسند و در مانتره، حول یک میزگرد با همراهی حاضرین به بیان دیدگاه ها و 
راهکارهای ممکن خواهند پرداخت تا با بحث با یکدیگر به نتیجه ای پیشرودســت 

یابند.
در طول ســه روز همایش مانتره، عالوه بر رقابت میان شرکت کنندگان، برنامه های 
دیگری از جمله سخنرانی کلیدی، برنامه های جنبی ، محور همایش و ... نیز برگزار 
خواهد شد. همینطور در روز اول و سوم این همایش یعنی 10 و 12 شهریور مراسم 

آغازین و پایانی نیز برگزار خواهد شد.
ســخن بیست و ســومین همایش اوستاخوانی و گاتاشناســی مانتره : نخستین قدم ، 

هویت من !

فرهنگ

مانتره	چیست	؟
موبد مهران غیبی درگذشــت، خبری ســنگین، باور ناپذیر و شکیب سوز، چون که او به 

قول فردوسی بزرگ:
روانش خرد بود و تن جان پاک                                 تو گفتی که بهره ندارد ز خاک

آری مهران روانش پر خرد بود و تنش در بر دارنده جان پاک زیرا که باز به گفته اســتاد 
توس:

نباشد به گیتی دمی شادمان خرد تیره و مرد روشن روان    
خرد نیک، ســازنده و دربردارنده عنصر آدمیت اســت، براستی که داشتن روانی روشن و 
پاک اگر با خرد همراهی نگردد لحظه ای زیســتی بسامان و درست و به آیین را در گیتی 

در پی نخواهد داشت.
مهران، خردمندی و روشــن روانی را هر دو همپایه و قرین در آسمان جان خویش مهمان 
بود، تن خاکی او شــالوده ریز و بنیان دار گســتره سپهر اندیشــه نیکش بود، از خاک تن 
به افالک جان در تروح بود و ســالها بود که از تکیف تن و تجســد جسم به تروح رسیده 
بود و این در چهره و کردارش به آشــکارا نمایان بود و در وصیت و تن ســپردنش، برای 

همگان نمایان تر شد. 
در زندگی لحظه ای از کوشــش باز نایســتاد و سعی داشــت همیشه در اوج باشد، در بعد 
علمی، کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بود، از یکی از معتبرترین دانشگاه های کشور، 
در زمینه اســتخدام، یکی از علمی ترین مراکز یعنی مرکز تحقیقات بخش کشــاورزی را 
شایســته خود دید، در بعد دینی با مطالعات و پژوهش هایی که داشت موبدیاری فرهیخته 
شــد، در بعد اجتماعی اولین موزه زرتشــتیان ایران را بنیان نهاد، عضو انجمن زرتشــتیان 
کرمان شــد، در بعد فرهنگی ماهنامه اسفند را منتشــر کرد تا پویش فرهنگی را در جامعه 
بنیــان نهــد، با مطالعه عمیقی که بر گاهان داشــت آموزش، بازخوانی و تفســیر آن را در 
دستور کار داشت و در بیش از دو دهه، کمتر مقاله ای از کرمان در مانتره حضور داشت 
که نام و یاد و پژوهش های او را در برنداشته باشد، در راستای به بار نشاندن اندیشه های 
درست و فرشه مندش چند دوره تا کاندیداتوری نمایندگی مجلس پیش رفت. باز پس از 
بازنشستگی خواهان علمی تر شدن بعد فرهنگی کارش شد و در آزمون کارشناسی ارشد 
فرهنگ و زبان های باســتانی دانشگاه شیراز 
شرکت کرد و با کسب رتبه ای شایان توجه، 
دانشــجوی کارشناسی ارشــد این رشته شد، 
زهی همت، زهی ازاندیشــه بلندش، او یک 
تنه جشنواره ای بود از کارهای فرهنگی، تا به 
آخر هنگام مرگ هم پیکر ســپاری اش برای 
کمک به گسترِش پژوهش و دانش پزشکی 
کشور، مایه پشوتنی اش شد، آری او پشوتن 

شد.
به قول موالنا »جسم خاک از عشق بر افالک 
شد« زندگی او پیامی روشن برای ما خفتگان 

شب در بردارد، او در زمره:
آن عاشقان شرزه که با شب زیستند  

رفتند و شهر خفته ندانست کیستند
بود، او به یقین می دانســت و به این رســیده 
بود که میان نور هستی و تاریکی نیستی خطی 
اســت موهوم که هر هستنده ای نسبتی با نوِر 
هســتی دارد و نســبتی با تاریکِی نیســتی و از راه نسبتش با نوِر هســتی پایندگی دارد و از 
نســبتش با تاریکِی نیســتی، فنا و آدمــی در عرصه خاکی در بردارنده نــور و تاریکی هر 
دوست. یعنی هستی و نیستِی توامان و در حقیقت برزخی است آشکار و شخصیت آدمی 
بســته به این است که به کدامین سو میل کند، تمایل به آترسچا مننگ هسچا، »آتشی که 
نمیرد هرگز در سینه ماست«. یا میل به تاریکی تِن صرف و رویکرد به خوشایندهای گیتی 

به تنهایی.
 مهــران بنا بر گاهان اشوزرتشــت 
از گیتی برای رســیدن به مینو بهره 
بــرد هم گیتیایی بــود و هم مینوی 
شد از نور و روشــنایی هستِی بهره 
گرفت و روشنایی بی پایان )انارام( 
را آمــاج داشــت و بر مــوج های 
نور و گشــایش به مینو شتافت. او 
از شورش شــهامت بهره مند بود، 
را در  نداشت، وارســتگی  بستگی 
پیمان داشت، بود و نمودش یکسان 

بود، پایدار و پرشکیب زیست، نیک و ناب و نژاد زندگی کرد، شکوه و شادابی و شگرفی 
آفرید. دلنشین و جان فروز و پرسمان خیز بود،کژ روی نداشت، خوی وخیمش خّرم بود.
حال نوبت ماســت، مباد که فراموش کنیم راه و اندیشه اش را، مردی که از عصر خویش 
فراتر بود به قول ســهراب: به یاد داشته باشیم که زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، 
پرشــی دارد اندازه عشــق، و زندگی آب تنی در حوضچه اکنون اســت، بله اکنون یعنی 
زمانی که همیشــه هســت و ابدی است، گذشته، گذشته اســت و آینده نیامده است و نی 

هنوز است. تنها اکنون است که جاودانه است، اکنون را دریابیم.
دریابیم که براستی دیر است و دور نیست این روزگار بر ما

کاش قدر یکدیگر بیشتر بدانیم، کاش........

گریه	قلم		
*مهرداد	قدردان
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کودکان

"درود " ، رمز ورود!
از مجموعه داستان های خانوادهء خرگوش ها

بهرت است بدانیم.......کاغذ و تا 

بعد از یاد گرفتن معنی اسم ماه های با کمک گرفتن از دوستان در این روز های تعطیل سال  و با تا زدن کاغذ، یک فرفره کاغذی بسازید .
سال از این شماره  تصمیم گرفتیم تا در 
هر شماره معنی ده اسم از روزهای  ماه را 

یاد بگیریم .

خیر )خور( :
آفتاب ، خورشید 

ماه :
ماه

تیر :
ستاره باران 

گوش :
جهان ، هستی 

دی به مهر  :
آفریدگار

مهر :
دوستی ، پیامن 

سروش :
فرمانربداری 

رشن  :
دادگری 

فروردین  :
نیروی پیرشفت 

ورهرام  :
پیروزی

ُنقلی عادت نداشت که هنگام دیدن دیگران، به آنها درود بگوید و 
خانواده اش از این موضوع خیلی ناراحت بودند. 

چندین بار پدربزرگ، مادربزرگ، پدر و مادر نقلی به او گفتند که 
باید با دیدن دیگران بخصوص بزرگترها، اّول درود و روزبخیر گفت 
اما نقلی همیشه فراموش می کرد یا آنقدر با صدای آهسته می گفت 

که کسی نمی شنید!

یک روز وقتی نقلی و خانواده اش به خانه پدربزرگ و مادربزرگ 
رفتند، باز هم نقلی بدون درود گفتن وارد شد و سمت میز خوراکیها 
شد.  خوردن  مشغول  و  برداشت  هویجی  کلوچه  یک  و   رفت 
بعد رو به مادربزرگ کرد و گفت: مادربزرگ چه کلوچه  خوشمزه ای! 

چند تا از آنها را به من می دهی تا به خانه ببرم؟
اما مادربزرگ جواب او را نداد. اصالً انگار او را ندیده و صدایش را 

هم نشنیده است. نقلی ناراحت شد.

 بعد به پدربزرگ نگاهی کرد و پرسید: پدربزرگ می توانم در حیاط 
دوچرخه سواری کنم؟

با  او بدهد،  به  او را دیده باشد و جوابی  اینکه  پدربزرگ هم بدون 
برفی؛ خواهر نقلی، مشغول صحبت و خندیدن شد.

نقلی با ناراحتی، از مادر پرسید: چرا پدربزرگ و مادربزرگ جواب 
من را نمی دهند اما با برفی حرف می زنند و می خندند؟

تو نشدند. درود  نگفتی، آنها متوجه حضور  مادر گفت: چون درود 
گفتن، رمز ورود و آشنایی هر فرد است. اگر می خواهی دیده بشوی و 

صدایت شنیده شود، باید اول درود و روزبخیر بگویی.

نقلی سریع جهید و از در خانه بیرون رفت. این بار وقتی در زد و 
بار،  این  آنها  درود گفت.  مادربزرگ  و  پدربزرگ  به  خانه شد  داخل 
نقلی را در آغوش کشیدند و مادربزرگ گفت: نقلی جان هر چند تا 
کلوچه دوست داری بردار و پدربزرگ هم پاسخ داد: بله پسرم زود 

باش کلوچه ات را تمام کن تا برویم در حیاط دورچرخه سواری کنیم.



مش
هما

شه 
ات

چود
اه

خ-ر
دره

ادا
5دا

در
نهسا

چاا
مش

را
شمش

خها
اا5

دا
شد

تاا
وها

ااا
د

8

فصل تابســتان و تعطیلي مدارس، اگرچه براي بچه ها و بزرگترها خوشایند است ولي 
براي پدر و مادرها روزهاي ســختی اســت. روزهاي چه کنم چه کنم آنها شروع مي 
شود که بچه ها را چگونه سرگرم کنند تا کار مفیدي انجام دهند. به هرصورت درس 
و مدرســه کاري عادي است و همه خانواده ساعت ها و برنامه ها را براساس آن تنظیم 
و زندگي مي کنند، ولی در فصل تابســتان مادر و پدرها مجبور مي شوند برنامه ریزی 
از هم گسسســته داشته باشــند. اغلب بدون توجه به استعداد بچه ها یا حتی بدون توجه 

به حرف های آنها، برنامه ریزی می کنند.
کالس زبان، اســتخر و شــنا یا یک کالس هنری براي آنها انتخاب مي شــود. تا اینجا 
صورت قضیه اشــکالي ندارد ولي ایراد از آنجا شروع مي شود که بچه ها به هیچکدام 
از آنها عالقه ندارند و دردسر تازه شروع می شود. بهتر است برای برنامه ریزی کالس 
های تابستانی بیشتر با بچه ها حرف زده شود و به استعداد و عالقه آنها احترام گذاشته 

شود.
بعد از این بحث کوتاه مي رویم به گذشته ها. آن روزها در دهه سي خیال همه راحت 
بود. در تابســتان، نه کالسي بود و نه باشــگاهي. ما بچه هاي دبستاني براي بازي راهي 
کوچــه ها مي شــدیم. گاهي ما بچه ها، به همراه پدر و مــادر و همه اهل خانه از صبح 
زود براي کار کشــاورزي که تابســتان ها رونق بیشتری داشــت، از خانه ها بیرون می 
رفتیم. کاری طاقت فرســا در باغ و کشــتزار و در هواي گرم یزد. در پایان تابســتان به 
قول قدیمي ها مي شــدیم مثل سوســک سیاه! ولي خدا را شکر که در تهیه نان سالیانه 

خانواده، سهمي داشتیم.
تابســتان ها تنها به کار و صحرا رفتن، خالصه نمی شد. در این فاصله زیارت، عروسي 
و مراسم دینی و آیینی دیگری هم ما را سرگرم مي کرد تا جایي که براي رسیدن آن 
روزها، روزشــماري مي کردیم. از همه برنامه های تابستانی مي گذرم و مي پردازم به 

رفتن به دخمه و مراسم پرسه تیرماه.
مراسم پرسه اسفندماه چون در فصل زمستان و روزهاي مدرسه بود، کسي ما را دخمه 
نمي برد ولي پرسه تیرماه که اول تیرماه و تعطیلي مدارس بود همه از جمله بچه ها، مي 
رفتیم به دخمه و مراســم پرسه تیرماه. محله ما در دورترین فاصله با دخمه قرار داشت 
و چســبیده به کویر، حدود 18 کیلومتر یا سه فرســنگ )فرسخ( با آنجا فاصله داشت. 
یادم هســت که مــردم از محله های نزدیک به دخمه، پاي پیــاده یا با دوچرخه و االغ 
راهي آنجا مي شدند ولي مردم محله ما با کمک محمد ابراهیم که یک ماشین جنگلي 
داشت، آن هم روي آسفالت تکان مي خورد و لق لق مي کرد، راهي پرسه تیرماه مي 
شدیم. مردم از صبح زود با وسایل پخت و پز و میوه فصل از هندوانه و خربزه گرفته تا 
انواع سبزي و کاهو و برنج و تخم مرغ و شکر و خرما آماده رفتن به دخمه می شدند. 
همه با خودمان هیزم )درمنه ، قیچ و تاق( که در شــال دســتمال یا چادر شب بسته شده 
بود برمی داشتیم و مي رفتیم روي تل ریگ، جایي در مرز مشترک بین محله ما و محله 
مجاور. چند جوان به همراه کمک راننده پشته ها را روي سقف ماشین جا مي دادند و 
بعدا همه سوار مي شدیم. اگر جا کم بود چند نفري هم روی سقف ماشین مي رفتند. 
همه خدا خدا مي کردند که پاســبان در مســیر نباشد تا راننده جریمه نشود. ساعتي مي 
گذشت تا به دخمه مي رسیدیم. بیشتر خیله ها پر از جمعیت بود. دوچرخه ها در سایه 
انداز دیوارها روي هم چیده شــده بود. االغ ها بــا توبره ها و آنها که چموش بودند با 
چادرشــبي که به چشمانشان بسته بودند به دیواري بسته شده بودند. بوي سیر و سداب 

و سیروگ و عود و کندر فضا را پر کرده بود.
خیله مشــترک ما و محله مجاور از همه نوتر و تازه ســازتر بود. طبقه زیرین آن طویله 
بود که خیله هاي دیگر از آن محروم بودند. طبقه باالیي چهار پســکم و دو اتاق و دو 
آشپزخانه داشت که هنوز هم پابرجاست. پسکم مس که سفره درگذشتگان را در آن 

پهن مي کردند، در ســمت جنوب واقع شــده بود و با پنجره اي که با آجر ساخته شده 
بود با سکوي بیرون ارتباط داشت. پسکم و اتاق هاي رو به غرب و ورودي رو به شرق 
هیچ دری نداشتند. اول تیرماه که روزهاي گرم یزد است، با این معماري زیبا و حساب 

شده، نسیمي مي ورزید که خیله را خنک و دلپذیر مي کرد.
در یکی از این پرســه های تیرماه، بانوان مشــغول پختن ســیروگ و ســیر و سداب و 
حلواهاي گوناگون براي شــادي درگذشــتگان بودند، مردها در سایه دلپذیر پسکم ها 
مشــغول گپ و گفتگو. بچه ها در اطراف خیله ها مشغول بازي و سه موبد که با لباس 
سفید در پســکم مس نشسته بودند به خواندن اوستا براي شــادي درگذشتگان بودند. 
یادم هست که پسکم مس پر از میوه هاي رنگارنگ و بشقاب هاي مسي پر از حلواهاي 
گوناگون بود که البته چادرشــب لرک جاي خودش را داشــت. ســبزه و مورد و گل 
داخــل کلچه و تخم مرغ هاي پخته که روي زمین شکســته شــده بودند حال و هواي 
خاصي داشــت و باید حداقل تا ظهر صبر مي کردیم تا از این ســفره پر برکت استفاده 
کنیم. چاي و میوه هم که به فراوانی درون ســیني ها دست به دست می چرخید و پر و 
خالی می شد. بچه هاي کم طاقت تر از سوراخ پنجره ها یواشکي به آن خوردنی هایی 

که در دسترس بودند، ناخنک می زدند.
همه چیز روال عادي داشــت تا اینکه نزدیکي هاي ظهر و بعد از تمام شــدن مراســم، 
در خیله روبرویي صداي ســرنا بلند شد، در آن ظهر گرم و در آن سکوت بیابان هنوز 
صداي حزن آلود ســرنا در گوشم طنین انداز است. ما بچه ها به طرف آن صدا، راهي 
خیله روبرویي شــدیم. خیله پر از مرداني بود که نشســته بودند، زن ها از داخل اتاق ها 
و آشــپزخانه سرک مي کشیدند که مردي با سبیل هاي جو گندمي و صورتي سرخ و 
ورم کرده در حالي که چادرشــبي را به کمر بســته بود، در سرنا مي دمید. صدا باال و 
پایین مي رفت به همراه آن نوازنده هم به آهستگي خم و راست مي شد. به جز صداي 
ساز صدایي شنیده نمي شد. نمي دانم آنها که نشسته بودند چه فکر مي کردند ولي من 
و بچه هاي دیگر مات و مبهوت آن صحنه را تماشــا می کردیم. بیشتر مردم حاضر در 
دخمه آمده بودند جلو خیله و چند دقیقه اي نگذشته بود که یکي از حاضران سکوت 
را شکست و با صداي بلند گفت این مطرب آرامش مردگان را به هم زده! و گروهی 
موافق آن نوازنده بودند. کم کم مردم دو دســته شــدند و محشري به پا شد. نمي دانم 
دعوا کي خاتمه یافت همین قدر مي دانم که آن پرسه را هیچ وقت فراموش نمي کنم. 

پارس نامه
ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی     
شماره هشتاد و چهار-خورداد 1395
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