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مهرگانیدیگر
آخرين ماه تابستان را با حضور در
دربمهروآيين گاهانبارخواني آغاز كرديم.
براي نخستين بار در سال هاي گذشته با
موبدان گرد هم آمديم وپرسش هايمان را
پرسيديم .گر چه پرسش بسيار بود و زمان
محدود ،ولي اين نشست آغازي مهم و گامي
بلند بود براي دانستن و درك بيشترمسايل
ديني  ،ايجاد دوستي هاي بيشتر و برداشتن
فاصله ها.
درميانههايهمينماه،برگزاريرقابتهاي»مانتره»
فرصتي بود براي شنيدن  ،دانستن وعرضه
پژوهش هاي اين عرصه تا مانتره اي ديگر.
جام هاي مختلف ورزشي را هم پشت سر

گذاشتيم  .ورزش ،شادي و با هم بودن را
دركنار رقابت ها،دلهره ها  ،شكست ها و
پيروزي ها  ،دراين جام ها تجربه كرديم .گاه
شاد شديم از بردي و گاه غمين از باختي و
اينها همه معناي زندگي است.
برگ روي برگ ،زرد وقرمز و نارنجي،نرمه
بادي و شب هاي رو به بلندي .كم كمك
تابستان سفره پر بركت و رنگارنگ خود
را جمع مي كند تا جاي خود را به پاييز
رنگارنگ دهد.
مهرومهرگاني ديگر فرا مي رسد ،مهري
كه آغازش طنين زنگهاست و شروع كار و
كوشش و تالشي دوباره براي آموختن  .بازهم
دانش آموزان و دانشجويان راهي كالس هاي
درس مي شوند تا بياموزندو بدانندو فردايي
بهتر را براي اين سرزمين رقم زنند .آموختن
هميشه دغدغه پيشينيانمان بوده  ،شاهد آن
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بناي نخستين مدارس و آموزشگاه ها توسط
خيرين جامعه با هدف باال بردن سطح دانش و
فرهنگ مردمان طي دهه هاي گذشته است .
اينك در آستانه سال تحصيلي جديد ،اميد كه
شاهد موفقيت بيش از پيش دانش آموزان و
دانشجويانمان درعرصه هاي علمي و آموزشي
باشيم .
مهر و مهرگاني ديگر فرا مي رسد «،مهرگان»
فرياد ظلم ستيزي است  ،مهرگان را جشن
مي گيريم به پاسداشت همه ظلم ستيزي ها
ومقاومت ها وبه ياد همه آناني كه ظلم را بر
نتابيدند و به پاخاستند « .مهرگان » نماد پيروزي
است پيروزي بر ضحاك ستمكاروخونخوار .
« مهرگان » فرياد است  .فرياد خاستن هاو
برخاستن ها .
مهر ومهرگاني ديگر فرا مي رسد  .مهر آغاز
زمستاني بلند از پي تابستاني گرم و طوالني

است  .شب هاي بلند زمستان فرصتي است
براي دور هم بودن  ،گپ زدن  ،انديشيدن و
تازه كردن ديدارها ،مرور اسطوره ها  ،شعرها
و ادبيات اين سرزمين  .در اين روزگار
غريبي كه همه زندان ديوارها و خانه ها و
رسانه هايند .
اين روزها اما،حكايت ديگري است،
پاسداشت روزهاي مبارزه به قيمت خون ،بر
سر آرمان هاو عهد و پيمان ها.
سي سال پيش در چنين روزهايي بازهم دشمن
چشم طمع بر اين خاك ومردمانش دوخت
وبه خيالي خام ودرپي به دست آوردن خاك
اين سرزمين همه نيروهايش را تجهيز كرد
غافل از اينكه مردمان اين سرزمين پاسدار
خاك وآب و وطن بوده وهستندبه قيمت
جان .يادشان گرامي ونامشان جاودانه تاريخ
اين مرزوبوم.

«مهرگان» در سراسر شهرهاي زرتشتي نشين جشن گرفته مي شود
روز مهر از ماه مهر برابر با دهم مهرماه ،جشن

مهرگان در سراسر شهرهای زرتشتی نشین
گرامی داشته می شود.
روزمهرگان ،با هماهنگی های انجام شده
توسط نماینده ایرانیان زرتشتی ،تهرانی ها
براي بازدید از منشور کورش بزرگ به موزه
ملي ايران مي روند.
در این بازدید گروهی که با برنامه های
فرهنگی همراه است ،به صورت تخصصی در

رابطه با نخستين منشور حقوق بشر در جهان
گفت وگو مي شود.
در يزد نيز اين جشن در محله هاي مختلف با
برنامه هاي فرهنگي -ديني برگزار مي شود.
در کسنویه و نرسی آباد قرار است مراسم این
جشن به طور مشترک برگزار شود.عالوه بر
این  ،انجمن ها از دهش خیراندیشان برادران
زرتشتی ،قرار است از دانش آموزان برتر نیز
تقدیر کنند.
در اصفهان ،جشن مهرگان با قدردانی از

دانش آموزان و دانشجویان همراه خواهد بود.
این جشن همچنین در کرمان ،شیراز و دیگر
شهرهاي زرتشتی نشین به صورت جداگانه
برگزار مي شود.
در تهران هنوز محل برگزاری این جشن به
طور دقیق مشخص نیست و گفت و گو ها در
این زمینه ادامه دارد.
بنیاد فرهنگی جمشید نیز مراسم بزرگداشتی
برای «»دقیقی» ،شاعر سده چهارم ،به مناسبت
جشن مهرگان برگزار مي كند.

هفدهمين همايش مانتره برگزار شد
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هفدهمين دوره همايش مانتره ،با
شعار« پویش اندیشه ها در جستجوی
ریشه ها » از  9شهریور ماه آغاز و به
مدت سه روز در مارکار تهرانپارس
برگزار شد.
اردوی شرکت کنندگان در مانتره امسال
برخالف سال های پیش یک روز زودتر
آغاز شد،اردویی که به مانند سال های گذشته
همراه با برنامه های ویژه اي برای شرکت
کنندگان بود ،با این تفاوت که برنامه های
اردو نسبت به سال های پیش منظم تر شده
وبه آن بخش های جذاب تری افزوده شده
بوداز جمله کالس های ویژه و بحث با نماینده
زرتشتيان و افراد موفق.جز اردویی که برای
شرکت کنندگان در نظر گرفته شده بود،
کودکان بازدید کننده نیز از بازی ها دور
نبودند وبرای آنان از پسین در مارکار بازی
های خاصی در نظر گرفته شده بود.
تغییرات مانتره و بخش های جانبی آن
امسال تنها همین نبود .مانتره سپند ،نشریه
داخلی مانتره نيز تغییراتي کرده بود .صفحه
بندی آن زيباتر و مطالبش خواندني تر
شده بود .همچنين بخش هاي هنری،
نمایشگاه ادبی و کتاب نيز جذاب تر شده بود.
در بخش اصلی مانتره ،یعنی همایش ،نیز
تغييرات محسوس بود .تعداد نوشتارها
بیشتروکیفیت آنها بهترشده بود ونحوه داوری


و ارایه نيزتفاوت کرده بود .این تغييرات سبب
شده بود تا برخی مانتره امسال را پیشبردی به
سوی هدفش ،آموزش دین در جامعه و جوانان
زرتشتي و نیز شناخت بهتر گاهان ،بدانند واما
برخی امتياز ندادن به نفرات را در همایش
پایانی سبب کم شدن انگيزه شرکت کنندگان
دانستند .در بخش اوستاخوانی اما تغییری در
نحوه امتیازدهی داده نشده بود و امتیازها بسیار
نزدیک بود به گونه اي كه گاه ،هزارم درصد،

نفرات برتر را مشخص می کرد.
در  3روز همایش 6 ،نوشتار در رده اصلی
باالی  18سال 5 ،نوشتار در رده اصلی زیر 18
سال 7 ،نوشتار در رده جنبی باالی  18سال6 ،
نوشتار در رده جنبی زیر  18سال و  5نوشتار
در بخش ترجمه گاتاشناسی ارایه شد .در
بخش اوستاخوانی نیز  3نفر در رده ازبرخوانی
زیر  14سال 6 ،نفر در رده ازبرخوانی 8 ،نفر

در رده کل گاتها 22 ،نفر در رده اهنودگات،
 24نفر در رده اهنودگات زیر  14سال و 13
نفر در رده اهنوداشتودگات شرکت کرده
بودند .جدا از تعداد شرکت کنندگان  ،به
جزدر برنامه های جنبی روز پایانی و مراسم
اهدای جوایز ،بازدیدکنندگان امسال افزایش
چشمگیری نداشتند.
دیگر تغییر مانتره امسال اضافه شدن ارایه به
شیوه پوستر بود .در این شیوه بر خالف ارایه در
سالن که وقت محدودی به شرکت کنندگان
داده می شد تا نوشتار خود را ارایه کنند و پس
از آن به پرسش های داوران پاسخ گویند ،هر
روز قسمتی از مارکار در اختیارشان قرار می
گرفت تا به عالقمندان به نوشتارشان ،از روی
پوستر ارایه دهند .بخشی که به گفته برخی در
نگاه نخست كيفيت پایین تري از بخش ارایه
داشت ،ولی به دلیل آنکه توضیحات تنها به
عالقمندان داده می شد ،بیشتر فایده داشت.
آنها همچنین از پرسش هایی که در این
باره می شد راضی بودند و می گفتند سبب
آموزش بهتر مطلب به آنها می شود .با این
حال در بخش ارایه نیز برای نخستين بار وقتی
به پرسش های باشندگان در سالن اختصاص
داده شد و اين امر سبب شد پیرامون پاره ای از
نوشتارها گفت وگوهای فراوانی انجام شود.
در مانتره امسال ،در روز پایانی به تمام شرکت
کنندگان بخش گاتاشناسی لوح یادبود داده
شد ولی در اوستاخوانی تنها نفرات برتر  6رده
توانستند یادبود ویژه مانتره را دریافت کنند.

جام بدمینتون شيراز پایان یافت

ورزش ،از کمیسیون تا کارگروه

چهره سوم گاهانبار برگزار شد

کارگروه ورزش نشستی را در یزد و به
میزبانی انجمن قاسم اباد برگزار کرد.
در نشست کمیسیون ورزش یزد ،با توافق
باشندگان نام «آریا» برای تیم های ورزشی زرتشتی
که در سطح استان و در ساير رقابتها فعالیت می
کنند ،برگزیده شد و قرار شد تا انجمن ها به میزان
مشارکت ورزشي جوانان خود در این تیمها،
مشارکت مالی نیز داشته باشند .عالوه بر این انجمن
زرتشتیان یزد و در جایگاه دوم انجمن زرتشتیان
خرمشاه پذیرفتند تا حمایت های قانونی الزم را
برای بحث های حقوقی کمیسیون انجام دهند.
گفت وگو در مورد استراتژی ورزش و برنامه
های اجرایی آن ،نیز به عنوان دستور نشست آینده
کمیسیون ورزش یزد تعیین شد.
اما در کار گروه ورزش که دبیرخانه آن در
کانون دانشجویان زرتشتی شکل گرفته است،
بیشترین موضوع گفت وگو شده ،اخالق
ورزشی بود .در این نشست ،باشندگان
پذیرفتند تا با بررسی آییننامههای فدراسیون
های مختلف ،پیش نویس آییننامهای را
تهیه کنند به گونه ای که در تمام جام ها
مورد استفاده قرار گیرد و برخورد با متخلفین
درچهارچوب معيني انجام شود .همچنین
فرشاد فرهی فر ،منوچهر ارغوانی ،شهرام
پوردهی و آریابرزن غیبی و هرمز خسروی
برای تهیه پیشنویس آییننامه برگزيده شدند.

همزمان با چهره «پیته شهیم گاه»
زرتشتیان در شهرهای مختلف زرتشتی
نشین گاهانبار خواني کردند.
چهره پیته شهیم گاه از روز اشتاد ایزد و
شهریورماه برابر با  21شهریور با خواندن
واج یشت گاهانبار در آدریان تهران آغاز
شد .در همان روز در دبیرستان نوشیروان
جی تاتا به نامگانه واقفش چهره پیته شهیم
گاه برگزار شد .در اين آيين،فرنشين انجمن
زرتشتيان تهران از برگزاري سي امين سالگرد
ارباب رستم گيو در روز  15مهرماه خبر داد
وگفت اين مراسم به صورت گاهانبارخواني
در مجموعه رستم باغ برگزار مي شود.پیش
از اين،نيز در خانه نرگس از سوی انجمن
زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران به نامگانه
نزدیک به  50تن ،آیین گاهانبار برگزار شد.
همچنين  ،گاهانبارهايي در خانه نرگس ،آدریان
بزرگ ،رستم باغ در تهران خوانده شد.
در يزد نيز در اكثر محله هاي زرتشتي نشين و در
اصفهان و یزد ،آیین گاهانبار برگزارشد .کمیسیون
بانوان یزد در پردیس دانش مارکار همزمان با پیک
نیک خانوادگی ،گاهانبار توجی خواند.
در شمال و همراه با برگزاری جشنواره کوشک
ورجاوند گیالن گاهانبار خوانده شد .همچنين
در خانه مزدایی به نامگانه واقف خانه ،گاهانبار
توجی خوانده شد.
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سومین دوره جام بدمینتون با قهرماني
ورزشكاران در رده هاي مختلف سني
پايان يافت .
در این دوساالنه ورزشی که به عنوان یک
جام تخصصی از سوی انجمن زرتشتیان شیراز
برگزار می شود به نفرات اول تا سوم رده های
 9گانه ،جوایزی اهدا شد.قهرمانان رده هاي
مختلف جام بدمينتون امسال به اين شرح است:
در رده نونهاالن آقایان  :شایان افشاری  ،پرهام
ماوندادی  ،تابا خادمی.
رده نوجوانان آقایان :همایون مبارکه  ،کامیار
خسرویانی  ،پدرام خرمی .
رده جوانان آقایان  :فرزین رستمي  ،مهیار
خسرویانی  ،فرشید رستمی.
رده نونهاالن بانوان  :شیرین هرمز زاده،شینا
سرداری،پرنیان کوکلری.
رده نوجوانان بانوان  :سرور هرمز زاده،پریا
نوشیروانی،شیوااشتری.
پیشکسوتان بانوان:جمیله دلگشا،میترا نمیرانیان ،
راشین جهانگیری.
رده جوانان بانوان  :مهسا نیک دین  ،نوشین
معاونت  ،پرنیان خرمی.
رده بزرگساالن بانوان :پریسا زره پوش ،شیوا
جهانگیری ،آرمیتا خسروی.
رده بزرگساالن آقایان :فرشاد خدادادی،
شروین کاووسی ،فرزاد خدادادی.

سدره پوشي در كرج
انجمن زرتشتيانكرجمراسمسدرهپوشيگروهي
را روز هشتم مهرماه برگزار ميكند.براي شركت
در اين جشن سدره پوشي كه در خانه دولت كرج
برگزار ميشود نخست از دانشآموزان سال پنجم
دبستان و در ادامه از دانشآموزان ديگر مقاطع
نامنويسي خواهد شد.انجمن زرتشتيان كرج
همچنين از متولدين در روزهاي جشنهاي ماهانه
دعوت كرده است تا براي نامنويسي به انجمن
زرتشتيانكرجمراجعهكنند.
انتخابات انجمن يانشوران مانتره
هيات رئيسه انجمن يانشوران مانتره انتخاب
شد.در انتخابات داخلي كه در روز 13
شهريورماه در انجمن يانشوران مانتره برگزار
شد،آبتين تشكر به عنوان دبير جديد و
پوريا خسروي به عنوان نايب دبير برگزيده
شد،خزانه دار گردش جديد پويا نجمي
خواهد بود و مسئوليت منشي نيز به افروز
تشكر واگذار شد.اميد بزرگ نيز به عنوان
عضو در هيات مديره خواهد بود.
آغازنام نويسي دومين كنگره جوانان
برگزيده
دومين كنگره جوانان برگزيده در روزهاي
 26آبان تا  28آبان برگزار ميشود.نامنويسي
اين كنگره از  10شهريور آغاز شد و تا پايان
شهريور ماه ادامه دارد.اهداف اين كنگره را
مواردي همچون شناسايي و معرفي و همسو
سازي استعدادها،افزايش دانش و بينش ديني
و اجتماعي و مهارتهاي زندگي اجتماعي و
ي،افزايش حس تعلق و پيوستگي به
كار گروه 
جامعه و عالقه به مشاركت در امور اجتماعي
عنوان كرده است.گفتني است كه برگزاري
نخستين كنگره جوانان زرتشتي از سوي كنگره
جهاني زرتشتيان به عنوان برترين فعاليتهاي
جوانان زرتشتي در جهان برگزيده شده بود.
برخي از برنامه هاي اين كنگره كه جوانان 20
تا  35ساله در آن شركت مي كنند،عبارت است
از كارگاههاي آموزشي گوناگو ن،بازيهاي
ق،برنامههايي جهت شناسايي و معرفي
خال 
توانمنديهاي شركت كنندگان.
صدورپروانه فعاليت براي انجمن ها
پروانه فعالیت انجمنهای یزد ،کرمان
و نصرتآباد صادر شد .دکتر اسفندیار
اختیاری ،در سیزدهمین گردهمایی انجمنها
با اعالم این خبر افزود ،کمیسیون ماده  10در
سال جدید تنها یک نشست برگزار کرده است
که در آن نشست پروانه فعالیت این انجمن ها
صادر شده است .وی افزود هم اکنون هیچ
انجمنی در صف دریافت پروانه نیست.
برگزاري كالس هاي بهبود كيفيت
آموزشي
کالس های بهبود کیفیت آموزشی در طول
سال تحصیلی برگزار می شود .این کالس ها در
سال دوم برگزاری ،در طول ساعات تحصیلی و
در دبستان جمشیدجم برگزار می شود .رستم
بامسی یکی از برگزارکنندگان این طرح گفت:
بنابر برنامهریزیهای انجام شده ،دانش آموزان
گیو نیز برای شرکت در این طرح به جمشیدجم
می آیند .در برنامه های بهبود کیفیت آموزشی
امسال ،عالوه بر کالس های خالقیت و ریاضی
بر دروسی چون علوم نیز تاکید خواهد شد.
برنامه شش ماهه دوم گروه كوهنوري
برنامه های  12گانه کوهنوردی نیمه دوم سال،
از  2مهرماه آغاز می شود و تا  13اسفند ماه ادامه
دارد .در برنامه ها از گل گشت تا کوهنوردی
سنگین قرار گرفته است .عالوه بر این د و،برنامه
مشترک کوهنوردان زرتشتی ایران شامل قله
کرکس و کویرنوردی در آذرماه خواهد بود.

منوچهر باستاني

را دار زده بودند همسرم با دیدن این صحنه
ها حالش بد شد وهمان روز سکته کرد،فورا
کامران وهمسرم را به بیمارستان منتقل
کردیم،کامران حالش بهتر شد ولی همسرم
دوروز بعد،در 24بهمن  ،1357فوت كرد.
اون روزها کامران  18سالش بود.
در باره كامران بگوييد  .چگونه شهيد شد؟
شش ماه خدمت را در مشهد گذران د.در

سی ویکم شهریور 1359که جنگ
آغازشد،کامران از من خداحافظی کرد ورفت
سرپل ذهاب و در روز بیستم مهرماه سال 59
درست در روز تولدش شهید شد.
چگونه از شهادت کامران باخبر شدید؟
بعد از اینکه کامران به جبهه رفت،چون اوایل
جنگ بود من دلهره زیادی داشتم.نخستين
شهدای جنگ که درروزنامه اعالم شد 25نفر
بودند .این شهدا را تا بهشت زهرا تشییع
کردند،من اسامی را در روزنامه خوانده بودم
ولی متوجه اسم کامران نشده بود م.فردای آن
روز خواهروبرادرهایم به من اطالع دادند که
کامران جزء همان 25نفر بوده،بعد رفتم بهشت
زهرا ،کامران را تحویل گرفتم.می گفتند که
در سرپل ذهاب یک روز هنگام حمله یک
خمپاره در نزدیکی آنها منفجر شده و موج
خمپاره باعث شده بود تا سرکامران به دیواره
کوه برخورد کند و شهید شود .وقتی او را
دیدیم سر او باند پیچی بود.
فعالیت شما چگونه ادامه پیدا کرد ؟
بعد از این که همسرم را از دست دادم کالس
های دینی یک سالی تعطیل بود ولی بعد
دوباره شروع کردم .کامران همیشه می گفت
که مادر این همه برای دین فعال هستی آخه
چرا بابا اینجوری شد ؟!،من گفتم كه قسمت
این بوده،اگر بابا سکته می کردوکنار دستم
می ماند،بهتر بود؟! ودوباره شروع کردم،تا
کامران شهید شد.دخترم گله می کرد،ولی
من معتقد بودم که این کاری بوده که پدرشان
شروع کرده وبهتره برای خدابیامرزی ادامه
پیدا کند و بعد از چند ماه تعطیلی دوباره
آنرا راه انداختم .دوباره بچه ها زیاد شدند و
آموزگاران آمدند.همه کاره این کالسها هم
از مدیر تا مستخدم خودم بودم .
تا کی درهمان خانه جلسات انجمن
وکالسها برقراربود ؟
وقتی انجمن را به ثبت رساندیم و تعداد بچه
ها زیاد شد با مشکل کمبودجا مواجه شدیم.
یک روز که برای کامران پرسه گرفته بودیم
ازروانشادان موبد شهزادی وهمسرش که تازه
پسر آنها هم شهید شده بود دعوت کردیم

برای پرسه بیایند کرج .وقتی آنها به کرج
آمدند و شرایط کالسهارا به این صورت
ديدند به ما 2هزارتومان پول دادندوگفتند که
برای کالس وانجمن تعداد 50عدد صندلی
بنامگانه فرزندشهیدشان روانشاد «داریوش
شهزادي» خريديم  .با خرید این صندلي ها
کمی کالس ها سروسامان پیدا کرد تا اینکه
فکر کردیم باید جای بهتری پیدا کنیم .در

نزدیکی خانه ما خانه ای سه طبقه متعلق به
دکتر بختیاری بود که توانستیم از او اجاره
کنیم وبعد دفتر انجمن وکالسهارا به آنجا
منتقل کردیم .
چه شد که انجمن کرج صاحب یک
مکان ثابت شد ؟
در زمانی که کامران شهید شد از طرف بنیاد
شهید قرار بود مبلغی را به من بدهند ولی من
دوست نداشتم این پول را بگیرم .به اصرار
اطرافيان با گري هوزاری 200هزارتومان پول را
گرفتم و با این پول یک مینی بوس خریدم تا
هرکس که درکرج می خواست به آرامگاه
برود به صورت رایگان از این مینی بوس
استفاده کند .خودم هم در آن زمان پاکشوری
می کردم .بعد از مدتی دیدم که مینی بوس
فرسوده شده با اعضای انجمن تصمیم گرفتیم
این مینی بوس را بفروشیم برای اینکه نام
کامران زنده بماند مکانی را خریداری کنیم
ولی برای خرید پول کم داشتیم  .به سراغ «شاد
روان فریدون زرتشتی» رفتیم وازاو تقاضای
کمک کردیم که اوهم موافقت کرد وتوانستیم
در عظیمیه کرج  800متر زمین خریداری کنیم
به مبلغ 400هزار تومان .بعد از خرید زمین ،آن
شادروان باز کمک کردند برای ساخت زمین
و سرانجام باكمك ايشان ودیگر خیر اندیشان
 21،مهرماه  ،1363کرج صاحب خانه دولت
ش دوتوانستیم انجمنوکالسهای دینی را به
یک جای ثابت منتقل کنیم.
آیا کمک های «بنیاد شهید» به شما
ادامه داشت ؟
در آن سال ها من اصال کمک «بنیاد شهید»
را قبول نمی کردم چون دوست نداشتم پولی
بابت جان پسرم بگیر م.معتقد بودم که او شهید
شده وحاال من به عنوان یک مادر نمی توانم
و نبايد پولي بگيرم .آن زمان خیلی سختی
کشیدم تا اینکه دخترم رویا در اولین دوره
دانشگاه آزاد در رشته حسابداری قبول شد .در
آن زمان هر واحد دانشگاه آزاد  150تومان
بود ولی من حتی این پول را هم نداشتم  .با
سختی دخترم سرکار رفت تا توانست پولی
برای خودش جمع کندودرس بخواند15.روز
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كمي از خودتان بگوييد؟
تابنده آذرکیوان (همسر کیخسروگنجی)
متولد سال 1313هستم .سه فرزند داشتم یکی
کامران که شهید شد و دودختر با نام های
سیما ورویا که در حال حاضر خارج از کشور
زندگی می کنند.
تنهایی این سال ها برایتان سخت نبوده
است ؟
اتفاقا تنهایی برای من بهتر بوده است  .وقتی
سن باال می رود اگر بچه ها در کنارت حضور
داشته باشند مراقب خواهند بود ونمی گذارند
کار خودت را انجام دهی ولی از وقتی بچه ها
رفتند ،فعالیت اجتماعی من بیشتر شد وهمین
سبب سرزندگيام شده است .
دلتان برای بچه ها تنگ نمی شود ؟
چرا،اوایل که رفته بودند خیلی دلم تنگ می
شد وفشارم باال می رفت ولی دیدم با قرص
ودارو خوب نمی شوم .كم كم شروع کردم
به بیرون رفتن  ،در»شاهورهرامایزد» خودم را
مشغول کردم تا یواش یواش حالم خوب شد
درحال حاضر هم اصال احساس دل تنگی نمي
كنم.
فعالیت اجتماعي تان را كي آغاز
كرديد ؟
در سال های قبل از انقالب ،کرج امکانات
نداشت .ما انجمن کرج را در زیرزمین خانه
خودمان تشکیل دادیم .کالس دینی در دوتا
از اتاق های همان خانه تشکیل شد .خدابیامرز
«بهروز خدادادی» نخستين آموزگار دینی
در کرج بود.به مرور او تعدادی آموزگار از
تهران آورد و یواشیواش بچههای کرجی
عالقمند شدندودرکالسها شرکت کردند.
زماني آموزگارکم داشتیم از سازمان فروهر
درخواست معلم کردیم وبهروز خدادادی
زحمت رفتوآمد معلمین را با ماشین خودش
می کشید تا اینکه اینجا توسعه پیدا کرد
وتعداد بچه ها بیشتر شد.
درمورد فوت همسرتان بگوييد؟
روز 22بهمن در زمان انقالب همه خیابان ها
بسته بود .یک روز کامران را گرفتند وبه زور
بردند شهربانی وبعد با حالت بدورنگ زرد به
خانه آمد وگفت که مردم توانسته اند پلیس
راه را بگیرند .در همان روز همسر من وقتی
داشت سرکار می رفت در میدان کرج عده ای

روزهاي جنگ و شهادت با مادر
شهيد گنجي
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سی ویکم شهریورماه امسال ،سیامین
سال آغاز جنگ تحمیلی است .جنگی
که در گذر این زمان سی ساله حاال
ديگربرای خيلي ها واژهاي بيش
نيست اما براي اكثر ايرانيان يادآور
روزهای سختی است که با رشادت
و دلیری فرزندان اين سرزمين توام
بود تا مبادا كه وجبي از خاک این
سرزمین به دست بیگانگان بيفتد .آن
روزها گذشت اما خاطرات آن تا ابد
در برگ برگ تاريخ اين سرزمين
جاودانه است  .در دل همه مردمان
به ويژه آناني كه همه اين روزها را با
خاطره و نام و ياد عزيزاني گذرانده
و مي گذرانند كه جان در راه اين
مبارزه و آرمان هايشان گذاشتند.
در اين روزها كه همراه است با
خاطره نخستين روزهاي آغاز جنگ
تحميلي،پاي سخن مادر نخستين جان
باخته زرتشتي جنگ تحمیلی نشستيم.
مادرشهيد کامران گنجی که بعد از
گذشت سی سال از شهادت فرزندش،
بیش از سه دهه است که مادر فرزندان
زیادی بوده ودر حق آنان مادری
کرده است.

مانده بود به نامزدی دخترم یک روز که در
همان خانه قدیمی نشسته بودم  ،دیدم کامران
با یک لباس شیک سفید رنگ روبروی من
ایستادهویک کیف پر از پول دستش استوبه
من گفت که مادر سختی نکش این پول را
بردا روبرای نامزدی رویا خرج کن،و رفت.
به رویا گفتم که کامران را در حالت بیداری
دیدم  ،رویا گفت مادر تو پول کامران را نمی
گیری وبه خودت سختی می دهی وروح او
عذاب مي بيند.بعد از دوروز که از این اتفاق
گذشت یک روز یک جوانی به در منزل ما
آمد واز من سوال کرد،که خانم زندگی شما
چگونه می گذرد و یک سری سوال از من
کرد،جواب دادم.بعد سوال کرد که چرا پول
پسرت را نمی گیری،آن مرد گفت که این
پول را بگیر،خیرات کن واصرار کرد که فردا
من در بنیاد شهید هستم بیا واین پول را بگیر.
آن موقع ماهی  5000تومان می دادند ومن
هم چندین سال بود که آنرا نگرفته بودم .روز
بعد رفتم بنیاد شهید از من یک شماره حساب
گرفتندوگفتند بروم بانک،بعد که رفتم بانک
دیدم پول به حساب من واریز شده.در واقع
آن تصویر کامران جلوی من اينجا تمام شد.
از همین پول من توانستم باشگاه را راه اندازی
کنم از آن موقع لباس ووسیله برای بچه ها
خریدم تا بتوانند در مسابقات شرکت کنند .
خانم گنجی در بین این تعداد جان
باخته اي که جامعه ما دارد فقط نام
شما و خانم خادم که فعالیت اجتماعی
ت.چرا یادي از
دارید بر سرزبانهاس 
خانواده ساير جان باختگان نمي کنیم ؟
بنده با شما موافق هستم.من چون این کار
را دوست دارم وعالقه شدیدی به فعالیت
اجتماعی دارم در جامعه شناخته شده ام ،ولی
ما همگی انسان هستیم دلیل نمی شود
از کسی که فعالیت اجتماعی نداشته
ولی فرزندش را برای همین سرزمین از
دست داده یاد نشود. .شاید او عالقه ویا
شرایط فعالیت اجتماعی نداشته  ،باید از
همه آنها یاد کرد.
االن از زندگي تان راضی هستید ؟
در حال حاضر زندگی راحتی دارم ولی من
زندگی پر از سختی گذشتهام را بیشتر دوست
دارم.دوست دارم جایی باشم که سختی
ببینم وبتوانم کار مثبتی انجام بدهم.از راحتی
وتشریفات بدم میآید .
در این سی سال به جز آن یک
موردی که گفتيد آیا کامران بازهم
در عالم بیداري ویا خواب شما حضور
داشته است ؟
زیاد به خوابم میآید.برای مراسم چهارم
کامران مردم میخواستند اشوداد بکنند ولی
من مخالف این کار بودموزیاد اعتقادی به
آن کار نداشتم و میگفتم جوان اشوداد
نمیخواهد .شب خواب ديدم در یک باغ
پر از گل وپرنده کامران با یک لباس پاره
به پرنده ها دانه می داد از او پرسیدم که چرا
لباست پاره است،گفت که تو گفتی که برای
من لباس نفرستند برای همین من این لباس
را پوشیدهام.صبح برای مراسم چهارم پارچه
خریدیم تا اوستا بخوانن دوسدره دوخته شود
برای دیگران  .همیشه حس می کنم كامران به
من کمک می کند ودرکنارم هست.
شما که سختی را تجربه کرده اید برای
جوانان امروز چه توصیه ای دارید ؟
به نظر من بچهها برای اینکه قدر
امرو زوفردایشان را بدانند باید در کنار
زندگی ،سختی را هم تجربه کنند.وقتی
زندگی راحتی را برايشان فراهم آوريم ارزش
این زندگی راحت را بدون گذراندن سختی
هرگز درک نمی کنند.باید بچهها سختیهای
زندگی را ببینند تا بتواند در هنگام خوشی قدر
خو دودیگران را به درستی بدانند.
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اينجا تكاب است ،پهنهاي عظيم آرميده در
تخت سليمان .اينجا آتشكده آذرگشسپ
است ،يكي از سه آتشكده بزرگ ايران
ساساني .اينجا جايگاهي است كه آتش
ورهرام در آن فروزان بوده و شاهاني با
هزار مكنت و حشمت پياده و سواره بدانجا
ميرفتند و تاج سلطنت بر سر مي نهادند و
خداوند را سپاس مي گفتند براي آنكه كيان
شاهي را سزاوار بودهاند .بزرگان در حريم
اين مكان مقدس سوگند ياد مي كردند و از
خداوند طلب ياري مي نمودند تا شهرياري
عادل و آبادگر باشند.
كمي آنسوتر از جايگاه آتش ،اينجا مكان
پاسداشت آناهيتا ايزد بانوي آب بوده .اينجا
وراي برج و باروهاي شكسته ،چشمه اي
جوشان و اسرار آميز ،جذبه اي مبهم به اين
پهنه بخشوده .چشمه اي جوشان و زالل و
نيلي كه چشم ها را خيره مي كند .چشمه اي
كه هيچ بشري تاكنون راه به عمقش نبرده و
رازش فروبسته مانده.
پهنهي عظيم و ديرپاي تخت سليمان را بنا به
روايتي به آن حضرت منسوب نموده اند تا از
گزند بيگانگان به حرمت اين نام دور بماند.
اينجا پر است از نمادهاي اساطيري ،و همين
اساطير است و گاه افسانه پردازي ها كه اين
نشانه ها را از نابودي وارهانيده.
روز آدينه آغازين روز ماه مهر و پاييزي ديگر،
حوالي ساعت ده صبح مراسم گاهانبار در
آتشكده آذر گشسپ برپا شد .اين مراسم با
گذشت هفت سال از نخستين باري كه بنا بر
ایده زنده یاد دکتر کسری وفاداری برگزار شد،
همچنان با شوقي افزون برپا مي شود .امسال
تعدادزيادي از بازديد كنندگان غير همكيش
و غير ايراني نيز در كنار همكيشان ما مهمان
اين آيين دهش مندانه بودند .پير و جوان ،زن و
مرد ،زرتشتي و غير از آن ،همه آناني كه
در اين روز در اين حريم مقدس گردهم
آمدند ،همه يا زاده اين خاكند و يا جذبه
خاك اين سرزمين اهورايي راه سفرشان
را بدين سوكشانده بود.
جشن خواني با هم آوايي موبدان انجام
شد.همه با « آفرينامي» با موبدان هم راي و
همازور شديم و پس از نيايش ،باشندگان

اینجا آتشکده آذرگشسپ است،
جایگاه آتش ورهرام

سیما دینیاریان

در خان پربركت گاهانبار هم بهره شدند.
دوربين هاي عكاسي و فيلم برداري رسانه هاي
زرتشتي اين روز را در حافظه تاريخ ماندني
كردند.
از پس قرن ها سكوت مبهم و گيراي اين
حريم ،چند سالي است كه باز آواي اوستا در
اين ميان طنين انداز است و با نواي همازوري
و همهمه ي حضور ،ترنمي شنيدني است .بوي
عود و اسپند چنان مشامت را پر مي كند كه
گويي رايحه اي از تاريخ اين خطه مي آيد.
اينجا از پس قرنها همچنان وراي يك ويرانه
است .اينجا همچنان ابهت گيرايش هر كسي
را با هر باوري و با هر دانشي غرق در ابهام
مي سازد .اينجا آب و آتش را در يك پهنه
مي بيني بي آنكه آبش آتش را به خاموشي

كشاند .و شايد همين نمودي است كه بدانيم
مي توان چون آب زالل و روان و روشن بود
بي آنكه آتش پاك و گرمابخش و پرفروغ
را بميراني.
آيين گاهنبار امسال نيز در اين مكان مقدس
برگزار شد .بر ما بايسته است كه قدردان
مسئولين همراهي باشيم كه با منش وااليشان
ما را ياري نمودند ،عزيزان همكيش و غير
همكيشي كه اين آيين را گرامي داشتند و
حرمت اين حريم مقدس را پاس داشتند .اما
گاليه هايي هست كه اگر ناگفته بماند بغض
مي شود يا حسرت و چه بهتر كه بنويسيم و
بازگوييم تا بار ديگر از كاستيها بكاهيم .در
ميان مسئولين ميزبان اين آيين ،عزيزاني بودند
كه به داليلي مبهم چندان ميلي به پذيرفتن
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آسیب شناسی باورهای ناهمگون با آیین زرتشت
همایش آسیب شناسی باورهای
ناهمگون در آیین زرتشتی ،در قاسم
آباد برگزار شد.
در اين همايش موبد «مهراب وحیدی» بها
دادن به یک باور نادرست را سبب گسترش
آن دانست و افزود :تغییرباور والدین پیش
زمینه ای برای تغییر فرزندان در این باره است.
موبد رامین شهزادی ،فرقه ها را گروهي دانست
كه از آموزه هاي اصيل منحرف شده اند .وی
تعصب كوركورانه را نيز يكي از داليل وارد
شدن خرافات به دين بیان كرد.
موبد سروشپور دیگر سخنران این همایش،
مهمترين معيار سنجش در دين زرتشت را،
گاتها خواند وگفت:فرهنگ زرتشتي از روي
گاتها بنا شده است .از سوي ديگر اشوزرتشت
در گاتها بهترين معيار را انديشه انسان بيان
كرده است.
وي ديدگاه انجمن موبدان در مورد سفرههايي
همچون «شاه پري» و «بي بي سه شنبه» را اعالم
كرد و گفت اين سفره ها هيچ ربطي به دين
زرتشتي ندارند و ما بايد به سفره هاي خودمان
همچون وهمن امشاسپند برگرديم.
موبدیار «مهران غیبی» ،از تاریخچه مانی،
مزدک و  ...گفت و افزود :بخشی از
آموزش های آنان از دین زرتشت برگرفته
شده و برخی دیگر جدا از آن است .وی این

پرسش را مطرح کرد که اگر موبدان ما بیش
از این در آموزش دانشنامه گاتها به مردم
تالش می کردند،آيا مردم نيازي به اينگونه
راهكارهاي غيرزرتشتي داشتند؟
دکتر فرزانه گشتاسب دیگر سخنران همایش،
باورهای ناهمگون با دین زرتشتی را به
دوبخش قبل و بعد اسالم تقسیم کرد و از
ميترائيسم،ماني،مزدك و زروانيم در ايران
باستان و دساتير،انجمن تئوسوفي ،علم خشنوم
و ...نام برد.
وی در توصيف تئوسوفي گفت :اين
انجمن مهمترين بستر رشد فرقه هاي
رازآميزي همچون خشنوم،كريشنا مورتي
و  ...است.
موبدیار هومن فروهری نيز دراین باره به
نقش موبدان اشاره كرد و گفت :امروز ما
بايد تعريفي از يك زرتشتي داشته باشيم تا
بتوانيم در تمام دنيا حرف اول را بزنيم و اگر
ما اين تعريف را ارائه ندهيم تا چند دهه آينده
جامعه زرتشتی زیان جبران ناپذیری را متحمل
خواهد شد.
موبد دکتر اردشیر خورشیدیان سخنران
پایانی بود که پس از جمع بندی سخنان
گفته شده ،براي هر داوري سه گام
تعريف كرد :شناخت ،يعني جدا كردن
راستي ها از ناراستي ها ،ارزش گذاري و
در نهايت انتخاب.

هموطنان زرتشتي خويش براي رفتن به
حريمي كه تعلق خاطري ديرينه بهآن دارند
نداشتند .و گاليه داريم از همكيشاني كه با
يك آرمان و با يك ايمان با هم بوديم اما دور
از هم و چه بسا كه مرام اين آيين ،بخشودن
است و حرمت اين مكان به مهر ورزي ومهر
افزودن.
سفره گسترديم و نيايش خوانديم و همازور
و همسفره شديم و چه بسا كه با شكوهتر از
اين نيز ميتوانست اين آيين را برپا داشت ،چه
بسا ميتوانست طنين نيايش و سرود اهورايي
را بلندتر از اين ها در ميان جوشش چشمه و
همهمه ي باد وزان در ميان حصار كوهستان
زمزه كرد.خوب مي شد اگر دغدغه جا
دادن لحظات اين مراسم در ميان دريچههاي
دوربين ها ،ذهن را از راز و نياز دور نمي كرد.
خوب مي شد اگر مي آموختيم كه هر كسي
از اين سفره سهمي دارد و نه افزونتر از آن.
به هر رو اين حريم مقدس تا هميشه تاريخ،
امن  ،با شكوه و مقدس خواهد ماند و زمزمهي
نيايش روحي است كه اين حريم را از هر
تاراج وگزندي ايمن مي دارد و زهي آناني
كه با تنگ نظريشان حريمي را كه قداست و
ابهتش نقل ماندگار تاريخ سرزمين ماست را
عرصه ي جوالن خويش سازند.
اين سال گذشت تا سالي ديگر و زماني ديگر
كه واالهمتاني به ياري خداوند در مجالي كه
به دست دهد اسباب گردهم آمدن  ،همازوري ،
هم آوايي و هم بهره شدن در دهش و مهر
و نيايش را فراهم آورند و باز فرزندان اين
سرزمين به هر مرام و ايماني كه هستند بدانند
كه بايد شكر به جا آورد .بدانند كه بايد در
نعمت خويش هم بهره نمود تا نعمت افزون
شود .بدانند كه بايد حرمت داشت ،حرمت هر
باوري را و بدانند كه نكوهيده است اگر در
آييني همپيماني ها با منيت ها در هم بياميزد.
اينجا تكاب است .اينجا «تخت سليمان»است.
اينجا جايگاه آتش هميشه جاويد» ورهرام»
است .اينجا چشمهاسرارآميزش همچنان
جوشان است و مهيب .اينجا هنوز مي توان
آواي نيايش و بوي اسپند را از تاريخش در
ميان همين ستونهاي كمرشكسته و دهليزهاي
فرو ريخته ،شنيد و بوييد.

موبدان به پرسش ها پاسخ دادند
انجمن موبدان تهران ،در نشستی که به
کوشش بنیاد فرهنگی جمشید در تاالر
ایرج برگزار شد ،به پرسش های همکیشان
پيرامون مسايل ديني پاسخ داد.
در این نشست پرسش های گوناگوني از
موبدان ،دکتر اردشیر خورشیدیان ،مهربان
فیروزگری و پدرام سروشپور پرسيده شد.
نوآوری در دین ،یکی از پرسش هايي بود
که موبد دکتر اردشیر خورشیدیان به آن
پاسخ داد .وي گفت :هر دینی از  3بخش
حقیقت ،طریقت و شریعت تشكيل شده است
که حقیقت و طریقت غیرقابل تغییر است ،در
حالی که شریعت دین را می توان با تغییرات
جهان به روز کرد و قابليت نو شدن دارد .موبد
سروشپور نیز در این باره گفت :بايد میان
نوآوری و آشموغی فرق دانست .وی نوآوری
را نوکردنی دانست که اصول را حفظ می کند
ولی اشموغی ،پایه ها را ازبین می برد.
فرنشین انجمن موبدان در پاسخ به پرسش
دیگری که در مورد سخنرانان دینی شده
بود ،گفت :کارهای اجرایی بر دوش انجمن
زرتشتیان تهران است ولی به هر روی برای
پیشرفت در کارها و داشتن مدیریت یکپارچه
الزم است تا سخنرانی ها زیر نظر انجمن موبدان
باشد .موبد اردشیر خورشیدیان همچنین یادآور
شد که انجمن موبدان به پرسش هایی که از این

انجمن می شود بر اساس مصلحت پاسخ نمی
دهد بلکه تنها دین و فرهنگ زرتشتی را دراین
باره در نظر می گیرد .وی گفت :انجمن موبدان
تنها نظر خود را در پاسخ به پرسش هايي ارايه
می دهد که پس از هم اندیشی و پذیرش
جامعه  ،مورد استفاده قرار می گیرند .تولیدات
فرهنگی اندک انجمن موبدان ،پرسش دیگری
بود که از این انجمن شد .در پاسخ به این انتقاد
انجمن موبدان خواستار کمک مینوی همکیشان
شد و دلیل اين امر را کمک های اندک جوانان
به این انجمن عنوان كرد.
موبد مهربان فیروزگری نیز در پاسخ به پرسش
دیگری درباره ضرورت خواندن اوستاهای بایسته
یادآور شد  :سدره و کشتی نماد ویژه ماست و
الزم است تا آنها را همراه داشته باشیم .وی افزود:
نو کردن کشتی البته زمان خاصی ندارد و در هر
زمانی از پنج گاه می توان کشتی را نو کرد.
در مورد خصوصیات اخالقی موبدان نیز موبد
سروشپور ،اندرز گواه گیران را یادآوري کرد
و گفت :خصوصیات آمده در این اندرز را
موبدان بایستی به کار برند .دگرگونی آیین ها
در شهرهای مختلف را موبد خورشیدیان پاسخ
داد .وی گفت :دین ما یک دین دستوری
نیست و مردم را مجبور به کاری نمی کند بلکه
سفارش می کند و می خواهد تا خود مردم دانا
شوند .ما نیز مردم را تنها آگاه می کنیم تا خود
نسبت به این کارها خویشکاری پیدا کنند.

وارد كوچه كه مي شوي ،تابلو هاي پي درپي
دبستان  ،راهنمایی و دبیرستان با نام هایی
متفاوت تر از مدارس دیگر تهران جلب توجه
مي كند.گرچه جز تابلو هاو درهاي بزرگ
ورودي چيز ديگري مشخص نيست ولي نماي
بيروني اينجا حكايت ديگري دارد ،حكايت
ديرينگي و ...

توسعه در دنیای مدرن

اواخر امرداد ماه سايت هاي خبري
خبر از تصويب قانوني به نام «حمايت
از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان و
تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات»
دادند  .قانوني كه شخص اول طراح
و تصویب کننده آن دكتر اسفنديار
اختياري نماینده ایرانیان زرتشتی است.
پس از آن دكتر اختياري همراه با معاون
پژوهش و قناوري وزير علوم  ،تحقيقات
و فناوري در بخش خبري 22/30حاضر
و در مورد اين قانون توضيحاتي دادند.
اينكه اين قانون چيست و چه بستري را
فراهم مي سازد ،موضوعي است كه در
اينجا به آن مي پردازيم.
شرکت های دانش بنیان چیست؟ جواب را
باید در تقسیم اقتصاد به دو گروه کلی یافت.

ساخته شد .این دبستان عالوه بر داشتن هشت
كالس بزرگ داراي یک سالن مجهز نمایش
و سینما -سالن بازی – سالن ناهار خوری
و سالن کارهای دستی بود و کلیه دانش
آموزان زیر نظر مربیان کار آزموده و مطابق
آخرین برنامه مصوبه وزارت فرهنگ و تربیت
آموزش می دیدند.دبستان گیو نیز مانند سایر
آموزشگاهای زرتشتیان تهران یکی از بهترین
مدارس تهران به شمار می رفت و در طی
آن سال ها ،تعداد قبولی دانش آموزان در
امتحانات صد در صد بوده است.
بسياري از مادران امروز كه فرزندان خود را به
اين مدرسه مي آورند ،خاطرات بسياري از آن
دارند،هرچند كه طي زمان ،تغييرات زيادي در
آن داده شده است .امروز مدرسه گيو داراي

مدرسه راهنمایی گشتاسب
وارد مدرسه راهنمایی گشتاسب که می شوی
ساختمان ،نوسازتر اما کوچکتر از دو مدرسه
دیگر است .روی سنگی کوچک روی دیوار
در راهروی طبقه اول نوشته شده « :منوچهر
گشتاسب فلفلی به نامگانه پدرش گشتاسب
فلفلی بر روی زمین انجمن این مدرسه را بنا
نهاد» و تاریخ سنگ نوشته برابر است با روز
اورمزد از ماه شهریور  .1373دانش آموزانی
که در همان سال ها در این مدرسه درس
خوانده اند هنوز هم بعد از گذشت حدود
 16سال مي توانند اگر یادگاری بر روی میز
و نیمکت های کالس نوشته باشند ،با کمی
گشتن پیدا کنند.
کنار اتاق مدیر روی تابلو ،لیستی از دانش

کالس های آموزش رایانه ،آزمایشگاهای
مجهز و کتابخانه ای با بیش از  5000جلد
کتاب است  .بازسازی سالن گیو و نیمکت
های آن امسال به همت خانواده زرتشتی انجام
شده است که به زیبایی این سالن كه جشن
گشايش دبستان گیو توسط ارباب گیو در آن
بر پا شد ،افزوده است  .هنوز هم به گفته مدير
اين مدرسه درهر كالس باالی  20نفر ،معدل
بیست دارند.اما در كنار اينها گاليه هايي هم
هست  .یکی از گالیه هايی که دانش آموزان
زرتشتی دارند این که برای استفاده از سرویس
نمی توانند از کالس های فوق برنامه استفاده
کنند ضمن اينكه رفت و آمد با سرويس در
بسياري موارد به دليل بي نظمي هايي كه پيش
مي آيد ،سخت است.

آموزان هر پایه نوشته شده که معدل همه ی
آنها باالي  19است .تعدادشان زیاد است
کنجکاو می شوم و سري به اتاق مدير مي زنم
 ،اتاقي شيك و زيبا  .ميزو صندلي ها تقريبا نو
است وخانم مدير با افتخار مي گويد :از 208
نفر دانش آموز این مدرسه 122 ،نفر معدل
باالی  19دارند.
قرار بود دو تغییر در مدرسه راهنمایی
گشتاسب و دبستان گیواتفاق بیفتد که نیفتاد.
یکی از این تغییرات ،خاص شدن این دو
مدرسه بود اما چون در نیت نامه اين مدارس
نوشته شده بود برای تمام دانش اموزان ایران ،
این کار امکان پذیر نشد .همچنين بنا بود که
مدرسه هیات امنایی شود اما چون اعضای
هیات امنايي که از طرف آموزش و پرورش

چنانچه اقتصاد «فیزیکی» را اقتصادی بنامیم
که با توليد محصوالت ،ابزارها و روش هاي
توليد سروکار دارد و «نيروی کار» و «سرمايه»
عوامل اصلی آن شمرده مي شوند اقتصاد»
دانایی «را بايد اقتصادي نامید که نوآوري
و دانايي محور اصلی آن هستند .در جهان
امروز اقتصاد دانش بنیان به عنوان رکن پایه
ای توسعه اقتصادي کشورهاي توسعه يافته
تبديل شده است به عبارت ديگر اساساً اقتصاد
فيزيکي جاي خود را به اقتصاد دانايي داده که
در آن مهمترين عامل توليد نه نيروي کار و
سرمايه ،بلکه «دانایي» و «فناوري» است.
در این نوع نگاه ،افراد دارای ایده و فکر که
مهمترین سرمایه کشور به حساب آمده ،نفرات
اصلی توسعه محسوب می شوند .در کشورهای
مدرن بیش از چند دهه است که شرایطی را
فراهم کرده اند که این سرمایه ها پرورش یافته
و بتوانند بدون هیچ دغدغه ای پژوهش و ایده
را از دانشگاه ها و مراکز علمی گرفته و تبدیل
به محصول کنند ،به گونه ای که قابل استفاده
برای مردم و جامعه باشد و در این راه نیز ثروت
کسب کنند .نتیجه این فرآیند ،رشد ناخالص

تولید ملی با ارائه فکر و نتیجه آن استفاده از
دانش روز ،برای آسایش انسان ها بوده است.
این دیدگاه در برنامه چهارم توسعه در قالب ماده
 47دیده شده بود که حاصل آن به وجود آمدن
پارک های علم و فناوری در کشور است .ولی
نیاز قانونی که در آن حمایت های الزم نیز در
نظر گرفته شود .بيش از يك ماده است.
در اليحه اي كه دكتر اختياري در اين زمينه
ارايه داد و به تصویب مجلس رسیده است  ،از
ساختارهای موجود و با بستر جدید بهره گرفته
شده است .در این بستر جدید هویت های
حقوقی خصوصی مورد حمایت قرار می گیرد
که در فعالیت خود تبدیل ایده به محصول را
دیده باشند .ارزیابی این ایده ها با شورای
علوم ،تحقیقات و فناوری است و تایدیه اخذ
شده شرط الزم در این الیحه است.
حمایت هایی همچون معافيت از پرداخت
ماليات ،عوارض،حقوق گمركي ،سود
بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15
سال ،تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد،
عرضه يا به كارگيري نوآوري و فناوري با
اعطاء وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا
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كوتاه مدت .بخشی از مواد این قانون است.
در بخش دیگری از این قانون ايجاد پوشش
بيمه اي مناسب براي كاهش خطر پذيري
محصوالت دستاوردهاي دانش ،نوآوري
و فناوري در تمام مراحل توليد ،عرضه و به
كارگيري وتسهيل شرايط مناقصه و تمهیدات
الزم امكان مشاركت شركت ها و موسسات
دانش بنيان نیز دیده شده است.
شاید مهمترین نیازی که این شرکت ها دارند
حمایت های مالی از آنان است .حمایت هایی
که بدون ریسک و فقط با تعهد و دانش فرد
همراه باشد .این موضوع نیز در ماده  6این قانون
آورده شده است که به منظور كمك به تجاري
سازي نوآوري ها و اختراعات و شكوفاسازي و
كاربردي نمودن دانش فني از طريق ارائه كمك
و تسهيالت قرض الحسنه و تسهيالت بدون اخذ
هرگونه تضمين و مشاركت با اختيار بخشش
تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت ها
و موسسات دانش بنيان ،صندوقي تاسیس می
گردد که سرمایه آن  3هزار میلیارد تومان است
که از سال سوم به بعد  0/5درصد بودجه عمومی
کشور به اين سرمايه اضافه خواهد شد.
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دبستان گیو
وارد دبستان كه می شوی ساختمان و حیاط
بزرگ آن چشم نوازی می کند .این دبستان
عالوه بر آن که دارای ساختمان بزرگ و
نمای زیبایی است که کمتر دبستانی از آن
برخوردار است دارای سابقه ای درخشان در
آموزش و پروش دختران این سرزمین است.
گردشي در دبستان حكايت از بازسازي ها
و رنگ آميزي ها دارد.در ظاهر كالس ها
تجهيز شده اند.كتابخانه  ،سالن  ،آزمايشگاه
و . ....تابستان است ،چند نفري از كادر دبستان
حضور دارند و مشغول برنامه ريزي وگاه
پاسخ به مراجعه كننده اي هستند .مدير اينجا
چندين سال است كه اين مدرسه را مديريت
مي كند ،وارد اتاقش كه مي شويم تابلوهاي
رنگارنگ تقدير وتشكر جلب توجه امان را
مي كند و البته ميزو صندلي كه يادگاري از
دوران گذشته است.خانم مديرازهمراهي
مسوولين جامعه زرتشتي چندان راضي نيست
ولي با فخرازمعدل باالي دانش آموزان اين
مدرسه سخن مي گويدو البته داشتن كادر
خوب آموزشي.
دفتر را ترك مي كنيم  .بار ديگر ساختمان
مدرسه ،ديرينگي آن را به رخمان مي كشد
اما حكايت ساخت اين مدرسه :
در سال  1292خورشیدی دو بانوی خیرخواه
به نام سونابائی و زربائی دوباش به یاد برادر
ناکامشان ایرج ،در زمینی که متعلق به انجمن
زرتشتیان تهران بود دبستان ایرج را ساختند و
البته که مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ در
ساخت این دبستان زحمت زیادی کشید و
شریک اين امر خير بود .ولی ساختمان این
دبستان مطابق اصول مدرسه سازی و بهداشتی
نبود و جای کافی نیز نداشت .ارباب رستم
گیو ،رئیس انجمن زرتشتیان تهران آن دوره
و وارث مرحوم ارباب گیو ،ساخت ساختمان
یک دبستان نو بنیاد راپذيرفت وبا کمک
های ایشان ساختمان جدید دبستان بنا و در
اردیبهشت  1327در یک جشن باشکوه كه
در سالن دبستان گیو برگزار شد ،به نام دبستان
«گیو» گشايش يافت.
بنای دبستان گیو در یک نقطه ساکت و
آرام وکامال مطابق اسلوب صحیح و مدرن

گیو،گشتاسب،انوشیروان در گذر زمان

اعالم شد ،هیچ کدام زرتشتی نبودند ،انجمن
زرتشتیان تهران با این کار موافقت نکرد.
اما نكته اينجاست كه در سال تحصيلي جديد
تنها  17نفر دانش آموز زرتشتی در پایه اول
نام نويسي كرده اند كه جاي تامل بسيار دارد.
دبیرستان انوشیروان دادگر
بنای زیبا و باشکوه اين دبيرستان چشم هر
كسي را خيره مي كند .ستون هاي بلند  ،نگاره
هاي زيبا و .....
اين دبيرستان به همت بانو «راتن بامجی تاتا»
فرزند روانشاد «انوشیروان جی راتن جی تاتا»
بنا گرديد .
در این دبیرستان دختران دانش آموز در كنار
درس ،مهارت هاي زندگي و هنرهايي چون
خیاطی ،آشپزی ،کارهای دستی ،نقاشی و
موسیقی نیز می آموختند .نام نويسي در اين
دبيرستان نيز بسيار سخت بود.در آن زمان
ها هنوز امرداد ماه پایان نیافته بود که دفتر
انوشیروان دادگر پر از پدران و مادراني بود
كه تالش می کردند نام فرزند خود را بنویسند
اما تنها کسانی موفق مي شدند دراين دبیرستان
نام نویسی کند که دارای تربیت صحیح
خانوادگی بوده و عالوه بر آن مواردي چون
سادگي لباس وظاهر ،اطاعت از مقررات
دبيرستان  ،پايندي به اصول دانش آموزي و
نظاير آن را رعايت كنند.آلوده به خوی ناپسند
نباشند .در دبیرستان صحبت ها و تبلیغ های
سیاسی و مذهبی ممنوع بود.
دبیرستان انوشیروان تا سالها یکی از بهترین
دبیرستان های ایران بود ،اما ديگر سالياني است
كه جز بهترين دبيرستان هاي ايران نيست.
در سال هاي بعد از انقالب  ،اگر چه تالش شد
تا كيفيت آموزشي و وجه اين دبيرستان حفظ
شود اما به داليل بسياري ،روز به روز شاهد
افت كيفي آن بوديم.
گاليه ها اما بسيار است،عدم برخورد
مناسب مسووالن مدرسه با دانش آموزان
و اوليا آنان،نبودن صميميت و دلسوزي
الزم  ،نداشتن كادر مجرب آموزشي ،برخي
تبعيض ها ميان دانش آموزان و ...
سر انجام با پيگيري هاي انجام شده امسال
قدمي به اميد بهبود شرايط اين دبيرستان
برداشته شد و پس از سال ها مدير جديدي
براي اين مدرسه انتخاب شد.
باال بردن كيفيت آموزشي مهم ترين برنامه و
محور اين دبيرستان است كه اين گام با همراهي
همه اوليا و دانش آموزان محقق خواهد شد.
چشم به راه مي مانيم تا روزي كه باز پس از مدت
ها فارغ التحصيالن دبيرستان انوشيروان دادگر ،با
افتخار از اين دبيرستان ياد كنندو موفقيت هايشان
را مديون تحصيل در آن بدانند .

عشق و دلدادگي ،یکی از جلوههای ايزد مهر
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مهر ،ايزدي است با ديرينگي بيش از 4000
سال كه در دورههاي مختلف در سرزمينهايي
از شرق در هند و ايران تا اقصاي غرب ،در رم
و حتي شمال آفريقا ،او را ميپرستيدند .پس
آشكار است كه دربارة او نميتوان حكمي
يگانه داد ،اگرچه شخصيت و صفات اين
ايزد و آيينهايش در دورهها و سرزمينهاي
گوناگون ،پيوند معناداري با يكديگر دارند.
نام اوستايي مهر« ،ميثره» است .اين نام يك بار
در گاتها و بارها در بخشهاي ديگر اوستا
آمده است .یشت دهم که يكي از بلندترين
يشتها و از زمرة يشتهاي كهن است،
به ایزد مهر تعلق دارد و به تمامی صفات
«مهرايزد» ایرانی را به تصوير ميكشد .بيشتر
شرقشناسان اشتقاق اين واژة اوستايي را
از ريشة  -miبه معني «مبادله كردن» و يا
«بستن و استوار كردن» انگاشتهاندtra-.در اين
واژه پسوندي رايج در زبانهاي هندوايراني
است كه اسم ابزار ميسازد و آن را ميتوان
«بهوسيلة ».....معنا كرد .نمونة ديگر اين پسوند
را در واژة آشناي «مانثره» ميشناسيم كه از
ريشة  -manو به معني «وسيلة انديشيدن،
[كالم] انديشهبرانگيز» است.
بارتلمه ،نويسندة بزرگترين و كاملترين
فرهنگ اوستا ،واژۀ «ميثره»ي اوستايي را «عهد
و پيمان» ترجمه كرده است؛ پس از او ،بيشتر
شرق شناسان به اين معنا وفادار باقي ماندند
و حتي برخي از آنان اصرار ورزيدند كه
مهر را بايد تنها و تنها ايزد «پيمان» (به معني
قرارداد) دانست ؛ فقط عد ة اندكي بودند
كه باور داشتند خويشكاري اين ايزد
بسيار فراتر و گستردهتر از نگاهداري
قراردادهاست.
اما همة اين پژوهشگران معناي «عشق
و محبت» را ناديده گرفتند و ارتباط
«ميثره»ي اوستايي با «مهر» فارسي نو به معني
«عشق» را تنها اشتراكي لفظي برداشت كردند
 .البته اگر نيك بنگريم اين امر نبايد سبب
شگفتي ما شود ،چون اين افراد كه حقيقتاً
هم دانشمنداني بهناماند ،جز علم اشتقاق
و تعداد زيادي متون قديمي ابزار ديگري
به كار نبردهاند .در حاليكه براي گشودن
رازهاي ايران باستان ،نوري اشراقي و روحي
جاويدانخردي نيز الزم است كه بيشتر غربيان
از آن بيبهرهاند؛ و جز به تابش اين نور ،هيچ
يك از رموز اشراقي ايران باستان به تمامي رخ
نخواهد نمود.
دكتر بابك عاليخاني در مقالهاي با عنوان
«سهروردي و مهرايزد»  ،به مدد نوشتههاي
شيخاشراق ،از «مهرايزد» به عنوان «ايزدعشق»
پرده برداشته است .وي با مقايسة فصل
دوازدهم از رسالة فيحقيقهالعشق از مجموعة
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گشفاهیزرتشتیان()1
فرهن 
ناهید استقامت

ضربالمثلها ،جمالتی کوتاهند که هم زبانزد
خاص و عام شدهاند و هم پیامی اندرزوار
برای شنوندگان به همراه دارند ،پیامی که از
فراز و نشیب تاریخ گذشته و سینه به سینه نقل
شده تا به ما رسیده است .اما فرقی بین اندرز
و ضربالمثل هست؛ اندرز ،مستقیماً سخنی
را به ما گوشزد میکند ،ولی ضربالمثل
غیرمستقیم اندرز میدهد و بنابراین بیشتر به
دل مینشیند و در خاطر میماند.
ضربالمثلها به عنوان بخشی مهم از فرهنگ
شفاهی هر ملت ،گنجینهای است که از دانایی
و فرهنگ یک جامعه حکایت میکند.
از این پس در هر شماره از پارس نامه،

شاعران و عارفان ايراني مهر به
معناي «عشق و محبت» را از
سرچشمههاي جاوداني خرد ايران
باستان به دست آوردهاند
«پیمان»« ،عشق و محبت»،
«خورشید»« ،عدالت و داوری»
بخشی از وجود مهر را به ما
مینمایاند؛ وجوه گوناگونی که در
وجود ایزد مهر به یگانگی و وحدت
رسیدهاند.

فرزانه گشتاسب

است و به همین دلیل محققان و اوستاشناسان
هنوز در توضیح رابطه بین این دو معنا یعنی
«دوستی» و «پیمان» در مورد ایزد مهر به نتیجه
درست و کاملی نرسیدهاند و چه بسا در آینده
نیز این اتفاق نخواهد افتاد.
در ادبیات فارسی و شعر ایران بعد از اسالم،
مهر بیشتر به دو معنای «عشق و محبت» و
«خورشید» به کار رفته است؛ با توجه به
معنای مهر در سابقۀ قدیم هندوایرانی آن و
بازماندههای آن در ادبیات ایران باستان ،به
نظر میرسد شاعران و عارفان ايراني مهر به
معناي «عشق و محبت» را از سرچشمههاي
جاوداني خرد ايران باستان به دست آوردهاند
و رابطة «مهر» فارسينو و «ميثره»ي اوستايي نه
تنها به اشتراك سادة لفظي محدود نميشود،
بلكه از سير و سلوكي عميق در رموز ايران
باستان حكايت ميكند.
		
ز دل مهر تو ای مه رفتنی نی
غم عشقت به هر کس گفتنی نی
		
ولیکن شعلـه مهـر و محبت
میـان مردمـان بنهفـتنـی نـی
بنابراین به نظر میرسد دربارۀ ایزد مهر و چه
بسا دربارۀ تمامی ایزدان و نیروهای ستودنی
ایرانی باستان ،ایستادن و متوقف شدن در
یک معنای خاص ما را از پرداختن به تمامی
صورتهای آن معنا باز میدارد.
«پیمان»« ،عشق و محبت»« ،خورشید»،
«عدالت و داوری»« ،جنگاوری و مبارزه
با دروغکاران»« ،بارانآوری»« ،بخشش
چراگاههای فراخ»« ،بخشش صلح و آشتی»،
همگی بخشی از وجود مهر را به ما مینمایاند؛
وجوه گوناگونی که در وجود ایزد مهر به
یگانگی و وحدت رسیدهاند و نادیده گرفتن
هر یک از آنها ما را از معنای حقیقی این ایزد
دور خواهد کرد.

مصنفات شيخاشراق با قطعاتي از مهريشت
به اين نتيجه ميرسد كه« :اگر شخص مطلع
برتعاليم مغاني از مطالعة اين كلمات ،از فرط
دهشت مدهوش شود ،چندان جاي تعجب
نيست؛ حقيقت اين است كه فيلسوف اشراقي
دربارة سنت زردشتي اطالعاتي داشته ،اما
آنچه در كار او مهم است مقدار معلومات او از
مسائل ايران باستان نيست بلكه تيزبيني خاصي
است كه در فهم و تفسير آن معلومات به
خرج داده است؛ سخن سهروردي به مضامين
مهريشت چندان نزديك است كه گويي از آن
يشت قديم را به فارسي ترجمهكرده است».
در این کتاب ،سهروردی داستان پديد آمدن
عشق را چنین بیان میکند « :بدانكه اول چيزي
كه حق سبحانه و تعالي بيافريد گوهري بود
تابناك ،او را عقل نام كرد كه اول ما خلق اهلل
تعالي العقل و اين گوهر را سه صفت بخشيد:
يكي شناخت حق و يك شناخت خود و يكي
شناخت آنكه نبود پس ببود .از آن صفت كه
«حسن» پديد
به شناخت حقتعالي تعلق داشت ُ
آمد كه آنرا «نيكويي» خوانند و از آن صفت
كه به شناخت خود تعلق داشت «عشق» پديد
آمد كه آن را «مهر» خوانند و از آن صفت
«حزن» پديد
كه به نبودپسببود تعلق داشت ُ
آمد كه آن را «اندوه» خوانند و اين هرسه
از يك چشمهسار پديد آمدهاند و برادران
يكديگرند».
اول به هزار لطف بنواخت مرا
آخر به هزار غصه بگداخت مرا
چون مُهرة «مهر» خويش مي باخت مرا
چون من همه او شدم بينداخت مرا
سهروردي در جايي ديگر آوردهاست« :چون
در عرب باشم عشقم خوانند و چون در عجم
آيم مهرم خوانند» .
معنای عشق و دوستی در مورد ایزد مهر،
بسیار به معنای «میتره» در کتاب ریگودا،
کتاب مقدس هندیان ،نزدیک است .میتره در
ریگودا به معنی «دوست» است ،دوستیی که
به واسطه پیمان و اتحاد به دست آمده باشد.
این معنا در مهریشت اوستا بسیار کمرنگ

 .1برای نمونه نک .نظرات کویپر( )Kuiperو تیمه
(( )Thiemeمهر در ایران و هند باستان ،مجموعه
مقاالت ،1384 ،صص .)55 -13
 .2برای نمونه نک .مقاله ولفانگ لنتس ().Lenz W
با عنوان «کارکردهای اجتماعی ایران باستان» ،که در
آن آمدهاست« :به لحاظ ریشهشناختی ،بین میثرۀ ایرانی
باستان با مهر فارسی نو ،به معنی عشق و رحمت صرفا
اشتراک لفظی وجود دارد و یا الاقل نسبتی وجود دارد
که تاکنون معلوم نشده است (مهر در ایران و ،...ص .)83
 3پژوهشنامه علوم انسانی .صص.12 -1
.4سهروردی ،شهابالدین .مجموعه مصنفات شیخ
اشراق ،جلد سوم ،1380 ،صص .269 -268
.5مولوی ،جاللالدین محمد .دیوان شمس ،رباعیات،
قسمت اول.
.6مصنفات شیخ اشراق ،ص .275
 .7باباطاهر ،دیوان اشعار ،دوبیتیها ،قسمت اول.

تعدادی ضربالمثل به زبان دری زرتشتی و
به خط دیندبیره خواهید خواند؛ تا از یک
سو ،این زبان کهن رواج بیشتری پیدا کند و
قدمی نیز برای حفظ و گسترش ادبیات شفاهی
زرتشتی برداشته شود و از سوی دیگر ،یکی از
کاملترین خطهای جهان را فراگیریم.

شما میتوانید این ضربالمثلها را ترجمه
کنید ،کاربرد آنها را بنویسید و برای دفتر
پارس نامه پست و یا ایمیل کنید؛ همچنین
میتوانید هرچه از ادبیات شفاهی میدانید،
برای ما بفرستید تا آن را به نام خودتان چاپ
کنیم.
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مانتره ،سخن
اندیشه برانگیز زرتشت ()3
جهان گیتی و مینو

موبدپدرام سروشپور

« ای هستی بخش دانای بزرگ،
هر آینه با اندیشه ای پاک و دلی روشن بتو
نزدیک شده وبه دیدارت نایل خواهم شد
پروردگارا پاداشی که تنها در پرتو راستی
بدست می آیدو مومنین را خوشبخت میسازد
در هر دو جهان مادی و مینوی بما ارزانی دار»
گاتها28/2،
از دیدگاه اشوزرتشت وهومن یا نیک
اندیشی ،وسیله نزدیکی انسان به اهورامزدا
است و این امر در بندهای گوناگون ،بارها
تاکید شده است و به همین دلیل است که در
بخشهای مختلف اوستا ،وهومن عامل وحی
یا رابط اشوزرتشت با اهورامزدا است.
نکته مهم این است که از دیدگاه گاهانی باالترین
ارزش انسانی ،نیک اندیشی اوست نه اطاعت یا
عبودیت (بندگی) او ،حتی نسبت به پروردگارش.
در این بند اشوزرتشت از پاداشی می گوید که
در پرتو اشا (هنجار هستی) به نیک اندیشان
می رسد .به عبارت دیگر بر پایه هنجار هستی
یا قانونی که بر جهان حاکم است ،پاداش
نیک اندیشیها ،بازگشت طبیعی نیکیهاست
که بر پایه اشا به انسان باز می گردد همانگونه
که پادافره یا کیفر کارهای بد نیز بازخورد
طبیعی بدیهاست .
پاداش وهومن در هر دو جهان مادی و مینوی،
برای نیک اندیشان آرامش و آسایش به
ارمغان می آورد .در این بند اشوزرتشت از
جهانی دیگر به نام جهان مینو ،در کنار جهان
مادی یا گیتی نام برده است .این جهان با واژه
«مننگهه» به معنی جهان اندیشهها نام برده شده
است .جهان مینو یکی دیگر از اندیشههای
حکمت نخستین گاهانی است و مشخصه آن
این است که همراستا با جهان مادی است .اگر
چه شاید جهان مینو چون گذرا و فانی نیست،
بلکه جهانی پسین و ابدی است ،ارزشمندتر از
جهان مادی به نظر می آید؛ ولی هیچ گاه در
دیدگاه گاهانی و حتی فرهنگ زرتشتی ،جهان
گیتی کمارزش جلوه داده نشده است ،برعکس
جهان گیتی از آنجایی که راه دست یافتن به
آرامش جهان مینوی است بسیار باارزش بوده
و فرشکرد و تالش در آبادکردن این جهان و
دست یافتن به خوشبختی این جهانی راهیست
برای رسیدن به آرامش ابدی جهان مینو.
پروفسور میلز از اوستاشناسان غربی در مقدمه
گاتهای خود به زیبایی دیدگاه اشوزرتشت
درباره جهان گیتی و مینو را بیان کرده است :
« حقیقت آن است که بهشت و دوزخ به
صورتی که مردمان روشنفکر امروزی با آن
آشنایی دارند و جنبه مینوی دارد برای اولین
بار در گاتها ذکر شده است .بشر سالیان دراز
مانند طفلی از ترس و وحشت دوزخ و رنج
و عذابهای گوناگون پس از مرگ برخود
میلرزید و از نعمتهایی که در بهشت
برخوردار خواهد شد شادیها مینمود ،در
صورتیکه زرتشت در روزگاران بسیار کهن
این حقیقت را آشکار ساخت ،که پاداش
بهشت و مجازات دوزخ امری مینوی است.
بهشت همان راحتی اندیشه و آسایش وجدان
و دوزخ همان ناراحتی فکر و عذاب وجدان
می باشد .آموزش این نکته در تغییر عادات و
روش فکری ایرانیان باستان بسیار موثر بود».
اندیشیدن در مانتره یا کالم اندیشه برانگیز
اشوزرتشت ،درک مفاهیم جدید و پرسشهای
جدیدی را به همراه دارد ،همچون:
 چگونه واژه ای مانند اشا به معانی گوناگونیمانند راستی ،قانون ،هنجار هستی ،پاکی و
عدل برداشت می شود؟
آیا نیک اندیشی انسانها همواره پاداشنیک به همراه دارد؟ اگر این چنین نیست عدل
خداوندی در این بند چگونه توجیه می شود؟

برگزاري كالس هاي پاييزي در
پوروچيستا
موسسه خيريه پوروچيستا يز د،براي ترم پاييز 13
كالس مختلف برگزار ميکند.در اين كالسها كه
از مهرماه آغاز ميشود آموزشهايي چون كشتي
ي،آرايش
ي،قندسب ز،خياط 
ي،دوختهاي سنت 
باف 
و پير ا يش  ،كا مپيو تر  ،مو سيقي  ،منبت
ي،بافتني با دست
ق،آشپزي،چرم دوز 
ومعر 
خ،آپليكه دوزي و روبان دوزي انجام
وچر 
ميشود.هزينه شركت در اين كالسها  10هزار
تومان است.
اهداي پاداش واستار آخر مهرماه
پاداش واستار  29مهرماه اهدا ميشود.اين
پاداش  2ميليون توماني به يكي از جوانان
زرتشتي كه در رشتههاي علمي،هنري،علوم
انساني كاري نو انجام داده باشد اهدا مي شود.
براي پاداش واستار سال ، 88چهار پروژه نامزد
شدند كه روند داوري و بررسي اين پروژهها
ادامه دارد.براي واستار سال  89تاكنون يك تن
نامزد شده است.واستار در نظر دارد عالوه بر
اين پاداش،جايزهاي را نيز براي رشد يكپارچه
جامعه در نظر بگیرد كه در روز اهداي اين
پاداش اعالم ميشود.براي دريافت اطالعات
بيشتر و نامنويسي براي دريافت واستار و
خبرنامه آن ميتوانيد به تارنماي vaster.ir
مراجعه كنيد.

بنياد خيريه سيروس يگانگي
هزينههاي بازسازي زمينهاي ورزشي
آدريان بزرگ را پذيرفت
در نشستي كه در دفتر دكتر اسفنديار اختياري
و باشندگي نماینده ایرانیان زرتشتی ،فرنشين
انجمن زرتشتيان تهران و نيز مهندس رستم
يگانگي،مهندس جمشيد فروغي و مهندس
داريوش اورنگي برگزار ش د،نقشه هاي تهيه شده
براي زمينهاي ورزشي آدريان به بحث گذاشته
شد.در پايان اين نشست بنياد خيريه سيروس
يگانگي هزينه هاي بازسازي زمين آدريان را
پذيرفت و در نشستي با باشندگي هموندان هيات
امناي آدريان بزرگ و سرپرستان تيمهاي ورزشي
تمرين كننده در آدريان بزرگ قرار شد تا زمين
چمن فوتبا ل،بدمينتون و بسكتبال استاندارد در
آدريانبزرگايجادشود.هزينه 120ميليونتوماني
اين بازسازيها را مهندس رستم يگانگي از سوي
بنيادسيروسيگانگي پذيرفتهاست.

پرداخت و ازکارهای انجام شده دفاع کرد.
شاه بهرام بلیوانی نیز از چاپ بلیط برای بازديد
غير همكيشان از پیرسبز خبر داد.
ارائه گزارش کارگروه های جوانان ،ورزش،
وقف و رسانه بخش دیگری از دستور جلسه
انجمن ها بود كه با توجه به عدم برگزاری
کارگروه دینی ،مسئولیت دبیرخانه آن به
سازمان فروهر منتقل شد .مسئولیتی که پیش
از این به عهده انجمن زرتشتیان یزد بود.
گفت وگوی بیش از یک ساعته انجمن ها
و بیان مشکالت و کارهای انجام شده یکی
دیگر از برنامه های این نشست بود ،دکتر
پرویز اهورایی یکی ديگر از سخنرانان بود
وي از نیاز انتشارات فروهربه همکاری جامعه
زرتشتی سخن گفت و افزود :تنها انتشارات
زرتشتیان ایران برای ماندگاری هر سال باید

جام راستی پایان یافت
سی و یکمین دوره مسابقات جام
راستی ،با اجراي آیین پایانی و اهدای
جوایز در آدینه  26شهریور پایان
یافت.
در جام  5روزه راستی که در باشگاه مزدیسنا
خرمشاه برگزارشد ،تیم ها درسه رشته بسکتبال
شطرنج و تنیس روی میز به رقابت پرداختند.
بنا براين گزارش ،بازی های بسکتبال در دو
رده بزرگساالن و نوجوانان به صورت گروهی
و دو حذفی برگزار شد و در پایان ،سازمان
و باشگاه جوانان زرتشتي استان يزد،پوالد
كسنويه و پاسارگاد جايگاه هاي اول تا سوم
بسكتبال بزرگساالن را كسب كردند.
در رده نوجوانان تیم آترین برای دومین سال
قهرمان شد و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتي
استان يزد به جایگاه دوم دست یافت .بازی
رده بندی نیز بین مزدیسنا خرمشاه و وهومن
حسن آباد انجام شد که با برتری مزدیسنا،مقام
سومی به این تیم رسید.
در بزرگساالن ،پاسارگاد توانست تیم
مزدیسنا را مغلوب کند و سبب شود تا میزبان
به عنوان چهارمی این رقابت ها بسنده کند .در
مسابقات شطرنج این دوره از جام راستی ،پس
از بازی های دوره ای ،بانوان شرکت کننده به
ترتیب افروز ایرجی ،مهسا نمیرانیان و آزاده

کامبیز رستمی

آذریان ،اول تا سوم شدند .دررده
نوجوانان که بازی ها به صورت
سوییسی برگزار شد ،سیاوش گنجی،
متين مژگانی و آرین باستانی مقام
های برتر را کسب کردند.در رده
بزرگساالن  ،پرویز مهربد ،رامین
اخوی جو و مهنام قندشاهی توانستند در  5دور
بازی سوییسی انجام شده به عنوان هاي اول تا
سوم دست یابند.افروز ایرجی نیز با  8نفر به
صورت همزمان شطرنج سیمولتانه بازی کرد
که توانست به جز شکست در مقابل رامتین
فرودیان ،دیگر بازی ها را با پیروزی به پایان
برساند .ایرجی،درمسابقات سيمولتانه كشوري
همراه با تيم استان يزد مقام دوم را در سطح
آموزش و پرورش كسب کرده است.
اما در تنیس روی میز که یک روز زودتر
از جام پایان یافت ،آرميتا بخت مند و فرناز
آتشبند در رده بانوان،فینال را بازی کردند
که آرمیتا بخت مند مقام نخست را به دست
آورد .یسنا دمهری نیز در این رده به جایگاه
سومی دست يافت .در بازی های تک حذفی
نوجوانان آرمين يزداني جايگاه نخست،فرشاد
پشوتني زاده مقام دوم و رامتين يزدان پناه
مقام سوم را به دست آوردند .در بزرگساالن،
شهریار کیانشاهی با خسرو دانشزاد بازی
فینال را برگزار کرد که در پایان ،کیانشاهی

بررسی مشکالت جامعه در نشست كنكاش
نشست  860کنکاش یگانگی در شهريورماه
به صورت میزگرد و با دستور نشست
«بررسی مشکالت جامعه» برگزار شد.
يكي از محورهاي نشست ،موضوع كاهش
کیفیت آموزشی مدارس بود .خانم خادم این
موضوع را مهم ترين دليل ثبت نام نکردن
دانش آموزان در مدارس زرتشتي دانست.
دکتر اختیاری دراین باره خاطرنشان کرد که
در ماه گذشته نشستی با مدیران مدارس دخترانه
برگزار شده است و از مدیران مدارس برنامه
هاي آموزشی خواسته شده است .وی ادامه داد:
تغیيراتی برای بهبود کیفیت آموزشی صورت
گرفته است.
مجمع انجمن زرتشتیان تهران و موضوع تبدیل

چند کتاب جدید چاپ کند .وي از نویسندگان
خواست تا مسئولیت انتشار کتاب هایشان را که
خیراندیشی برای آن یافته اند به این انتشارات
واگذار کنند .وی همچنین در بخش دیگری
از سخنانش از تالش های انجام شده برای حل
مشکالت باشگاه وصال توسط دکتراختیاری
خبر داد.
نیاز به داشتن برنامه ریزی استراتژیک موضوع
مهم دیگری بود که در سیزدهمین گردهمایی
انجمن ها مطرح شد ،انجمن زرتشتیان کوچه
بیوک به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح از
لزوم هدف گذاری و حرکت به سمت هدف
گفت و افزود :بايد زمان و انرژی انجمن ها
به جای انجام کارهای روزمره در جهتی
ساماندهی شود که بیشترین بهره وری را برای
جامعه داشته باشد.

به احسن تعدادی از زمین های انجمن ،دیگر
موضوع این نشست بود .باشندگان خواستار
آن شدند تا نیت نامه این زمین ها در نظر گرفته
شود و قبل ازبرگزاری مجمع ،مشخصات
کامل آنها اعالم شود.فرنشین انجمن دراین
باره یادآور شد :انجمن ساختمان های نیمه
کاره فراوانی دارد كه براي اتمام آنها به زمان
و پول نيازاست .وی علت فروش زمین ها را
اتمام این ساختمان ها عنوان کرد.
عدم ایجاد سازمان جدید،دیگرموضوعي بود
كه باشندگان بر آن تاکید کردند .اختياري در
اين زمينه گفت :در دو سال گذشته کوشش
شده تا به جای کارکرد افقی ،انجمن ها
ماتریسی عمل کنند.
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قهرمان شد .سهراب ویرابی نیز به مقام
سوم دست یافت .دیگر رده ،تنیس
روی میز دوبل بود که امسال مسابقات
زیادی نداشت .در پایان ،تيم دو نفره
فرخ باستاني -سهراب ويرابي مقام نخست،
تيم شهروز بهمردي -آرمان ايزدي دوم و تيم
آرمين يزداني -پدرام خدادوست سوم شدند.
از نکات قابل توجه مسابقات امسال ،تدارک
خوابگاه برای تیم های شهرستانی بود،
خوابگاهی که در میان جام های ورزشی کم
نظیر بود.
بر اساس تصمیم کمیسیون ورزش زرتشتیان
استان یزد ،جام راستی مالک انتخاب بازیکنان
تیم منتخب زرتشتیان یزد که به نام آریا در
مسابقات استانی شرکت می کند ،خواهد بود.
در مراسم پایانی این مسابقات ،اردشیر نابکی
فرنشین انجمن زرتشتیان قاسم آباد ،به تراکم
جام های ورزشی در دو ماه امرداد و شهریور
انتقاد کرد و دکتر اسفندیار اختیاری از برنامه
ریزی در این زمینه خبر داد.

گفت و گوها پيرامون زمين هاي
قصرفيروزه ادامه دارد
انجمن زرتشتیان تهران در نشستی که با
مسئولین سپاه پاسداران انقالب اسالمی
در مورد زمین های قصرفیروزه داشت ،
به نتیجه ای نرسید.
دکتر رستم خسرویانی با اعالم این خبر گفت
انجمن برنامه های دیگری را در پیش خواهد
گرفت.
گفتنی است شهرداری تهران قصد ساخت
اتوبانی موازی با اتوبان بسیج را در نظر دارد
که این بزرگراه از زمین های قصرفیروزه می
گذرد .مقداری از زمین هایی که شهرداری
خواستار آن است در اجاره سپاه پاسداران
انقالب اسالمي است و الزم است تا انجمن
و سپاه در مورد این زمین ها به توافق برسند.

پارس نامه  -ماهنامه خبری پژوهشی تحلیلی

وام بنياد نيكان
دانشجويان ميتوانند از بنياد نيكا ن،وام
دانشجويي دريافت كنند.بنياد نيكان امسال
نيز به گروهي از دانشجويان رشتههاي
پزشكي،مهندسي،مدديريت و علوم و زبانهاي
باستاني وام دانشجويي پرداخت ميكند.عالقه
مندان براي دريافت وام ميتوانند تا  10مهرماه
مدارك خود را كه شامل گواهي اشتغال
به تحصيل يا پذيرش،كپي آخرين كارنامه
دانشگاهي يا ريز نمرات ديپلم و پيشدانشگاهي
به همراه رتبه كنكور،كپي مدرك شهريه
دوره،كپي كارت شناسايي زرتشتي را به
آدرس:ماه بانو تاتا –بنياد نيكان -انجمن
زرتشتيان كرمان – صندوق پستي  – 937كرمان
– كدپستي ، 7615634895 :بفرستند.

سیزدهمین گردهمایی انجمن ها و
نهادهای زرتشتی سراسر کشور روز
آدینه  19شهریور ماه به میزبانی انجمن
زرتشتیان قاسم آباد برگزار شد.
بازخوانی پرونده سازمان مرکزی زرتشتیان
مهمترین اتفاقی بود که در این گردهمایی
رخ داد ،دكتر اسفنديار اختياري نماینده
ایرانیان زرتشتی در اين نشست گفت :بودجه
 160میلیونی که در گذشته به سازمان مركزي
زرتشتيان اختصاص یافته بود به کمیته فنی
زیارتگاه ها منتقل شده است.
در نشست گذشته انجمن ها ،کمیته فنی
زیارتگاه ها جایگزین کمیته بازسازی پیرسبز
شد تا در صورتی که انجمنی بخواهد اقدام
به بازسازی یکی از اماکن تاریخی و زیارتی
کند ،پیش از آغاز کار ،طرح بازسازی را به
تایید این کمیته برساند تا شاهد صدمه دیدن
میراث فرهنگی گرانبهایمان نباشیم.
در همین رابطه اردشیر فیروزفر ،فرنشین سابق
انجمن زرتشتیان مریم آباد به ارائه گزارشی
در مورد بازسازی پر حاشيه زیارتگاه ستی پیر

به گزارش خبرنگار ما ،با حل شدن مشکل  ،زمین وصال به سازمان فروهر بازگشت.
پس از انقالب به دالیلی این زمین مصادره شده و از دسترس سازمان جوانان زرتشتی
خارج شده بود که با پیگیری های حقوقی سازمان فروهر و دکتر اختیاری نماينده
زرتشتيان ايران ،مالکیت این زمین به سازمان فروهر بازگشت.
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برگزاري يازدهمين همايش موسيقي
يازدهمين همايش موسيقي اواخر آبانماه برگزار
ي،برگزار
ميشود .كانون دانشجويان زرتشت 
ش،در اطالعيهاي از گروههاي
كننده اين هماي 
موسيقي و تكنوازان زرتشتي خواست تا پايان
مهرماه،آمادگي خود را براي هنرنمايي در اين
همايش اعالم كنند.بنابر برنامهريزيهاي انجام
ي،همايش موسيقي
شده امسال در دو شب پياپ 
برگزار ميشود و برنامههاي اجرا شده توسط
كارشناسان موسيقي مورد ارزيابي قرار خواهد
گرفت.

بودجه سازمان مركزي زرتشتيان به كميته فني زيارتگاه ها منتقل شد

برگزاري دومين دوره جام ايراندخت
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جام فوتسال بانوان زرتشتي «ایراندخت»،
دومین دوره خود را با برتري تيم آرش پشت
سر گذاشت.
جام فوتسال ایراندخت در حالی امسال در
شهریور ماه برگزار شد که به دلیل کمبود تیم
ها و به حد نصاب نرسیدن ،انجمن زرتشتیان
نصرت آباد مجبور شده بود تا زمان برگزاری
را از فروردین ماه به شهریورماه انتقال دهد.
سال پیش ،این جام در زمان تعطیالت نوروزی
در تاالر ورزشی پوالد کسنویه برگزار شده
بود .این تعویق زماني اما سبب شد
تا تعدادی از بازیکنان به دلیل مشغله
کاری و یا تحصیلی نتوانند با تیم
خود به یزد بروند.
در دومین دوره جام ایراندخت 8
تیم حضور داشتند .مقام نخست اين
دوره از جام را بارديگرتیم آرش به
دست آورد .آرش ،جزو معدود تیم
هایی است که در طول سال برای
بازیکنانش ،چه دختر و چه پسر،
تمرین می گذارد و البته ساختار
مدیریتی قابل قبولی دارد و توانسته
در جام های داخلی موفقيت هايي
داشته باشد .مربی و سرپرست این
تیم ،از حضور تیم در مسابقات لیگ استانی
در سال گذشته می گوید و می افزاید امسال
نیز کوشش خواهیم کرد تا در این مسابقات
شرکت کنیم و نتایج بهتری نسبت به سال
گذشته به دست آوريم .
آناهید،ديگر تیمی بود که با برد در مقابل
تیم پوالد کسنویه توانست به مرحله نهايي
راه یابد اما با شکست در بازی نهايي به مقام
دومی بسنده کند .آناهید چند ماه قبل
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با بازیکنانی که بیشترشان هموندان انجمن
یانشوران مانتره و گاتاپویان یزد بودند ،شکل
گرفت.
آترین،تیم سوم این جام بود .آترین،با دو تیم
در جام ایراندخت شرکت کرده بود و تیم
اصلی آنان موفق شد به مرحله نیمه نهایی برسد
و شاید اگر تیم دیگری جز آرش را در مقابل
خود داشت به راحتی به فینال رسیده بود.
آترین و آترین جوان ،دو تیمی بود که پیش
از آغاز سال جدید با فراخوان نخست جام

ایراندخت شکل گرفته بود .آترین،در این
مسابقات با توجه به سابقه اندک تیم دختران
خود توانست یکی از مدعیان اصلی جام باشد
و البته احتمال حضور موفق تری را در سال
آینده نوید داد.
تیم چهارم این مسابقات پوالد کسنویه بود.
اين تيم بازیکنانی دارد که پیش از آنکه
فوتبالیست باشند ،واليبالیست هستند .آنان
در دورههای گوناگون جام جانباختگان با

تیم والیبال خود توانسته اند،یکی از تیمهای
نامآشنا باشند.اين موضوع از آن جهت اهميت
مي يابد كه نشان مي دهد ورزشکاران جامعه ما
محدودند و بسیاری ازبازیکنان ما در جامهای
مختلف دررشتههای گوناگون شرکت می
کنند که اين موضوع باعث غیرحرفهاي شدن
مي شود.
دیگر تیم شرکت کننده درمسابقات،ایران
شید یا همان تیم کانون دانشجویان زرتشتی
بود،تیم آنان که بیش ازآنکه سابقه بازی داشته
باشد،سابقه برگزاری مسابقات را
دارد .تیم ایران شید،که با شکست
بازیهای خود را آغاز کرده
بود با رسیدن به پایان بازیهای
گروهی ،اندک اندک ،یکدیگر
و قابلیتهای خود را بیشتر شناختند
اما در بازی پایانی با آنکه بازی را
بردند ،نتوانستند ازمرحله گروهی
باال بروند .دیگر تیم جام ،تیم یاران
بهناز بود .یاران بهناز،که از سوی
انجمن زرتشتیان نصرت آباد ،به
عنوان میزبان ،در این مسابقات
شرکت کرده بود كه درسه بازی
خود تنها به یک تساوی دست
يافت .تیم آترین جوان ،دیگر تیم آترینی
شرکت کننده بود.آترین جوان با يك برد و
دوباخت از دور مسابقات کنار رفت.
یسنا نیز تیم دیگر شرکت کننده در ایراندخت،
به عنوان جوان ترین تیم شرکت کننده در
مسابقات ،نتوانست از گروه خود باال برود.
جام ايراندخت تنها جام ورزشي ویژه دختران
و بانوان زرتشتی است كه امسال دومين دوره
آن به ياد شادروان رامين شهرت برگزار شد.

بهترین هدیه برای کسانی
که دوستشان دارید
سکه اشوزرتشت نقره خالص
شماره تماس، 88825212 :
09123506248 ، 66462704

پارس نامه
ماهنامه پژوهشی فرهنگی تحلیلی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :
دکتر اسفندیار اختیاری
زیر نظر شورای سردبیری
صفحه آرا  :شادی عبد شریف آبادی
همکاران :
همراهانتارنمایبرساد

آن طرف رختکن

بهرام دمهری

نخست بگويم که این مطلب پیش از آنکه راه
و رسم حمام رفتن مردم را در دهه های سی
و چهل برای شما عزیزان بازگو کند ،جامعه
سنتی را نشان می دهد که مردمانش در هر
شرایط از مسائل مختلف غافل نبوده و برای
بهبود وضعیت با هم به تبادل نظر می پرداختند.
حمام “نرسی آباد» در هفته ،دو روز ،دایر بود
 ،پنجشنبه وجمعه .در فصل پايیز و زمستان ،
صبح تا ظهر مخصوص مردان و بعداز ظهر ها
ویژه بانوان و در فصل بهار و تابستان بر عکس.
به هر صورت جمعه ها حمام شلوغ تر بود .اکثر
بچه ها و جوانان به همراه پدر یا برادرانشان به
حمام می آمدند.از محوطه ای که رختکن
بود (شرح آن درگذشته نوشته شده است)
به وسیله راهرويی که اتاقی در انتهای آن
قرار داشت به صحن حمام وارد می شدیم.
صحن حمام فضايي حدود چهل متر مربع بود
که با درب ورودی به محوطه راه داشت .از
صحن با سه راه پله که به شش اتاقک منتهی
می شد ،دوش ها نصب شده بودند .تمامی
راهپله و اتاقکها فاقد درب بودند .در بدو
ورود حوله خود را روی میخ هايی که روی
دیوار محکم شده بود آویزان نموده و صابون
وکیسه خود را روی سکوی کنار دیوار می
گذاشتیم .زیر یکی از دوشها خود را خیس
و به صحن حمام بازمیگشتیم .ازدو شیر آب
سرد و گرم تاسهای مسی که شبیه لگن بودند
از آب پر نموده وچند نفری از آن استفاده می
کردیم .صحن حمام گرم و بخار گرفته بود.
کسانی بودند که از صبح زود تا نزدیکی های
ظهر آنجا می نشستند وازهردری صحبت می
کردند .گاهی هم بحث ها به جدل میکشید
وصدا را در آن فضا بلند نموده و برای هم خط
ونشان می کشیدند !! به هر صورت  ،حمام
پیش از آنکه جايی برای بهداشت و پاکیزه
نمودن باشد ،جايی بود برای تبادل نظر و خبر
داشتن از یکدیگر و امروز حمام خانه کنج
خلوتی است که کسی را به آن راهی نیست !!

آدرس  :یزد -صفائیه -خیابان استاد احمد
آرام -کوی استادان  -کوچه هنر6
کد پستی 8915817113 :
تلفکس تهران 021 - 44049198 :
تلفن 0351-8210881 :
دورنگار 0351-8210879 :
پیام نگار09356238532 :
صندوق پستی 89195/154 :
پست الکترونیکیinfo@parsnameh.ir :
پارس نامه در ویرایش نوشته ها آزاد است و
همه ی نوشته ها دیدگاه پارس نامه نیست.

