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"مانتره"همایشی برای پرورش 
دین در جامعه

بزرگداشت علم و فناوری در 
جشنواره زنده یاد دکتر مینا ایزدیار

نگاهی به محله قاسم آباد

مانتــره 23 پایــان یافت. 
برنامــه ای بــا ســه روز 
اردو،  روز   5 همایــش، 
بیش از 6 ماه برنامه ریزی 
و بیش از یک سال تالش 

برای حضور در آن.

چهارمین جشنواره زنده 
یاد دکتــر مینــا ایزدیار 
،نهــم مهرمــاه در تاالر 
خسروی تهران با حضور 
همکیشــان و مســئولین 

برگزار  می شود. 

از چند شــماره پیش، بر آن 
شــدیم تــا نگاهــی گذری 
داشته باشیم بر پیشینه برخی 
روستاهای زرتشتی نشین یزد 
و همچنیــن نگاهی کنیم بر 

وضعیت فعلی این روستاها.
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بزرگداشت علم و فناوری در جشنواره زنده یاد دکتر مینا ایزدیار

جام ایران دخت بعد از سه سال بار دیگر 
برگزار شد

برگزاری والیبال خانوادگی 
در جام راستی

چهارمین جشــنواره زنده یاد دکتر مینا ایزدیار ،نهم 
مهرماه در تاالر خسروی تهران با حضورهمکیشان و 

مسئولین برگزار  می شود.
به گفته دکتر اســفندیار اختیاری، هدف اصلی جشــنواره، زنده 
نگه داشــتن نام شادروان دکتر ایزدیار، پاسداشت علم و همچنین 
بزرگداشــت زنان و مردان دانشور کنونی جامعه و ترغیب آینده 
سازان جامعه زرتشــتی برای ورود به وادی دانش و خدمت موثر 

به ایران است.
در سه دوره نخست این جشنواره از افتخارآفرینان و نام آوران 
زرتشتی در زمینه های علم، فناوری و هنر تقدیر به عمل آمد و 
همچنین برترین دانش آموزان و دانشجویان نیز معرفی شدند. 
از ســوی دیگر، آیین نامه جشــنواره نیز برای سال های آینده 
در حال بازنگری اســت تا توجه بیشــتری به مقاطع گوناگون 
تحصیلی در آن لحاظ شود، رشته های دانشگاهی بین رشته ای 
مورد توجه قرار گیرد و مواردی همچون جذب شدن جوانان 

در هیئت علمی دانشگاه های معتبر نیز دیده شود. 
تغییر دیگری که در جشــنواره شــاهد خواهیم بــود، توجه به 
کارآفرینی اســت، موضوع اصلی ســخنرانی های جشــنواره 
چهــارم، کارآفرینــی اســت تا در کنــار بزرگداشــت علم، 

تجربیات کارآفرینان موفق نیز منتقل شود.
برگزاری این جشــنواره در چند سال گذشته، همچنین باعث 
شده تا کرســی پژوهشــی زنده یاد دکتر مینا ایزدیار از سوی 
معاون فناوری ریاست جمهوری راه اندازی شود و هر سال به 

طرح های پژوهشی در زمینه هماتولوژی، بودجه تعلق گیرد.
زنده یاد دکتر مینا ایزدیار، پزشــکی است که در ایران مبتکر 
نگرش سیســتمی به بیمــار و بیماری بود و در ســال 1380 به 
عنــوان یکی از پنج زن نــام آور و افتخار آفرین تاریخ معاصر 
زرتشتیان ایران توســط ماهنامه چیستا برگزیده شد. بخشی از 
کارنامه ایشــان عبارت اســت از بنیانگذاری انجمن تاالسمی 

ایران به عنوان اولین تشــکیالت مــردم نهاد بعد از 
انقالب با هدف ســر و ســامان دادن بــه وضعیت 
بیماران تاالســمی بــا تالش و پیگیری 6-5 ســاله 
وی. پیگیری و پیاده ســازی طرح درمان استاندارد 
بیماران مبتال به تاالســمی در دورترین نقاط ایران 
و ایجــاد درمانــگاه در کنــار پایگاه هــای انتقال 
خون بــرای رســیدگی بــه آنها. مصــوب نمودن 
طــرح غربالگری پیــش از ازدواج و قانونی کردن 
آن با هدف پیشــگیری از تولد بچــه های مبتال به 
تاالســمی. برگزاری جشن بهبود یافتگان تاالسمی 
و روز جهانی تاالســمی با هدف شناساندن هر چه 
بیشــتر این بیماری به جامعه. توجه دائم به کیفیت 
داروهای وارداتی برای بیماران مبتال به تاالســمی 
و گفتگوی پیگیر با مسئولین مملکت جهت تامین 

و توزیع رایگان داروهای حیاتی در بین بیماران . 
افــزون بــر همــه اینهــا مشــاوره و همــکاری در 
بنیانگــذاری و راه اندازی و عضویــت در انجمن 
هماتولوژی اونکولوژی ایران و الگو شــدن تشکل 
انجمن تاالســمی ایران برای تشکیل انجمن دیابت 
ایران،  از جمله دستاورد های ایشان است.  همچنین 
بایــد از عضویتشــان  در موسســه خیریه محک و 

سالمندان کهریزک یاد کرد.
به قول زنده یاد استاد پرویز شهریاری افراد موثر در دنیا این 
شانس را دارند که پس از در گذشتشان، روز تولدشان 
گرامی داشــته شــود و این عجب رسم نیکی است.  از 
همیــن رو و با توجه به افتخارآفرینی زنده یاد دکتر مینا 
ایزدیار، برای جامعه زرتشــتی و خدمات تاثیرگذارش 
برای ایرانیان، جشنواره علمی دکتر مینا ایزدیار نیز در روز 

تولد ایشان- نهم مهرماه- برگزار می شود.

عالقه مندان به فوتســال بانوان زرتشــتی از 8 
شــهریور 1392 که چهارمین دوره جام ایران 
دخت به پایان رســید، تا 19 شهریور 1395 صبر 
کردند تا شــاهد برگــزاری پنجمین دوره این 
مســابقات باشــند، اولین نتیجه این صبر اگرچه 
کاهش تعــداد تیمها بود ،اما حضور و برگزاری 

این مسابقات خود نوید بخش بود.
امسال 4 تیم انگیزه برگزاری این مسابقات بودند که البته دو 

تیم ،نخستین تجربه شان بود.
19 تا 21 شــهریور ماه در تاالر ورزشی یگانگی تیمهای 
سازمان و باشــگاه جوانان زرتشــتی یزد، باشگاه اردشیر 

همتی کرمان، ایران شــید و آناهید به صورت دوره ای در مقابل یکدیگر صف آرایی کردند، مســابقاتی که 
به همت انجمن زرتشتیان نصرت آباد برگزار شد.

در مجموع 6 بازی برگزار شــده جام پنجم، 26 گل از خط دروازه ها گذشــت و در نهایت تیم ســازمان و 
باشگاه جوانان زرتشتی یزد با وجود اولین حضورش در جام اما به واسطه داشتن بازیکنان قدرتمند و باتجربه 

توانست با سه پیروزی صاحب 9 امتیاز شود و قهرمان بالمنازع مسابقات لقب گیرد. 
تیم آناهید دیگر تیم یزدی این مســابقات که وابســته به انجمن یانش وران مانتره اســت نیز با دو پیروزی در 
جایگاه دوم قرار گرفت، مقام ســوم نیز به تیم تهرانی ایران شــید رســید و در نهایت بازیکنان جوان باشگاه 
اردشیر همتی کرمان که نخستین حضورشان در جام ایران دخت را تجربه می کردند به مقام چهارم رسیدند، 

این بازیکنان کاپ اخالق را از سوی برگزارکنندگان نیز دریافت کردند.
در آیین گشــایش این مسابقات دکتر اســفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی توجه به ورزش بانوان را 
بســیار مهم دانست و ســهراب نمیرانیان فرنشین انجمن زرتشــتیان نصرت آبادنیز از تیمها، انجمنها و افرادی 
که در برگزاری این جام همکاری داشــته اند سپاســگزاری نمود. با توجه به همزمانی گشایش  این دوره از 
مســابقات با ســی امین سالگرد درگذشــت جان باخته زنده روان جهان بخش نمیرانیان برنامه ی ویژه ای  به 
افتخار و یاد این شــهید راه میهن برگزار شد، حرکات نمایشی پارکور و رژه تیمهای شرکت کننده از دیگر 

برنامه های گشایش این دوره بود.
در پایان هر 6 بازی جام ایران دخت،از ســوی کمیته فنی بهترین بازیکنان میدان معرفی می شــدند که عبارت 
بودند از خانمها: لیدا فالح زاده، نگار نوشادی، فرناز ماوندادنژاد، پریسا استقامت راد، نازنین پارسیا و یسنا یزدانی.
در روز دوم بازیها، یک مســابقه دوســتانه بین نونهاالن دختر و پسری که به تازگی فوتسال را آموخته بودند 

برگزار شد و از همه بازیکنان دو تیم و مربی آنها تقدیر به عمل آمد.
در پایان مســابقات خانمها لیدا فالح زاده و نیلوفر آذرباد با زدن 4 گل به عنوان خانم گل معرفی شدند و در 

مراسم پایانی نیز از برترینهای جام تقدیر به عمل آمد.

ســی و ششــمین دوره پیکارهای ورزشی جام 
راســتی روزهای 23 تا 26 شهریور ماه در باشگاه 
مزدیســنا خرمشــاه و به همت انجمن زرتشتیان 

خرمشاه برگزار شد.
در حالی که ســال گذشته به واسطه اســتقبال کم تیمهای 
بســکتبال این پیکارها که برگزاری آن از سال 1358 آغاز 
شــده است برگزار نشد، امســال انجمن زرتشتیان خرمشاه 
تصمیــم گرفت تا با اضافه کردن رشــته والیبال خانوادگی 

شانس خود را برای برپایی جام بار دیگر بیازماید.
بــا وجود اینکه برگزارکنندگان قبــل از جام اعالم کردند 
کمک هزینه رفت و آمد به تیمهای بســکتبال شهرســتانی 
داده می شــود اما در نهایت فقط سه تیم سازمان و باشگاه 
جوانان زرتشــتی یزد، مزدیســنا خرمشــاه و نرسی آباد در 
رشــته بسکتبال نام نویسی کردند، دو تیم نیز برای بسکتبال 
نوجوانــان اعــالم آمادگــی کردند امــا در رشــته والیبال 
خانوادگی حضور 5 تیم باعث شــد تا شاهد برگزاری این 

دوره از پیکارها باشیم.
در کنار این دو رشته تیمی باید به تنیس روی میز و شطرنج 
نیز اشــاره کرد که به ترتیب 43 و 18 نفر شــرکت کننده 

داشتند.
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*نمای آتشکده رستم باغ در حال بازسازی است
نمای بیرونی آتشــکده رستم باغ، با توجه به آسیب دیدگی پیشین در 
حال بازسازی است. جلوگیری از آسیب بیشتر و احتمال خطر ریزش 

نما و نشان فروهر آتشکده از جمله دالیل این بازسازی است.
همایون پشوتنی زاده، هموند هیئت امنای رستم باغ، در این باره گفت 
با توجه به اینکه نمای آتشکده آسیب دیده بود و احتمال ریزش نشان 
فروهر موجود در نما نیز وجود داشت، برای حفظ فروهر و سنگ آن 
تصمیم گرفته شــد تا بازســازی صورت بگیرد. وی افزود هزینه های 
صرف شــده از ســوی هیات امنای رســتم باغ و از محل درآمدهای 

موقوفات رستم باغ پرداخت می شود.
 *جشن مهرگان ویژه کودکان در آدریان بزرگ 

انجمن زرتشــتیان تهران، پنجشنبه هشتم مهر ماه جشن مهرگان و روز 
جهانی کودک را در آدریان بزرگ برگزار می کند.

این برنامه از ساعت30: 9 بامداد آغاز خواهد شد و کودکان مهدهای 
کودک و مدارس زرتشــتی برنامه های خود را اجــرا خواهند کرد. 

حضور همکیشان در این برنامه آزاد است.
 *حضور زرتشتیان در اولین نمایشگاه توانمندی روستاییان 

استان یزد
اولین نمایشــگاه توانمندی روستاییان اســتان یزد، روزهای 24 تا 28 
شــهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های استان یزد برگزار شد. در 
این نمایشگاه، زرتشتیان روستاهای مبارکه و مزرعه کالنتر نیز حضور 
داشتند و شرکت کنندگان را با بخشی از فرهنگ و هنر زرتشتی آشنا 

کردند.
دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسالمی 

و مسئولین استانی نیز بازدید کننده این نمایشگاه بودند .
*سومین گردهمایی موسیقی زرتشتیان در کرمان برگزار 

شد
سومین گردهمایی موسیقی زرتشتیان، 21 شهریور ماه در تاالر رشید 
نیکبخــش باغچه بوداغ آباد کرمان برگزار شــد. در این برنامه گروه 

های مختلف موسیقی به اجرای برنامه های هنری خود پرداختند.
 *جشنواره فروش کتاب های دست دوم

انجمن یانش وران مانتره، روزهای 14 تا 16 مهرماه، جشنواره فروش 
کتاب های دست دوم را برگزار می کند.

همکیشــان عالقه مند می توانند از ســاعت 18 تا 20 ، 13 شهریور تا 
2 مهــر ماه برای تحویل کتاب های دســت دوم به انجمن یانش وران 

مانتره مراجعه کنند.
محل جشنواره، پردیس دانش مارکار اعالم شده است و ساعت 18 تا 

20 نیز زمان بازدید خواهد بود.
*اجرای نمایش پسرک بی نظم و کت دگمه قرمزی اش 
نمایش پســرک بی نظم و کت دگمه قرمزی اش به مناســبت جشن 

مهرگان در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان به نمایش در می آید.
این نمایشنامه به نویسندگی و کارگردانی نسرین خنجری روزهای ۷ 

تا 9 مهر ماه به نمایش در می آید.
بهفر بختیاری، تریتی کاووسی، شــهنام فرهادی، رایتی رستمی، بهار 
فرخانی، بهشــاد بختیاری، بهداد بختیاری، آریانا افسرکشمیری، بهار 
فرودی، رازمهر رستمی و یکتا بهمردی، کودکان و نوجوانانی هستند 

که در این نمایش به نقش آفرینی می پردازند.
ســاعت اجــرای این اثــر در روز هفتم مهر ماه ســاعت 30: 19 و در 
روزهای هشــتم و نهــم مهر ماه در دو ســانس و ســاعت های 19 و 

20:30خواهد بود.
عالقمنــدان بــرای تهیه بلیــت می توانند از یکشــنبه تا پنجشــنبه بین 
ســاعت 4 تا 8 پسین به خانه فرهنگ و هنر مراجعه کنند و یا با شماره 

88945480 تماس بگیرند.
*سالگرد درگذشــت روانشاد ارباب اردشیر همتی برگزار 

شد 
بیست و ششمین ســالگرد درگذشت روانشاد ارباب اردشیر همتی، با 

باشندگی شماری از زرتشتیان کرمان برگزار شد.
این آیین با اوســتاخوانی موبدان فرهنگ فالحتی و فریدون هرمزدی 
در آدریان کرمان آغاز شــد. سپس فرامرز کامیاب پور زندگی نامه ای 
از ارباب همتی و گزارشــی از کمیته ی خیریه اردشیر همتی ارایه داد. 
پخش فیلمی از عکس های پروژه ی لوله کشی آب آرامگاه زرتشتیان 
کرمان و قدردانی از  آریا خسروان، مهندس این طرح بخش دیگری 

از این برنامه بود.
همچنین در این برنامه فیلمی نیز از آیین جشن سده ی برگزار شده در 
سال 1345 خورشیدی که به کوشش روانشاد پرویز فروهر از آرشیو 

پیدا شده بود، پخش و در پایان از باشندگان پذیرایی شد.
*برگزاری گردهمایی اتاق بازرگانی زرتشتیان جهان

گردهمایــی اتاق بازرگانی زرتشــتیان جهان آذرماه امســال با هدف 
بررســی  چگونگی افزایش رشد اقتصادی و مبادالت تجاری با مردم 

سراسر جهان، در هنگ کنگ برگزار می شود.
پیش از این، گردهمایی اتاق بازرگانی زرتشــتیان جهان در شهرهای 
هوستون، تهران، دوبی، سنگاپور، بمبئی، پونه و گوا برگزار شده بود.

 

ی کوتاه
خــبرها

جشن مهرگان،  دهم مهرماه، مطابق با 
روز مهر از ماه مهر در همه شــهرهای 

زرتشتی نشین جشن گرفته می شود.
ایــن جشــن در تهــران، در مجموعــه مارکار 
تهرانپــارس و با اجرای برنامــه های گوناگون 
و متنــوع فرهنگی و هنری همــراه خواهد بود. 
همچنین برای نخســتین بار مهــرگان همزمان 
بــا روز جهانی کــودک در آدریان بزرگ نیز 

جشن گرفته می شود.
در یــزد، مهرگان در محله های مختلف همراه 
بــا اجرای برنامه های دینــی، فرهنگی و هنری 

برگزار می شود.
در کرمان، شــیراز، اصفهــان، اهواز،زاهدان و 
کرج نیز مهرگان  با اجرای برنامه ها و دورهمی 

های مختلف جشن گرفته خواهد شد.
روز مهــر از ماه مهــر، در تقویم ایرانی یادآور 
قیام کاوه آهنگر علیه ضحاک ســتم پیشه  و به 
روایتی آغاز زمســتان بزرگ در تقویم ایرانی 
است. این جشــن را ایرانیان از سال های کهن 
پاس می داشــتند. پهن کردن ســفره مهرگان 
یکی از رسوم قدیمی است. قرار دادن ترازو و 
مشتی گندم، جو و برنج در سفره به همراه آینه 

و آب در قدیم مرسوم بوده است.
چند ســال قبــل با تــالش مســئوالن جامعه و 
مقامات، این جشــن به عنوان یک جشــن ملی 

به ثبت رسید.

آیین آغاز ســال تحصیلــی جدید در 
مدارس زرتشــتیان با حضور مسئوالن 

جامعه برگزار می شود.
مطابــق اعالم صورت گرفته، در مراســم آغاز 
به کار دبیرســتان انوشــیروان، امسال مهمانانی 
از شــورای شهر تهران به همراه دکتر اسفندیار 
اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس شورای 
اسالمی حضور خواهند یافت. امسال با تغییرات 
صورت گرفته، مدیر جدید این دبیرستان خانم 

عسگری، کار خود را آغاز خواهد کرد و قرار 
است با کادر متفاوتی این مدرسه اداره شود.

دبســتان دخترانه گیو نیز امسال با معرفی خانم 
بهــادری به عنــوان مدیر جدید ایــن مجموعه 
آغــاز به کار خواهد کرد. قرار اســت افزایش 
ســطح کمــی و کیفی ایــن مدرســه از جمله 

اهداف جدی این سال تحصیلی باشد .
دیگر مــدارس زرتشــتیان نیز ســال تحصیلی 
جدید را با هدف ارتقــای آموزش و پرورش 
نونهاالن و نوجوانان جامعه آغاز خواهند کرد.

انتقاد  ضمن  زرتشتی،  ایرانیان  نماینده 
بابت از دست رفتن کرسی های زبان 
فارســی در خارج از کشور، گفت:این 
زبان حتی قابلیت تبدیل شدن به زبان 

علمی دنیا را دارد.
دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان ایران 
در مجلس شورای اســالمی، در گفت و گو با 
بنیاد سعدی گفت: اعتقاد ما بر این است که زبان 
فارسی نه تنها می تواند یک زبان عمومی باشد، 
بلکه می تواند زبان علمی دنیا باشــد، همانگونه 
کــه در گذشــته به این شــکل بــود و به علت 

کم توجهی، این زبان کمرنگ تر شده است.

وی ادامه داد: بنده سال ها پیش در کرسی های 
زبان فارســی خارج از کشور شــرکت کرده 
بودم، ولی متاسفانه این کرسی ها جایگاهشان 
را کــم کم از دســت داده اند؛ به طور مثال در 
بخشی از کشورهای شوروی سابق که بسیاری 
از این افراد، فارسی زبان هستند، این کرسی را 
از دست داده ایم و الزم است بنیاد سعدی آنها 

را احیا کند.
اختیاری خاطرنشــان کرد: با توجــه به روابط 
سیاسی مناســبی که با روسیه داریم، می توانیم 
در تقویت زبان فارسی در روسیه و کشورهای 

شوروی سابق، کوشاتر عمل کنیم.

مهرگان جشن گرفته می شود

آغاز سال تحصیلی جدید در مدارس زرتشتیان 

دکتر اسفندیار اختیاری:
زبان فارسی می تواند زبان علمی دنیا باشد
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مانتــره 23 پایــان یافت. برنامه ای با ســه روز همایش، 
5 روز اردو، بیــش از 6 مــاه برنامــه ریــزی و بیش از 
یک ســال تالش برای حضور در آن. 23 ســال اســت 
"مانتره"برگزار می شود . مانتره ای که شاید بتوان آنرا 

پرثمرترین برنامه جامعه زرتشتی نامید. 
چرا؟

مانتــره از زمانــی که آغاز شــد تاکنون 
،توانســته اســت انگیزه بســیاری از 
جوانان و نوجوانان باشــد که اکنون 
جــزو برتریــن هــای مــا در حوزه 
پژوهش های دینی هســتند. توانسته 
است اوســتاخوانی و درست خوانی 
گاتها در جامعه زرتشــتی را به گونه 
ای نهادینــه کند کــه آموزش دین 
دبیره بــه کتاب های رســمی دینی 
راه یافته اند. توانســته است گروهی 
از نوجوانان زرتشــتی را به نیایش و 
نماز روزانه عادت دهد. پژوهش را 
به یک ارزش در جامعه تبدیل کند 
و اوســتا خواندن و حفــظ گاتها را 
از خردســالی رواج دهد. شاید هیچ 
برنامه دیگری در جامعه زرتشتی به 
اندازه مانتره در رســیدن به اهدافش 

موفق نبوده باشد.
مانتره، اما هر ســال تغییــر می کند. 
شــاید این تغییــرات بســیار اندک 
باشــند. شاید هنوز ســاختار اساسی 
برگزاری مانتره تغییر نکرده باشد یا 
پس از 23 سال هنوز در میان برخی 
از مردم ،عالقمند نداشته باشد، ولی 
بــا این حال تغییراتی در آن صورت 
می گیرد که شاید در نگاه اول بسیار 
کوچک باشند ولی می تواند اثرات 
بلندمدتــی را در جوانــان زرتشــتی 
ایجاد کند. بیشــترین تغییرات مانتره 
امسال توجه به کودکان و نوجوانان 
و رده های سنی پایین 14 سال بود.

پرورش  برای  گامی  مانترک، 
پژوهشگران نوجوان

بخش پژوهشی مانتره به گاتاشناسی 
مشــهور است. این بخش  دارای دو 
رده ســنی زیر 18 ســال و باالی 18 
ســال اســت. امســال اما توجه ویژه 
ای بــه شــرکت کننــدگان 9 تا 12 
ســال شــده بود. پریســا ماوندادی، 
هماهنــگ کننــده مانتــره 23، می 
گویــد:  بــا توجه بــه اینکــه مقاله 
های زیر 12 ســال کیفیت مناســب 
را نداشــت تصمیم گرفتیم تا بخش 
گاتاشناســی از 12 تا 18 سال باشد. 
بــا این حــال بخش ویــژه ای به نام 
"مانتــرک"  بــه شــرکت کنندگان 
9 تا 12 ســال اختصــاص یافته بود. 
این بخــش به صورت کارگاهی در 
دو نوبت با اســتادی دکتــر کتایون 

نمیرانیان و موبدیار پریا ماوندی برگزار شــد و شرکت 
کنندگان این بخش ضمن امکان حضور در اردو مانتره 

توانستند با شیوه های پژوهش آشنا شوند. 
انتخاب شــرکت کنندگان مانترک از همان زمان ثبت 
نام صــورت گرفت. موبدیــار پریا ماونــدی، یکی از 
اســتادان این دوره می گوید:" شــرکت کنندگان این 
بخــش الزم بود تــا کارهای مختلفــی همچون ترجمه 
یــک متن به زبــان دری، ارســال فیلم کوتاه، نوشــتن 
در مــورد یک بنــد گاهان و ... را انجــام دهند تا برای 

شرکت در این بخش انتخاب شوند". 
توصیفی شدن بخش اوستاخوانی

یکــی از برتــری هــای مانتره در ســال هــای اخیر که 
به مشــکل بزرگی تبدیل شــده اســت، نمرات بســیار 
نزدیک شــرکت کنندگان در حد صدم نمره در بخش 
اوستاخوانی است. شرکت کنندگان بخش اوستاخوانی 
با توجه به تجربه و تمرینات خود نمراتی که به دســت 
می آورند بســیار باال و در حد 99 است که سبب شده 

اســت صدم هــای نمره نفــرات برتر را انتخــاب کند. 
چند ســالی است که کانون دانشــجویان زرتشتی برای 
حل این مشــکل از روش های آماری و انحراف معیار 
اســتفاده می کند و افراد برگزیده از نمره مشــخصی به 
باالتر انتخاب می شــوند. امســال امــا در رده های زیر 
14 سال اوســتاخوانی، نمرات توصیفی شده بود. پریسا 
ماونــدادی، هماهنــگ کننــده مانتره در ایــن باره می 
گوید: " داوران اوســتاخوانی به مانند ســابق اشکالتی 
که شــرکت کنندگان دارند را مشــخص مــی کنند و 
برگزارکنندگان نمرات را با توجه به این اشــکاالت به 
دســت می آورند. ولی برای شرکت کنندگان زیر 14 

سال از امسال تصمیم گرفته شد با توجه به نمره ای که 
معمول شــرکت کنندگان آن رده اســت، تقسیم بندی 
توصیفی صورت بگیرد و شــرکت کنندگان با نمرات 
بسیار خوب، خوب و... مشخص شوند. و کارنامه آنها 
با نمرات توصیفی در اختیارشــان قــرار می گیرد. این 
روش ســبب شد تا شــرکت کنندگان استرس کمتری 
داشته باشــند." شــرکت کنندگان باالی 14 سال اما 
کارنامه خــود را با نمرات گذشــته دریافت کردند. 
ولــی نحوه انتخــاب برترین ها به مانند ســال پیش با 

استفاده از روش های آماری صورت گرفت.
شرکت کنندگان خردسال

مانتره شــاید در آغاز برای حضور سنین پایین برنامه 
ریزی نشده بود ولی اکنون بیشترین شرکت کنندگان 
مانتــره نوجوانان هســتند. بیشــترین مقــاالت بخش 
گاتاشناسی در رده ســنی زیر 18 سال ارایه می شود 
و بســیاری از شــرکت کنندگان بخش اوستاخوانی 
نیز ســن های پایین دارند. روند کاهش سن شرکت 
کنندگان به ویژه در بخش اوســتاخوانی سبب شد تا 
رده ای ویــژه آنان به نام رده ازبرخوانی زیر 9 ســال 
شکل بگیرد شــرکت کنندگان این رده دست کم 2 
بنــد از گاتها را از بر کرده بودند و آن را در حضور 
باشــندگان می خواندند. با آنکه کوچکترین شرکت 
کنندگان همایش پایانی یســنا خســرویانی و اردشیر 
نریمان با 4 و 5 ســال سن بودند ولی هماهنگ کننده 
مانتره از حضور ارمغان نجمی 3 ساله در رقابت های 
مقدماتی یزد خبر می دهد. حضور این رده نشان می 
دهد کــه خانواده ها نیز به اهمیت و نقش اوســتا در 
زندگی فرزندانشان پی برده اند. یکی از والدین بچه 
هایی که بیش از 8 ســال است در مانتره شرکت می 
کند مــی گوید: " به بچه هر چه یــاد بدهید، یاد می 
گیــرد. من در راه خرید و خانه بــا وی کار کردم تا 
گاتها را حفظ می کرد. اکنون هم او با اوستاخواندن 

شاد می شود و هر روز اوستا می خواند."
بیشتر و بهتر از سال گذشته

مانتره 23 نســبت به مانتره ســال قبــل آن حدود 30 
شرکت کننده بیشتر دارد. تعداد نفراتی که شاید همه 
آنها نتوانســته بودند در بخش های همایش شــرکت 
کننــد ولی به خاطر تالش هایشــان مجــوز ورود به 
مانتره و اردوی آن را یافتند. اردویی که شــاید دلیل 
نخســت حضور شــرکت کنندگان باشد ولی زیبایی 
ها و خوشــی های اردو، ممکن است تبدیل به انگیزه 
های بهتری شــود و  از میان آنان، ســازندگان آینده 
جامعه زرتشــتی، دبیران و استادان دینی، پژوهشگر و 

مولف و... بر خواهند خواست. 
جز ایــن بــرای بهبــود داوری مســابقات، راهنمای 
داوران بازنویســی شــد. مقــاالت نیز به مانند ســال 
گذشــته در یک لوح فشــرده در اختیار عالقه مندان 
قــرار گرفت و حتی دفترچه چکیده مقاالت مانتره به 

مانند دو سال گذشته ثبت کتابخانه ملی شد.
اهمیت کالس های دینی در پر رنگ شدن 

مانتره
آمــوزگاران کالس هــای دینــی یکــی از مهمترین 
دالیــل حضور شــرکت کنندگان در مانتره هســتند. 
بهنــام مرادیــان که حــدود 15 ســال اســت در مانتره 
حضــور دارد، می گوید " من به اجبار معلم دینی دوره 
راهنمایی خود، با مانتره آشــنا شدم. پس از شرکت در 
دوره اول مانتــره، عالقمند به مانتره شــدم و از آن پس 

مهمترین برنامه تابستان های من مانتره بود."
 کالس های دینی هنوز نیز نقش پر رنگی در آشــنایی 
و عالقمنــد کردن بچه ها به مانتــره دارند. می توان در 
ایــن باره از ســازمان فروهر نام برد که 8 ســال اســت 
گروه زیادی از شــرکت کننــدگان کالس های دینی 
را با مانتره آشــنا می کند . کالس های دینی مدارس و 
شهرستان ها نیز نقش مشابهی دارند و کالس های ویژه 
برای حضور آنها در بخش های مختلف مانتره برایشان 

برگزار می کند.

"مانتره"همایشی برای پرورش دین در جامعه
*کامبیز رستمی

گــزارش

4



رهپرهش1هرایرهشه-تفههو داتشه همامش
ت1ه هفامسهرام1ورس

 ورسههاتترههدهاا

از چنــد شــماره پیش، بر آن شــدیم تا نگاهی گذری داشــته باشــیم بر پیشــینه برخی 
روســتاهای زرتشتی نشین یزد و همچنین نگاهی کنیم بر وضعیت فعلی این روستاها. بی 
تردید چیزی جز در دســترس بودن منابع مکتوب و همچنین فراهم بودن شرایط بازدید 
میدانی از وضعیت فعلی روستاها، دلیلی بر اولویت بندی این نوشتارها نیست و بی شک 

همه این روستاها نمودی از یک جامعه بزرگترند. 
در این راســتا متاســفانه منابع محدودی پیرامون پیشینه این سکونت گاه ها موجود است 
و باقــی آنهــا متکی به ثبت تاریخچه های شــفاهی اســت که بســیار گرانقدرند. روند 

فزاینــده مهاجرت ها تــا مرز متروکه مانــدن تعداد زیادی از 
این روســتاها، انگیــزه اصلی برای فراهم آوردن این سلســله 
نوشتار اســت که در این راستا دســت مهربانانی که بتوانند با 
در اختیار گذاشــتن منابع مکتوب و مستند یارگیر ما باشند را 
با اشــتیاق می فشاریم. در این نوشتار یکی از منابع عمده قابل 
استناد کتابی است با نام » قاسم آباد یزد« به قلم آقای سهراب 

اختری که در سال 1390 به چاپ رسیده است.
در بخش پیشــین بعد از اله آباد سراغی از روستای قاسم آباد 
گرفتیم که به واســطه قرارگیری در موقعیت مطلوب و رو به 

توسعه شــهری در بخش جنوبی یزد، حائز 
اهمیت اســت. آنچنان که پیشتر گفته شد 
این روســتا با قدمت تقریبی سه قرن، در 
ســه دهه اخیر با تغییــرات عظیمی مواجه 
بوده اســت که بافــت روســتایی آن در 

مرحله گذار به بافت شهری قرار دارد.
در طول تاریخ یکــی از عناصر اصلی در 
شــکل گیری ســکونت گاه های انسانی، 
وجود منابــع تامین آب اســت. می توان 
به گواه تاریخ شــکل گیری شهرها، ادعا 
کرد کــه عامل اصلی یکجانشــنی ، آب 
بوده اســت، تا جاییکه حتی شکل شهرها 
نیز بر اســاس شــکل و حوزه قرار گیری 
آبها، به صورت خطی، شــطرنجی، مدور 

و غیره درآمده است.
بی تردیــد ارزش این عنصر حیات بخش 
در فقدانش بیشتر آشکار می شود و همین 
باعث می شــود که در مناطق خشــک و 
کم باران کویر، انســان به پشــتوانه دانش 
نیاکانی اش در تالش باشــد تا منابع دور 
دســت و ناپیدای زیرزمینــی را نیز برای 
بقای خویــش مهار کند. همیــن تدبیری 
اســت که بــا حفر چــاه و طــرح ریزی 
دســتاوردی به نام قنات، حیات شهرهای 

کویری را نیز شکل داده است.
روســتاهای متعددی در شهرهای کویری 
ایران هستند که حفر چاه ها و قنات های 
متعدد، جایگاه ویژه ای در تاریخ شــکل 
گیریشان داشته اســت. نکته جالب توجه 
و تامــل برانگیز در بررســی روســتاهای 
شــهر یزد نیز این است که می توان چشم 
انــدازی ســرزنده از زمیــن های وســیع 
کشــاورزی و باغاتــی با درختــان پر ثمر 
انــواع میوه، چشــمه هــا و رودخانه ها و 
آب انبارهای فراوان، در پیشــینه این شهر 
یافت و این در حالی است که این تصویر 
پویایی که طعم میوه ها و سبزیجاتش در 
حافظه چشــایی ســاکنان قدیم این شهر، 

جایگاه ویژه ای دارد، بســیار متفاوت است از زمین 
های بی حاصل و جوی های خشــکیده و بلندمرتبه 
سازی ها و خانه های کاهگلی متروکه و مخروبه  و 
حتی روســتاهایی که اکنون به یــک ریگزار عظیم 

تبدیل شــده اند نظیر جعفرآباد و عصرآباد و غیره.
قاســم آباد از جمله روســتاهایی است که به واسطه 
رشــته قنات بخشــی که از زیر کوه های دره زنجیر 
از توابع ده باالست، شکل گرفته. این رشته قنات به 
همت شــخصی به نام ابوالقاسم رشتی، با کاریزکنی 
به قاســم آباد منتقل شــده است و انشــعاباتی از آن 
نیز به اهرســتان و چم، آبرســانی کرده است. قنات 
دیگــری نیز به نــام شــازدهای، آب قاســم آباد و 

رحمت آباد را تامین می کرده است.

آنگونه که از تاریخچه این روســتا برمی آید، ابوالقاســم رشتی بانی این روستاست که 
البته در جایی نیز اشــاره شــده به اینکه وی در ســفری که به هندوســتان داشته، انجمن 
پارســیان هند ضمن اینکه از احوال زرتشــتیان یزد جویا شده اند با پرداخت وجه خیری 
از او خواســته است تا برای سکونت زرتشتیانی که در روستاهای اطراف یزد هستند و با 

مشــکل کم آبی مواجه شده اند، سکونت گاه تازه ای احداث نماید.
روســتای قاسم آباد یزد با قدمت تقربی ســه قرن، از جمله روستاهای نه چندان قدیمی 
قلمداد می شــود که به دو بخش باالی کوچه و پایین کوچه تقســیم میشده. این روستا 
به واســطه جوی آبی که از میان آن می گذرد، ســاختار بلوار 
ماننــدی دارد که طی ســالیان در جهت غرب و شــرق کوچه 
های فرعی و ســاخت و ســازهای تازه، شــکل جدیدی به آن 

داده است.
زمین های این روســتا که به واســطه آب کافــی حاصلخیز و 
پرثمر بوده اســت از نظــر مالکیت به دو دســته وقفی و ملکی 

تقسیم شده است .
وجــود آب انبــاری متعلق به اواخــر دوران صفویه و همچنین 
کاروانســرایی که در ســالهای اخیر به مدرســه دخترانه تبدیل 
شده اســت، از دیگر عناصر تشکیل دهنده 
روستاســت و ایــن در حالــی اســت که 
عمارت منتســب به خانه ابوالقاسم رشتی، 
بانی روستا، نشــان از وجود برج و بارو و 
دروازه ای دارد کــه بــرای مصون ماندن 
روســتا دژبانــان ضمــن دیده بانــی خانه 
ابوالقاســم رشتی، مســوولیت حراست از 

روستا را نیز داشتند. 
قاسم آباد به واسطه آب روان و زمین های 
پرثمر چنان مورد توجه پادشاهان بوده که 
زمانــی برای حفظ آن از تصرف شــاهان، 

آنرا موقوفه شاه نجف اعالم کرده اند. 
قاسم آباد که از جمله روستاهای زرتشتی 
نشــین یزد محســوب می شــود، خاستگاه 
زرتشــتیان بســیاری بــوده اســت که در 
عرصه فرهنــگ و ورزش فخرآفرین بوده 
انــد. از جملــه بــزرگان برخاســته از این 
روســتا می توان به زنده یاد میرزا سروش 
لهراســب اشــاره کرد. وی در سال 1283 
در باغ جمشــیدآباد تهــران دیده به جهان 
گشــود. پدرش تیرانداز مهربان لهراســب 
و مادرش گوهر خداد زارع پارســی بود. 
وی بزرگمردی بــود که خدماتش میراثی 
واالســت برای امروز و فرداهــای ما. آن 
فرزانه در اردیبهشــت ماه 13۷5، دیده از 

جهان فرو بست. 
از جمله خدمات گرانقــدر آن فرزانه می 
توان به تالش ایشان برای ایجاد موسسات 
عظیم آموزشی و تربیتی مارکار و نظارت 
و سرپرســتی چهارده باب از مدارس تابع 
انجمن زرتشتیان ایرانی بمبئی اشاره کرد. 
از شــمار خدمات آن بزرگمرد همین بس 
که ســهم بسزایی برای گســترش دانش و 
فرهنــگ ایفا نمود. دانــش و فرهنگی که 
توانســت جهل و تعصب را در هم بشکند 
و راه را برای رشــد و توسعه  نسل ها، باز 

کند. 
این روســتا، به عنوان یک سکونتگاه، همه 
عناصر اصلی را شامل می شود که جنبه های خدماتی 
، آموزشــی، فرهنگــی، اجتماعی، مذهبی، ورزشــی 
و تفریحــی را در برمــی گیرد. این روســتا بر عکس 
برخی از روســتاهایی که به واســطه مهاجرت خالی 
از جمعیت شــده و در پی آن تغییر شــکل نامطلوبی 
داشــته اســت، با قرارگیری در جهت توسعه شهری، 
شــکل دیگری از تغییر را در پیــش رو دارد، تغییری 
که با توســعه و گســترش بافت شــهری، ایــن بافت 
روســتایی را خواهد بلعید. بنابراین بایســته است تا با 
نظــارت، هماهنگی و برنامه ریــزی نهاد های مربوط 
ضمن حفظ میــراث فرهنگــی و تاریخی موجود در 
این محدوده، فرایند ســاخت و ساز و بازسازی ها نیز 

ساماندهی شود. 

فـرهنـگ
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جشن مهرگان

مهرداد قدردان 

واژهء مهر در اوســتا میثَر در سانســکریت میتَر و در 
پهلوی میتر و میترا آمده اســت که آن را از ریشــهء 
)َمی یا ما ( به معنای پیمان بســتن و قرار گذاشتن و 
نیز از همین ریشــه به معنی سنجیدن و اندازه گرفتن 
مــی گیرندو هر کــدام از معانی باال کــه برای این 
ریشــه، در نظر گرفته شــود با کارکــرد مهر، نیک 

همخوانی دارد.
خویشــکاری نگاهبانی ایزد مهــر، از پیمان و کیفر 
مهردروجان)پیمان شــکنان( به روشنی در مهریشت 
دریافتنی اســت نیز در اســاطیر و متــون پهلوی این 
خویشــکاری ایزد مهر برجسته است،مهر، نگاهبانی 
ســخت گیرانه ای از پیمان اســاطیری نه هزار ساله 
هرمــز و اهریمن)انَگَرمن= اندیشــه پلید و ویرانگر( 
دارد تــا آنجا که بــرای وارد نیامــدن کوچکترین 
آســیب و رخنــه ای بر ایــن پیمان ازلــی، مهر ایزِد 
جنــگاور واروِن دیگــر ایزدان،کارکــردی منفــی 
هم پیدا مــی کند)بنــد 29 مهریشــت(چون هرگز 
خشــنود)راضی( نمی شــودپیروان راســتی بیش از 
اندازهء برنهاده)مقرر(، در جبهه نیکی بر بدی بتازند 
و پیشروی کنند و پیش از زمان پیمان شده، اهریمن 

و پیروانش را براندازند.

او نگاهبانی دارد که این پیمان نه هزار ساله، در زمان 
خود به ســر آید و هر دو سوی پیمان، خویشکاری 
به انجام پیمان دارند. در مهریشــت )بند 2( سفارش 
شــده که هرگز نباید پیمان را شکســت اگرچه این 

پیمان با دروند و پیرو اهریمن بسته شده باشد.
از خویشــکاری ســنجش و ســنجندگی، داوری و 
میانجی گری ایزد مهر بــه فراوانی در ادبیات دینی 
ســخن رفتــه اســت، کارکرد ایــزد مهر بــه همراه 
ایزدان سروش و رشن بر سر پل مینوی چینود برای 
ســنجش خوبی و بدی کارکرد آدمیان در زندگی 
گیتیایی و انجام داوری و دادگری، شــوند آن شده 
که بر ســر خان مهرگانِی جشــن مهرگان، ترازویی 
برای یادآوری این خویشــکارِی اساســی ایزد مهر 
گذاشــته شود. این ســنجش و میانجیگری ایزد مهر 
تا بدانجاســت که در گاه شــماری ایرانی در میانهء 
ماه)روز شانزدهم( و در میانهء سال)ماه هفتم(، مهر 
بلندپایه جای گیرد، درست در نیمه و سرآغاز نیمهء 
دوم ماه و سال. مهر در آیین مهری با پدیداری اش از 
صخره و سنگ که نشان از آسمان دارد)همریشگی 
ســنگ و آســمان و فلز)آهن( در زبان و باور ایران 
باســتان( و پس از کشتی اساطیری با خورشید و هم 
پیمان شدنشان)که هنوز به پاس این هم پیمانی شیر، 
نماد مهر با خورشید همراهی دارد نیز، به خورشید، 
مهر هم گفته می شــود و در نیایش های زرتشــتی، 
خورشــیدنیایش بــدون مهرنیایــش ســرایش نمی 
شود، خورشــید هم مانند مهر که از سنگ زاده می 
شــود از آسمان)سنگ( ســرمی زند( به قربانی گاو 
مــی پردازد و بر اســاس بــاور مهریان بــا این کار، 
آفرینش ها صورت می پذیرد، سپس مهر به آسمان 
عروج می کند، ولی قرار اســت در پایان جهان باز 
گردد)موعود میتراییسم( و بر پایهء این اسطوره، باز 
نیز با قربانی گاوی و تهیهء آشامی و خوراندن آن به 
مردمان، در جاودانگی آنان بکوشد. این قربانی های 
مهــر در آغاز و انجام، از برجســته ترین آیین های 
مهریان قرار گرفت و هر زمانی که گاو به هر دلیلی 

در دسترس نبود، برای انجام قربانی از َگَوسپَنته)گاو 
پاک= جاندار و آفریدهء پاک= گوســفند( استفاده 

فراوان کردند.
مهرگان جشــنی است که با ایزد مهر در پیوند است 
هر چند روز مهر و ماه مهر به هم رسیده اند و به قول 

مسعود سعد سلمان:
روز مهر و ماه مهر و جشن فرخ مهرگان

 مهر بفزای ای نگار مهر جوی مهربان
مُلک از تو بانشاط و تو ز مُلکت بانشاط                                             

دولت از تو شادمان و تو ز دولت شادمان
شادمانی و برپاداری جشن ترازمندی پاییزی)اعتدال 
خریفی( و نیز جشــن برداشــت محصول نیز بدو باز 

بسته است.
مناســبت دیگــری که بــرای مهــرگان آورده اند، 
خیزش کاوهء آهنگر و به پادشاهی رسیدن فریدون 

و براندازی ضحاک بیدادگر است:
مهرگان آمد جشن ملک افریدونا        

 آن کجا گاو بپروردش بر مایونا )دقیقی(
به روز خجسته سر مهر ماه      

  به سر بر نهاد آن کیانی کاله  )فردوسی بزرگ(
ابوریحان بیرونــی در کتاب "التفهیم االوائل صناعه 

التنجیم" آورده است:
»مهرگان شــانزدهم روز اســت از ماه مهر و نامش 
مهر و اندرین روز، افریدون ظفر یافت بر بیوراسب 
جادو، آنک معروف اســت به ضحــاک و به کوه 
دماوند بازداشــت و روزها که سپس مهرگان است 
همه جشــن اند، بر کردار آنــِچ پس از نوروز بود و 
ششــم آن مهرگان بزرگ بود و رام روز نام است و 

بدین دانندش«)التفهیم: 254(
فروســی بزرگ خیزش کاوه بر همستاری ضحاک 

تازی را به زیبایی سروده است.
از شوندهای دیگر برپایی جشن مهرگان، پدیداری 
مشــیه و مشیانه از تخمه کیومرث در چنین روزی را 
یادآور شــده اند. اما جشــن مهرگان به گاهشماری 
زرتشتی)کبیســه دار( در دهم مهرماه هر سال)روز 
مهــر از ماه مهر( در شــهرهای زرتشــتی نشــین با 
گســتردن»خوان مهرگانــی« در ســالن گردهمایی 
انجمن یا آتشــکده برگزار می شود، برنامهء جشن 
با نیایــش و گاتهاخوانی آغاز و با برنامه هایی چون 
سخنرانی، نمایش، سرود و مسابقه به انجام می رسد.
»خوان مهرگانی« بر اســاس آموزه های نیاکانی در 
روز جشن مهرگان به سان»خوان نوروزی« گسترده 
می شــود که بر ایــن خوان یا ســفره، نمادهای زیر 
چیده می شود: کتاب اوســتا، نگارهء اشوزرتشت، 
شــمع یا الله  روشــن، آیینه و گالب پــاش، نقل و 
شــیرینی، ظرف آب و آویشــن با ســیب یــا اناری 
در میان و چند ســکه نماد شــهریور امشاســپند در 
آن، آتشــدان و بوی خوش، قند ســبز، ظرف میوه، 
از حبوبــات و غــالت اندکی در ظرفــی، گل های 
رنگارنگ و هفت شــاخهء کوچک از گیاه مورد یا 
ســرو و ظرفی آجیل، ترازویی کوچک)نماد مهر، 
ایزد پیمان و ســنجش و داد(، سرمه دان و نگاره ای 

از خورشید)هم پیمان با ایزد مهر(.
شایان نگرش اینکه، در گذشته جشن مهرگان سوای 
موارد یاد شــده، از سویی جشــن برداشت فرآورده 
های کشاورزی و باغی نیز بوده و نیاکان خردمند ما 
به پاسداشت داده های اهورایی به نیایش، بخشش و 

شادی دست می یازیده اند.
مهرگان یادآور آزادی و آزادگی است، از یاد نبریم 
که مهر، مهراب و مهرگان از دیرینه روز در فرهنگ 
ایرانی جایگهی ویژه داشته اند، خورآباد)خرابات(، 
خوربد)خربــد( و خورخانه)خرخانــه( را پایگهــی 
در فرهنــگ مهرانه اســت، هر چند بــه آوا و دبیره 
و برداشــت، وارونه گشــته اند اما معنــای دیرین را 
سرشــار به همراه آورده اند. خور همان خورشــید، 
هم پیمان مهر است و هنوز مهر، در معنای خورشید 

بکار می رود.

»مِِرنَچیته ویســپه نام دئوه اُم َمیریو میثرودروخش ســپیتََم یََث َســتیم 
َکیََذنــام اََوَوت اََشــَو- َجچیت میثِرم ما َجنیائو ســپیتََم ما ایم درَوتَت 
پِِرســائونگهه ما ایم خواَداِنات اََش اُنَت َویائو زی استی میثرو درَوَت 

اَِچ اََش اُنِچا.«
»اهورامزدا به زرتشــت  می گوید ای زرتشــت اســپنتمان به مردمان 
جهان بیاموز که مهر یعنی محبت و داد و راستی و پیمانداری را پیشه 
کننــد چه من که اهورامزدا هســتم مهر را بــه نمایندگی این صفات 
برگزیدم و او را شایســته پیروی بشــر قرار دادم، ای زرتشت هر که 
دروغ گویــد و پیمان شــکند و شــرط وفا به جا نیارد، کشــور خود 
را ویران کند، چنین شخصی کشــندهء راستی باشد و پاک دینی را 
براندازد، کســی که با یک نفر عهدی بست نباید آن را بشکند خواه 
آن عهد با یک نفر مزدیسنی باشد خواه دیویسنی زیرا عهد با هر که 

بسته شد درست و سزاوار احترام است.«
همکیشــان گرامی! نخست ایرانیان را عموماً و زرتشتیان را خصوصاً 
در این جشــن مهرگان که یادی از گذشــتهء مشعشع ماست خجسته 
بادی گفته از اهورامزدا خواهانم با جاوید ماندن این جشن مهر ایران، 

دوستی و آیین نیاکان در دل های ما پیوسته زنده و جاوید ماند.
اوستایی که اکنون حضورتان قرائت شد از نخستین َکردهء مهریشت، 
سرود ویژهء مهر، است که یکی از یشت های بزرگ ادبیات مزدیسنا 
بوده و در آن قصیده های بسیار زیبا و دلکشی راجع به صفت مهر به 

زبان نیاکان بزرگوارمان سروده شده است.
کلمهء مهر در اوســتا و سنسکریت »مهر« و »میترا« آمده معنای بسیار 
عمیق و متنوعی دارد و تنها در مورد مهر و محبت نیست بلکه شامل 
معانی داد و راســتی و میانه روی و وفای به عهد و غیره نیز هســت و 
کلمهء مهرگان که امروز به این نام جشن می گیریم ترکیبی است از 

واژهء مهرگان و به معنی آن چه متعلق به مهر است.
مهر یا مهر ایزد یکی از ایزدان بســیار قدیم آریایی اســت که هم در 
ودا و هم در اوســتا از او نام برده شــده و در هر دو این زبان، سرود 
بخصوص دارد و نسبت بســیار نزدیک میان مهر و خورشید موجود 
است. بدین ســبب زبان شناسان و اوســتادانان عالوه بر معانی فوق، 
مهــر را به نور و فروغ خورشــید نیز ترجمه کرده اند و بدین ســبب 
اســت که در خرده اوستا، خورشــید نیایش و مهر نیایش هم آمده و 
خواندن یکی بدون دیگری، اوســتا ناتمام می ماند و حتا پس از این 
که آیین مهر به اروپا رفت یکی از روزهای هفته یعنی یکشــنبه روز 
ویژه مهر گشــت و در آن روز مهرپرســتان اروپا، دست از کارهای 
روزانه می کشــیدند و تعطیل عمومی عیســویان در روز یکشــنبه از 
آن زمان معمول گشــت و در تمام السنه اروپایی روز یکشنبه را روز 
خورشــید نامند و کلمهءمهر و مه یعنی خورشــید و مــاه در ادبیات 

فارسی بسیار استعمال شده است.
جشــن مهرگان چنان چه از نامه های اوســتا و پهلوی و شــاهنامه و 
تواریخ باســتان بر می آید، از زمان بسیار قدیم در ایران شروع شده 
و در تمام اخبار دینی و تاریخی حوادث بسیار کهنی را به این جشن 
نسبت می دهند و در طی هزاران سال، نیاکان بزرگوارمان با شعور و 
شعف تمام این جشن بزرگ را برپا کرده و پادشاهان زرتشتی ایران 
هر سال در چنین روز، نمایندگان طبقات مختلف که از اقصی نقاط 
کشور به پایتخت ایران روی می آوردند، پذیرفته و بارعام می دادند 
و هر یک یادبود مفرح و فراموش نشــدنی این جشن را چون ارمغان 

گرانبهایی برای مردمان شهر و دیار خود می بردند.
همانطور که نوروز در اول ســال در اعتدال بهاری یعنی هنگام یک 
اندازه شدن شب و روز برگزار می شود، جشن مهرگان نیز در نیمهء 
سال در اعتدال پاییزی یعنی هنگامی اتفاق می افتد که باز هم شب و 
روز یک اندازه اســت و فقط در طی سال دو بار ساعات شب و روز 
یک اندازه می شــود و در هر دو بار نیز ما جشــن می گیریم و چون 
در ادبیات مزدیسنی، مهر نمایندهء صفت اعتدال و میانه روی است، 
بدین جهت اســامی روز و ماهِ زرتشتیان، نام مهر هم در میان نام های 
روز و هم در ماه اســت. طبق علم ســتاره شناسی برج میزان یا ترازو 
که درست برج میانی است به برج مهر برابر است و امروز نیز عکس 
ترازو مانند ایران باستان در تمام جهان عالمت دادگستری و عدالت 
از صفت مهر است و در روایت دینی ما زرتشتیان ایزد مهر به کمک 
ســروش و رشن، ترازودار و داور محکمهء الهی هستند که در تعیین 
میزان کرفه یا گناه درگذشــتگان به اندازهء ســر مویی هم خطا نمی 

کنند و مهر به لقب داور معروف است.

چنین گفت موبد ..

جشن مهرگان)بخش نخست(

برگرفته از سخنان موبد موبدان شادروان موبد رستم شهزادی، اول 
امردادماه 1326، شریف آباد اردکان)یزد(

دینی
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نقلی دوست داشت مثل پدر عینکی باشد.

 یــک روز تصمیم گرفــت عینک پــدر را پنهانی 

برداشــته و به چشــمش بزند تا ببیند قیافه اش چه 

شکلی می شود.

 آن روز رسید. پدر برای آب تنی به حمام رفته بود و 

عینکش را روی میز کارش گذاشته بود.  

نقلی از نبودن پدر اســتفاده کرد و عینک او را بدون 

اجازه برداشت و به چشمهایش زد.

چند دقیقه نگذشته بود که  احساس کرد سرش درد 

گرفته و چشم هایش جایی را درست نمی بیند. همه 

جا تار بود.

اما او تصمیم داشت خودش را با عینک در آینه ببیند. 

پس آهسته آهســته قدم برداشت. اطرافش بیشتر تار 

شــد. تقریبا در قدم های آخر دیگر هیج جایی را نمی 

دید که ناگهان...... گرومب.... ترق....

پای نقلی به پایــهء صندلی گیر کرد و نقلی محکم 

به زمین افتاد و عینک به گوشــهء اتاق پرتاب شد و 

شیشه اش شکست!!

بیچاره پدر. وقتی از حمام بیرون آمد و دید عینکش 

شکسته خیلی ناراحت شد. نقلی عذرخواهی کرد اما پدر 

دیگر نمی توانســت روزنامه بخواند یا تلویزیون تماشا 

کند. پس آن شب زود به رختخواب رفت تا بخوابد.

دســت و پای نقلی هم خیلی درد می کرد. از همه 

بدتر چشــم هایش بود که می ســوخت و قرمز بود. 

نقلی هم آن شب نتوانســت کتاب داستان بخواند و 

تلویزیون تماشــا کند، پس او هم پشیمان و ناراحت 

خیلی زود به رختخواب رفت.

داســتان عشــق زال و رودابه، یکی از زیباترین و 

لطیف ترین داســتان های شــاهنامه اســت؛به گفتۀ 

ادیبان وشاهنامه پژوهان این داستان تأثیر بسیاری در 

داســتان های عاشقانۀ ادبیات جهان داشته است. این 

داستان زیبا را در ادامه بخوانید:

بعد از بازگشــت زال از نزد ســیمرغ، سام ازبزرگان، 

خردمندان و ســرداران ایران خواست تا دانش، هنر و 

کارزار )رزم و نبرد( را به او بیاموزند. ســام همچنین 

با موافقت شــاه ایران، پادشاهی زابل را به زال سپرد. 

پس از آن، زال برای سرکشی به شهرها و کشورهای 

مجاور رفت. یکی از کشــورهایی که زال به آن رفت 

کابلستان بود که پادشاه آن مهراب کابلی نام داشت.

مهراب کابلی هنگامی که از آمدن زال به کابلستان 

آگاه شد، با هدیه های فراوان نزد زال رفت؛ زال نیز به 

شایستگی از او استقبال کرد. وقتی دیدار این دو پایان 

یافــت، یکی از ســرداران زال، از زیبایی و برازندگی 

دختر مهراب )رودابه( به وی گفت، وصف زیبایی های 

رودابــه، زال را بی قرار کرد و نادیده،  دل بر آن ماه رو 

بست.

ازســوی دیگر وقتی مهراب باسیندخت )همسرش(، 

از هنر هــا و کماالت زال ســخن می گفــت، رودابه 

گفت وگوی آنها را شــنید و او نیز شــیفته زال شد. 

هنگامــی که رودابــه این راز را 

به خدمتکارانش گفت، آنها او را 

ســرزنش کردند که چرا با وجود 

زیبایی و واالیی بســیار می خواهد زِن مردی سفیدمو 

که بزرگ شــدۀ سیمرغ است شود.وقتی رودابه پاسخ 

داد که سیرت، منش پاک و خوی پهلوانی زال برایش 

مهم است، خدمتکاران دیدگاه وی را تحسین کردند 

و قول دادند که برای رســیدن رودابه به زال تالش 

کنند.

خدمتکاران رودابه نقشــه ای کشــیدند تا رودابه و 

زال باهم مالقات کنند. آنهــا نزدیک جایی که زال 

خیمه زده بود، رفتند و به گل چیدن مشــغول شدند. 

زال زمانی که دانســت آنان از سرای رودابه آمده اند، 

غالمش را نزد آنها فرســتاد تــا آنان را نزد او بیاورد.

ندیمه ها از عشــق رودابه به زال، بــه او گفتند. زال 

که از شــنیدن این مطلب خوشحال شده بود، با آنها 

گفت وگو کرد و هدایای بسیاری برای رودابه فرستاد.

در نهایت قرار بر این شــد که زال شبانه و پنهانی به 

دیدار رودابه برود. 

رودابه و زال برای نخســتین دیدار مشــتاق بودند. 

هنگامی که شــب دیدار فرا رســید و زال سوی کاخ 

رودابه رفت، رودابه باالی کاخ منتظر زال ایســتاده 

بود.وقتی رودابه، زال را دید خوشحال شد و او را صدا 

کرد. زال باال را نگاه کرد و هنگامی که چشــمش به 

رودابۀ زیبارو  افتاد لبخند زد. آنگاه رودابه گیســوان 

ســیاه خود را باز کرد و چون کمندی از بام به پایین 

فرســتاد. زال به کمک موهای بلنــد رودابه خود را 

به باالی بام رســاند. رودابه و زال شــادمان از دیدار 

یکدیگرتا پاسی از شب به گفت وگو پرداختند.

هنگام خداحافظی زال به رودابه گفت: »چون مهراب 

از نژاد ضحاک اســت، به احتمال زیاد پدرم )ســام(، 

پدرت )مهراب( و پادشــاه ایران )منوچهر( با ازدواج ما 

مخالفت خواهند کرد؛اما من بــا تو عهد می بندم که 

بیاری خدا، تمام تالشــم را بــرای راضی کردن آنها 

انجام بدهم«. رودابه هم که دلدادۀ زال شده بود گفت 

که منتظر می ماند تا زال آنها را راضی کند.

کــودکــان
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نُقلی پشیامن است
از مجموعه داستان های خانوادهء خرگوش ها
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داستان های شاهنامه
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موزه

بهرام دمهری

آن روزها در دهه ســي، شهر ما خیلي 
کوچک تــر از امروز بــود. هنوز این 
همــه کارخانه و مکان های کســب و 
کار درســت نشــده بود و مهاجرت به 
یــزد آغاز نشــده بود. شــهرآن زمان، 
حداکثر پنجاه هزار نفری بود. مردم با 
هم آشنا بودند. در آن شهر کوچک به 
راحتی مي شد آدم هایش را شناخت. 
از لهجه شــان یا از لباس پوشیدنشان، 
مي دانستیم که اهل کدام محله هستند. 
اگر کســي مي خواســت بــه قول آن 
روزي ها، تهراني صحبت کند، لهجه 
اش متفــاوت مي شــد و یزدي ها  مي 

گفتند: طرف ژاپوني حرف مي زند!
بافــت جمعیتــي آن روز ها، بــا ادیان 
گوناگونی که استخوان بندي اجتماع 
را تشــکیل داده بودند، ســنجیده می 
شــد. مثال مي گفتند بیست و پنج هزار 
مسلمان، زرتشــتي و کلیمی )یهودي( 
هرکدام هفت هزار نفــر و تعدادي از 
مذاهب دیگر نیز در این شــهر زندگی 
مــی کردند که در محله ها جدا از هم 
و در شــغل های مشخصی، مشغول به 

کار بودند.
زرتشــتیان که ساکن محالت مختلف 
بودند، از ســده هاي قبل تا آن زمان، 
بیشــتر کشــاورز )رعیت( بودنــد. به 
عبارت بهتر خود صاحب زمین و آب 
نبودند و براي صاحبان زمین، کار مي 
کردند. صاحبان زمین از کشــاورزان 
)رعیــت ها( اجاره و ســهم خود را از 
زمین، هر ســال دریافت مــی کردند. 
هــر روز چندین شــتر جلو منزلشــان 
مي خوابیــد و براي آنهــا بابت اجاره 
زمین هــا، گنــدم، جو، پنبــه و دیگر 

محصوالت مــي آوردند. بعد از اینکه 
صاحبــان زمیــن مطلع مي شــدند که 
کشاورزان اجاره زمین را به قدر کافي 
پرداخته اند، مجوز فروش محصول به 
دکان داران و بار فروشان را صادر می 

کردند.
کلیمیــان )یهودیــان( در یزد صاحب 
زمین و آب نبودند. شــغل بیشــتر آنها 
پیله وري بــود. محــالت را بین خود 
تقســیم کرده بودند. یادم هســت که 

در ایــام هفته بــه غیر از شــنبه ها، در 
ســاعت معیني، یکي از این کاســبان 
مي آمدنــد، پارچه و گیوه و وســایل 
خرازي می آوردند و به نسبت جنسي 
کــه مي فروختنــد، بار مــی گرفتند و 
پشــت االغ مي کردند یا پشــته اي بر 
روي تــرک دوچرخه می گذاشــتند. 
این افراد همچنیــن کار خدماتي مثل 
تراشیدن ســر و صورت یا تعمیر گیوه 
و یــا به ندرت کفــش را نیز انجام می 
دادنــد. روزهــاي چهارشــنبه پیرمرد 
کلیمی)یهودي( با قد بلند مي آمد که 
در خرجین االغــش داروهاي گیاهي 
بــود. با صداي مخصوصــش جار مي 

زد که بــراي دردهاي مختلف که مي 
شــمرد دل درد، ســر درد، ســردي و 
گرمــي و .... گل گاوزبان و شــاتره و 
.... آورده اســت. در مقابل این کارها 
نیز اگر پولی هم نبــود که معموال هم 
نبود، سر و ته معامله را با میوه، گندم و 
کاه بــه هم مي آوردند. آنچه بود زبان 

یکدیگر را مي فهمیدیم.
در ایــن بین یک جوانــی بود که االغ 
قبراقي داشــت، با پاالن نو و افساری با 
رنگارنگ  دهنــه 
دیگــران  بــا  و 
متفــاوت. کت و 
شلوار مي پوشید. 
ایــن فــرد فقــط 
مي  عتیقه  وسایل 
او  البتــه  خریــد. 
اینها  گفــت،  مي 
وســایل کهنــه و 
بــه درد نخــوري 
هستند و شما باید 
اینها را دور بریزید، بنابراین بهتر است 
به من بفروشید! براي او فرق نمي کرد، 
از فــرش و گلیم و زیلوي کهنه گرفته 
تا ظروف مســي و چیني، کتاب و... . 
هرچه در تصور شــما هم نمی گنجد، 

او مي خرید.
بــا همــه خودماني شــده بــود. بعد از 
احوالپرســي مــي رفت داخــل منزل. 
چشمان درشــت و حریصي داشت. از 
فــرش زیر پــا تا ظرف مســي و چیني 
و ســایر لــوازم را با نگاهــش ورانداز 
مي کرد. اگر خواســتار چیزي بود، با 
سماجت آنها را مطالبه مي کرد. به یاد 
ندارم، کسي از او پرسیده باشد که این 

وســایل کهنه را به کجا مي بری یا به 
چــه درد مي خــورد. او هم حرفي در 

این زمینه نمي زد.
آن روزها مردم از موزه و عتیقه و این 
گونه مســائل، اطالعي نداشــتند. نمي 
دانستند وسایلي که به نظر آنها کهنه و 
فرسوده است، بخشي از هویت ماست. 
با دیدن آن ابزار و وسایل مي توان، به 
نوع زندگي، کار و کســب گذشتگان 
پي برد. مي توان از هنر و خالقیت آنها 
و همچنیــن تاثیر دین بر زندگي فردي 
و مناسبات اجتماعي مطالبی را دانست.

 امــروزه با گردآوري ابزار و وســایل 
زندگــي گذشــتگان در مــوزه ها مي 
توان به دنیاي نیاکانمان قدم گذاشت. 
البتــه اگــر اشــخاصي ماننــد آن فرد 
فرصت طلب، چیزي بــراي عرضه به 
ما باقي گذاشــته باشد. آنها با زیرکي، 
اینگونه وسایل را به موزه هاي معروف 
خارج برده انــد به طوري که در یکي 
از کتــاب هــاي صنعت گردشــگري 
خوانــدم، درآمد موزه لوور پاریس از 
درآمد صنعت نفت ما بیشــتر اســت. 
مــوزه ای که بهترین بخش آن، بخش 
ایران و آثار زیبای ایران باستان است. 
مــي گوینــد در جنگ جهانــي دوم 
دولت فرانسه، تسلیم آلمان نازی شد، 
چون ارتش آلمان گفته بود اگر تسلیم 
نشــوی، یکی از کارهایی کــه انجام 
می دهــد، بمباران موزه لوور اســت. 
این ارزشــي اســت که موزه ها دارند. 
قدر اثر گذشتگان را بدانیم و به تاریخ 
و فرهنــگ آن احتــرام بگذاریــم و با 
قــدم زدن در موزه ها به گذشــته قدم 

بگذارید.
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