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در  حضور  با  را  تابستان  ماه  آخرين   
كرديم.  آغاز  گاهانبارخواني  دربمهروآيين 
با  گذشته  هاي   سال  در  بار  نخستين  براي 
را  هايمان  وپرسش  آمديم  هم  گرد  موبدان 
زمان  و  بود  بسيار  پرسش  چه  .گر  پرسيديم 
محدود، ولي اين نشست آغازي مهم و گامي 
بيشترمسايل  درك  و  دانستن  براي  بود  بلند 
برداشتن  و  بيشتر  هاي  دوستي  ايجاد   ، ديني 

فاصله ها.
درميانه هاي همين ماه،برگزاري رقابت هاي«مانتره« 
وعرضه  دانستن   ، شنيدن  براي  بود  فرصتي 

پژوهش هاي اين عرصه تا مانتره اي ديگر. 
سر  پشت  هم  را  ورزشي  مختلف  هاي  جام 

مهرگانی دیگر
را  بودن  هم  با  و  شادي  ورزش،   . گذاشتيم 
و  ها  شكست   ، ها  ها،دلهره  رقابت  دركنار 
پيروزي ها ، دراين جام ها تجربه كرديم .گاه 
و  باختي  از  غمين  گاه  و  بردي  از  شاد شديم 

اينها همه معناي زندگي است. 
 برگ روي برگ، زرد وقرمز و نارنجي،نرمه 
كمك  كم  بلندي.  به  رو  هاي  شب  و  بادي 
خود  رنگارنگ  و  بركت  پر  سفره  تابستان 
پاييز  به  را  خود  جاي  تا  كند  مي  جمع  را 

رنگارنگ دهد. 
مهري  رسد،  مي  فرا  ديگر  مهرومهرگاني 
و  كار  شروع  و  زنگهاست  طنين  آغازش  كه 
كوشش و تالشي دوباره براي آموختن . بازهم 
دانش آموزان و دانشجويان راهي كالس هاي 
فردايي  بدانندو  بياموزندو  تا  شوند  مي  درس 
زنند. آموختن  اين سرزمين رقم  براي  را  بهتر 
آن  شاهد   ، بوده  پيشينيانمان  دغدغه  هميشه 

توسط  ها  آموزشگاه  و  مدارس  نخستين  بناي 
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«  
جشن  را  مهرگان   ، است  ستيزي  ظلم  فرياد 
ها  ستيزي  ظلم  همه  پاسداشت  به  گيريم  مي 
ومقاومت ها وبه ياد همه آناني كه ظلم را بر 
نتابيدند و به پاخاستند.  » مهرگان « نماد پيروزي 
است پيروزي بر ضحاك ستمكاروخونخوار . 
هاو  خاستن  فرياد   . است  فرياد    » مهرگان   «

برخاستن ها .
مهر ومهرگاني ديگر فرا مي رسد . مهر آغاز 
طوالني  و  گرم  تابستاني  پي  از  بلند  زمستاني 

است  فرصتي  زمستان  بلند  هاي  شب   . است 
براي دور هم بودن ، گپ زدن ، انديشيدن و 
تازه كردن ديدارها، مرور اسطوره ها ، شعرها 
روزگار  اين  در   . سرزمين  اين  ادبيات  و 
و  ها  خانه  و  ديوارها  زندان  همه  كه  غريبي 

رسانه هايند .
است،  ديگري  اما،حكايت  روزها  اين 
بر  قيمت خون،  به  مبارزه  روزهاي  پاسداشت 

سر آرمان هاو عهد و پيمان ها. 
سي سال پيش در چنين روزهايي بازهم دشمن 
دوخت  ومردمانش  خاك  اين  بر  طمع  چشم 
وبه خيالي خام ودرپي به دست آوردن خاك 
كرد  تجهيز  را  نيروهايش  همه  سرزمين  اين 
پاسدار  سرزمين  اين  مردمان  اينكه  از  غافل 
قيمت  وهستندبه  بوده  وطن  و  وآب  خاك 
تاريخ  جاودانه  ونامشان  گرامي  يادشان  جان. 

اين مرزوبوم. 



کارگروه ورزش نشستی را در یزد و به 
میزبانی انجمن قاسم اباد برگزار کرد. 

توافق  با  يزد،  ورزش  كميسيون  نشست  در 
باشندگان نام »آريا« برای تيم های ورزشی زرتشتی 
كه در سطح استان و در ساير رقابت ها فعاليت می 
كنند، برگزيده شد و قرار شد تا انجمن ها به ميزان 
تيم ها،  اين  در  خود  جوانان  ورزشي  مشاركت 
مشاركت مالی نيز داشته باشند. عالوه بر اين انجمن 
زرتشتيان يزد و در جايگاه دوم انجمن زرتشتيان 
خرمشاه پذيرفتند تا حمايت های قانونی الزم را 
برای بحث های حقوقی كميسيون انجام دهند. 
برنامه  و  استراتژی ورزش  مورد  در  گفت وگو 
های اجرايی آن، نيز به عنوان دستور نشست آينده 

كميسيون ورزش يزد تعيين شد.
اما در كار گروه ورزش  كه دبيرخانه  آن در 
كانون دانشجويان زرتشتی شكل گرفته است، 
،اخالق  شده  وگو  گفت  موضوع  بيشترين 
باشندگان  نشست،  اين  در  بود.  ورزشی 
با بررسی آيين نامه های فدراسيون  تا  پذيرفتند 
را  آيين نامه ای  نويس  پيش  مختلف،  های 
ها  جام  تمام  در  كه  ای  گونه  به  كنند  تهيه 
مورد استفاده قرار گيرد و برخورد با متخلفين 
همچنين  شود.  انجام  معيني  درچهارچوب 
شهرام  ارغوانی،  منوچهر  فر،  فرهی  فرشاد 
خسروی  هرمز  و  غيبی  آريابرزن  و  پوردهی 
برای تهيه پيش نويس آيين نامه برگزيده شدند.
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»مهرگان« در سراسر شهرهاي زرتشتي نشين جشن گرفته مي شود

شد برگزار  مانتره  همایش  هفدهمين 

روز مهر از ماه مهر برابر با  دهم مهرماه ،جشن 
مهرگان  در سراسر شهرهای زرتشتی نشین 

گرامی داشته می شود.
شده  انجام  های  هماهنگی  با  روزمهرگان، 
ها  تهرانی  زرتشتی،  ايرانيان  نماينده  توسط 
براي بازديد از منشور كورش بزرگ به موزه 

ملي ايران مي روند.
های  برنامه  با  كه  گروهی  بازديد  اين  در   
فرهنگی همراه است، به صورت تخصصی در 

در جهان  بشر  منشور حقوق  نخستين  با  رابطه 
گفت وگو مي شود.

در يزد نيز اين جشن در محله هاي مختلف با 
برنامه هاي فرهنگي- ديني  برگزار مي شود. 
در كسنويه و نرسی آباد قرار است مراسم اين 
بر  شود.عالوه  برگزار  مشترك  طور  به  جشن 
اين ، انجمن ها از دهش خيرانديشان  برادران 
زرتشتی،  قرار است از دانش آموزان برتر نيز 

تقدير كنند.
از  قدردانی  با  مهرگان  جشن  اصفهان،  در   

دانش آموزان و دانشجويان همراه خواهد بود.
 اين جشن همچنين در كرمان، شيراز و ديگر 
جداگانه  صورت  به  نشين  زرتشتی  شهرهاي 

برگزار مي شود. 
به  جشن  اين  برگزاری  محل  هنوز  تهران  در 
طور دقيق مشخص نيست و گفت و گو ها در 

اين زمينه ادامه دارد.
بزرگداشتی  مراسم  نيز  جمشيد  فرهنگی  بنياد 
برای »«دقيقی«، شاعر سده چهارم، به مناسبت 

جشن مهرگان برگزار مي كند.

با  مانتره،  همایش  دوره  هفدهمین 
جستجوی  در  ها  اندیشه  پویش  شعار» 
به  و  آغاز  ماه  9 شهریور  از   » ها  ریشه 
تهرانپارس  مارکار  در  روز  سه  مدت 

برگزار شد.
امسال  مانتره  در  كنندگان  شركت  اردوی 
زودتر  روز  يك  پيش  های  سال  برخالف 
آغاز شد،اردويی كه به مانند سال های گذشته 
شركت  برای  اي  ويژه  های  برنامه  با  همراه 
های  برنامه  كه  تفاوت  اين  با  بود،  كنندگان 
شده  تر  منظم  پيش  های  سال  به  نسبت  اردو 
شده  افزوده  تری  جذاب  های  بخش  آن  وبه 
بوداز جمله كالس های ويژه و بحث با نماينده 
برای  كه  اردويی  موفق.جز  افراد  و  زرتشتيان 
بود،  شده  گرفته  نظر  در  كنندگان  شركت 
دور  ها  بازی  از  نيز  كننده  بازديد  كودكان 
بازی  ماركار  در  پسين  از  آنان  و  برای  نبودند 

های خاصی در نظر گرفته شده بود. 
آن  جانبی  های  بخش  و  مانتره  تغييرات 
امسال تنها همين نبود. مانتره سپند، نشريه 
داخلی مانتره نيز تغييراتي كرده بود. صفحه 
تر  خواندني  مطالبش  و  زيباتر  آن  بندی 
هنری،  هاي  بخش  همچنين  بود.  شده 

نمايشگاه ادبی و كتاب نيز جذاب تر شده بود.
نيز  همايش،  يعنی  مانتره،  اصلی  بخش  در   
نوشتارها  تعداد  بود.  محسوس  تغييرات 
بيشتر  و كيفيت آنها بهترشده بود و  نحوه داوری 

  سدره پوشي در کرج
انجمن  زرتشتيان كرج مراسم سدره پوشي گروهي 
را روز هشتم مهرماه برگزار مي كند.براي شركت 
در اين جشن سدره پوشي كه در خانه دولت كرج 
برگزار مي شود نخست از دانش آموزان سال پنجم 
دبستان و در ادامه از دانش آموزان ديگر مقاطع  
كرج  زرتشتيان  شد.انجمن  خواهد  نام نويسي 
همچنين از متولدين در روزهاي جشن هاي ماهانه 
انجمن  به  نام نويسي  براي  تا  دعوت كرده است 

زرتشتيان كرج مراجعه كنند.

  انتخابات انجمن یانشوران مانتره
انتخاب  مانتره  يانشوران  انجمن  رئيسه  هيات 
 13 روز  در  كه  داخلي  انتخابات  شد.در 
يانشوران مانتره برگزار  انجمن  شهريور ماه در 
و  جديد  دبير  عنوان  به  تشكر  شد ، آبتين 
برگزيده  دبير  نايب  عنوان  به  خسروي  پوريا 
نجمي  پويا  جديد  گردش  دار  شد ، خزانه 
افروز  به  نيز  منشي  مسئوليت  و  بود  خواهد 
عنوان  به  نيز  بزرگ  شد.اميد  واگذار  تشكر 

عضو در هيات مديره خواهد بود.

  آغازنام نویسي دومین کنگره جوانان 
برگزیده

روزهاي  در  برگزيده  جوانان  كنگره  دومين 
مي شود.نام نويسي  برگزار  آبان  تا 28  آبان   26
اين كنگره از 10 شهريور آغاز شد و تا پايان 
را  كنگره  اين  دارد.اهداف  ادامه  ماه  شهريور 
همسو  و  معرفي  و  شناسايي  همچون  مواردي 
ديني  بينش  و  دانش  استعدادها ،افزايش  سازي 
و  اجتماعي  زندگي  مهارتهاي  و  اجتماعي  و 
كار گروهي ، افزايش حس تعلق و پيوستگي به 
جامعه و عالقه به مشاركت در امور اجتماعي 
برگزاري  كه  است  است.گفتني  كرده  عنوان 
نخستين كنگره جوانان زرتشتي از سوي كنگره 
فعاليتهاي  برترين  عنوان  به  زرتشتيان  جهاني 
بود. شده  برگزيده  جهان  در  زرتشتي  جوانان 

برخي از برنامه هاي اين كنگره كه جوانان 20 
تا 35 ساله در آن شركت مي كنند ،عبارت است 
گوناگون ، بازيهاي  آموزشي  كارگاه هاي  از 
معرفي  و  شناسايي  جهت  خالق ، برنامه هايي 

توانمنديهاي شركت كنندگان.

  صدورپروانه فعالیت  براي انجمن ها 
كرمان  يزد،  انجمن های  فعاليت  پروانه 
اسفنديار  دكتر  شد.  صادر  نصرت آباد  و 
انجمن ها  سيزدهمين گردهمايی  در  اختياری، 
با اعالم اين خبر افزود، كميسيون ماده 10 در 
سال جديد تنها يك نشست برگزار كرده است 
كه در آن نشست پروانه فعاليت اين انجمن ها 
هيچ  اكنون  هم  افزود  وی  است.  شده  صادر 

انجمنی در صف دريافت پروانه نيست.

   برگزاري کالس هاي بهبود کیفیت 
آموزشي 

طول  در  آموزشی  كيفيت  بهبود  های  كالس 
سال تحصيلی برگزار می شود. اين كالس ها در 
سال دوم برگزاری، در طول ساعات تحصيلی و 
در دبستان جمشيدجم برگزار می شود. رستم 
بامسی يكی از برگزاركنندگان اين طرح گفت: 
بنابر برنامه ريزی های انجام شده،  دانش آموزان 
گيو نيز برای شركت در اين طرح به جمشيدجم 
می آيند. در برنامه های بهبود كيفيت آموزشی 
امسال، عالوه بر كالس های خالقيت و رياضی 

بر دروسی چون علوم نيز تاكيد خواهد شد.

  برنامه شش ماهه دوم گروه کوهنوري 
برنامه های 12 گانه كوهنوردی نيمه دوم سال، 
از 2 مهرماه آغاز می شود و تا 13 اسفند ماه ادامه 
دارد. در برنامه ها از گل گشت تا كوهنوردی 
سنگين قرار گرفته است. عالوه بر اين دو ، برنامه 
قله  شامل  ايران  زرتشتی  كوهنوردان  مشترك 

كركس و كويرنوردی در آذرماه خواهد بود.

سومین دوره جام بدمینتون با قهرماني 
ورزشكاران در رده هاي مختلف سني 

پایان یافت .
يك  عنوان  به  كه  ورزشی  دوساالنه  اين  در 
جام تخصصی از سوی انجمن زرتشتيان شيراز 
برگزار می شود به نفرات اول تا سوم رده های 
هاي  رده  شد.قهرمانان  اهدا  جوايزی  گانه،   9
مختلف جام بدمينتون امسال به اين شرح است: 
در رده نونهاالن آقايان : شايان افشاری ، پرهام 

ماوندادی ، تابا خادمی. 
رده نوجوانان آقايان: همايون مباركه ، كاميار 

خسرويانی ، پدرام خرمی .
مهيار   ، رستمي  فرزين   : آقايان  جوانان  رده 

خسرويانی ، فرشيد رستمی.
زاده،شينا  هرمز  شيرين   : بانوان  نونهاالن  رده 

سرداری،پرنيان كوكلری.
زاده،پريا  هرمز  سرور   : بانوان  نوجوانان  رده 

نوشيروانی،شيوااشتری.
پيشكسوتان بانوان:جميله دلگشا،ميترا نميرانيان ، 

راشين جهانگيری.
نوشين   ، دين  نيك  مهسا   : بانوان  رده جوانان 

معاونت ، پرنيان خرمی.
رده بزرگساالن بانوان: پريسا زره پوش، شيوا 

جهانگيری، آرميتا خسروی.
خدادادی،  فرشاد  آقايان:  بزرگساالن  رده 

شروين كاووسی، فرزاد خدادادی.

ورزش، از کميسيون تا کارگروهجام بدمينتون شيراز پایان یافت

و ارايه نيزتفاوت كرده بود. اين تغييرات سبب 
به  پيشبردی  امسال را  مانتره  تا برخی  بود  شده 
سوی هدفش، آموزش دين در جامعه و جوانان  
زرتشتي و نيز شناخت بهتر گاهان، بدانند واما 
همايش  در  را  نفرات  به  ندادن  امتياز  برخی 
پايانی سبب كم شدن انگيزه شركت كنندگان 
در  تغييری  اما  اوستاخوانی  بخش  در  دانستند. 
نحوه امتيازدهی داده نشده بود و امتيازها بسيار 
نزديك بود به گونه اي كه گاه، هزارم درصد، 

نفرات برتر را مشخص می كرد.
اصلی  رده  در  نوشتار   6 همايش،  روز   3 در   
باالی 18 سال،  5 نوشتار در رده اصلی زير 18 
سال، 7 نوشتار در رده جنبی باالی 18 سال، 6 
نوشتار در رده جنبی زير 18 سال و 5 نوشتار 
.در  شد  ارايه  گاتاشناسی  ترجمه  بخش  در 
بخش اوستاخوانی نيز 3 نفر در رده ازبرخوانی 
زير 14 سال، 6 نفر در رده ازبرخوانی، 8 نفر 

در رده كل گاتها، 22 نفر در رده اهنودگات، 
24 نفر در رده اهنودگات زير 14 سال و 13 
كرده  شركت  اهنوداشتودگات  رده  در  نفر 
به   ، كنندگان  شركت  تعداد  از  جدا  بودند. 
مراسم  و  پايانی  روز  جنبی  های  برنامه  جزدر 
افزايش  امسال  بازديدكنندگان  اهدای جوايز، 

چشمگيری نداشتند.
به  ارايه  شدن  اضافه  امسال  مانتره  تغيير  ديگر 
شيوه پوستر بود. در اين شيوه بر خالف ارايه در 
سالن كه وقت محدودی به شركت كنندگان 
داده می شد تا نوشتار خود را ارايه كنند و پس 
از آن به پرسش های داوران پاسخ گويند، هر 
روز قسمتی از ماركار در اختيارشان قرار می 
گرفت تا به عالقمندان به نوشتارشان، از روی 
پوستر ارايه دهند. بخشی كه به گفته برخی در 
نگاه نخست كيفيت پايين تري از بخش ارايه 
به  تنها  توضيحات  آنكه  دليل  به  ولی  داشت، 
داشت.  فايده  بيشتر  شد،  می  داده  عالقمندان 
اين  در  كه  هايی  پرسش  از  همچنين  آنها 
سبب  گفتند  می  و  بودند  راضی  شد  می  باره 
اين  با  شود.  می  آنها  به  مطلب  بهتر  آموزش 
حال در بخش ارايه نيز برای نخستين بار وقتی 
باشندگان در سالن اختصاص  به پرسش های 
داده شد و اين امر سبب شد پيرامون پاره ای از 
انجام شود.  فراوانی  نوشتارها گفت وگوهای 
در مانتره امسال، در روز پايانی به تمام شركت 
داده  يادبود  لوح  گاتاشناسی  بخش  كنندگان 
شد ولی در اوستاخوانی تنها نفرات برتر 6 رده 

توانستند يادبود ويژه مانتره را دريافت كنند. 

گاه«  شهیم  »پیته  چهره  با  همزمان 
زرتشتیان در شهرهای مختلف زرتشتی 

نشین گاهانبار خواني کردند.
و  ايزد  اشتاد  روز  از  گاه  شهيم  پيته  چهره 
خواندن  با  شهريور   21 با  برابر  شهريورماه 
آغاز  تهران  آدريان  در  گاهانبار  يشت  واج 
نوشيروان  دبيرستان  در  روز  همان  در  شد. 
شهيم  پيته  چهره  واقفش  نامگانه  به  تاتا  جی 
انجمن  آيين،فرنشين  اين  در  برگزار شد.  گاه 
زرتشتيان تهران از برگزاري سي امين سالگرد 
ارباب رستم گيو در روز 15 مهرماه خبر داد 
گاهانبارخواني  به صورت  مراسم  اين  وگفت 
شود.پيش  مي  برگزار  باغ  رستم  مجموعه  در 
انجمن  سوی  از  نرگس  خانه  در  اين،نيز  از 
نامگانه  به  تهران  مقيم  توابع  و  تفت  زرتشتيان 
نزديك به 50 تن، آيين گاهانبار برگزار شد. 

همچنين ، گاهانبارهايي در خانه نرگس ،آدريان 
بزرگ ،رستم باغ در تهران خوانده شد. 

در يزد نيز در اكثر محله هاي زرتشتي نشين و در 
اصفهان و يزد ،آيين گاهانبار برگزارشد. كميسيون 
بانوان يزد در پرديس دانش ماركار همزمان با پيك 

نيك خانوادگی ،گاهانبار توجی خواند. 
 در شمال و همراه با برگزاری جشنواره كوشك 
ورجاوند گيالن گاهانبار  خوانده شد. همچنين 
در خانه مزدايی به نامگانه واقف خانه، گاهانبار 

توجی خوانده شد. 

چهره سوم گاهانبار برگزار شد
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سی و یكم شهریور  ماه امسال، سی امین 
سال آغاز جنگ تحمیلی است. جنگی 
حاال  ساله  سی  زمان  این  گذر  در  که 
بیش  واژه اي  ها  خیلي  دیگر  برای 
یادآور  ایرانیان  اکثر  براي  اما  نیست 
رشادت  با  که  است  سختی  روزهای 
توام  سرزمین  این  فرزندان  دلیری  و 
این  از خاک  وجبي  که  مبادا  تا   بود 
آن  بیفتد.  بیگانگان  دست  به  سرزمین 
ابد  تا  اما خاطرات آن  روزها گذشت 
سرزمین  این  تاریخ  برگ  برگ  در 
مردمان  همه  دل  در   . است  جاودانه 
به ویژه آناني که همه این روزها را با 
گذرانده  عزیزاني  یاد  و  نام  و  خاطره 
این  راه  در  جان  که  گذرانند  مي  و 
گذاشتند.  هایشان  آرمان  و  مبارزه 
با  است  همراه  که  روزها  این  در 
جنگ  آغاز  روزهاي  نخستین  خاطره 
تحمیلي ، پاي سخن مادر نخستین جان 
نشستیم.  تحمیلی  جنگ  زرتشتي  باخته 
از  بعد  که  گنجی  کامران  مادرشهید 
گذشت سی سال از شهادت فرزندش، 
بیش از سه دهه است که مادر فرزندان 
مادری  آنان  حق  و  در  بوده  زیادی 

کرده است. 

کمي از خودتان بگویید؟
كيخسروگنجی(  )همسر  آذركيوان  تابنده 
متولد سال 1313هستم. سه فرزند داشتم يكی 
های  نام  با  دو  دختر  و  شد  شهيد  كه  كامران 
سيما و   رويا كه در حال حاضر خارج از كشور 

زندگی می كنند.
تنهایی این سال ها برایتان سخت نبوده 

است ؟
. وقتی  بوده است  بهتر  برای من  تنهايی  اتفاقا 
سن باال می رود اگر بچه ها در كنارت حضور 
داشته باشند مراقب خواهند بود  و نمی گذارند 
كار خودت را انجام دهی ولی از وقتی بچه ها 
بيشتر شد وهمين  رفتند، فعاليت اجتماعی من 

سبب سرزندگي ام شده است . 
دلتان برای بچه ها تنگ نمی شود ؟

چرا، اوايل كه رفته بودند خيلی دلم تنگ می 
با قرص  ديدم  باال می رفت ولی  و فشارم  شد 
و دارو خوب نمی شوم. كم كم شروع كردم 
، در«شاه ورهرام ايزد« خودم را  بيرون رفتن  به 
مشغول كردم تا يواش يواش حالم خوب شد 
درحال حاضر هم اصال احساس دل تنگی نمي 

كنم.
آغاز  کي  را  تان  اجتماعي  فعالیت 

کردید ؟
امكانات  انقالب، كرج  از  قبل   در سال های 
زيرزمين خانه  در  را  انجمن كرج  ما  نداشت. 
خودمان تشكيل داديم. كالس دينی در دوتا 
از اتاق های همان خانه تشكيل شد. خدا بيامرز 
دينی  آموزگار  نخستين  خدادادی«  »بهروز 
از  تعدادی آموزگار  او  بود.به مرور  در كرج 
كرجی  بچه های  يواش يواش  و  آورد  تهران 
كردند.  شركت  شدند و دركالس ها  عالقمند 
فروهر  سازمان  از  داشتيم  آموزگار كم  زماني 
خدادادی  و بهروز  كرديم  معلم  درخواست 
زحمت رفت و آمد معلمين را با ماشين خودش 
كرد  پيدا  توسعه  اينجا  اينكه  تا  كشيد  می 

و تعداد بچه ها بيشتر شد.
درمورد فوت همسرتان بگویید؟

انقالب همه خيابان ها  روز 22بهمن در زمان 
بسته بود. يك روز كامران را گرفتند و به زور 
بردند شهربانی و بعد با حالت بد ورنگ زرد به 
پليس  اند  توانسته  مردم  كه  آمد وگفت  خانه 
راه  را بگيرند. در همان روز همسر من وقتی 
داشت سر كار می رفت در ميدان كرج عده ای 

اين صحنه  ديدن  با  همسرم  بودند  زده  دار  را 
ها حالش بد شد  و همان روز سكته كرد ، فورا 
منتقل  بيمارستان  به  را  و همسرم  كامران 
همسرم  ولی  شد  بهتر  حالش  كرديم، كامران 
كرد. فوت   ،1357 بهمن    بعد  ، در 24  دو روز 

اون روزها كامران 18 سالش بود.
در باره کامران بگویید . چگونه شهید شد؟

گذراند . در  مشهد  در  را  خدمت  ماه  شش 

جنگ  كه  شهريور1359  ويكم  سی 
آغازشد ،كامران از من خداحافظی كرد و رفت 
سرپل ذهاب و در روز بيستم مهرماه سال 59 

 درست  در روز تولدش شهيد شد.
چگونه از شهادت کامران باخبر شدید؟

بعد از اينكه كامران به جبهه رفت،چون اوايل 
داشتم.نخستين  زيادی  دلهره  من  بود  جنگ 
شهدای جنگ كه در روزنامه اعالم شد 25نفر 
تشييع  زهرا  بهشت  تا  را  شهدا  اين  بودند. 
كردند ، من اسامی را در روزنامه خوانده بودم 
ولی متوجه اسم كامران نشده بودم . فردای آن 
روز خواهر و برادرهايم به من اطالع دادند كه 
كامران جزء همان 25نفر بوده ، بعد رفتم بهشت 
زهرا، كامران را تحويل گرفتم.می گفتند كه 
يك  حمله  هنگام  روز  يك  ذهاب  سرپل  در 
موج  و  شده  منفجر  آنها  نزديكی  در  خمپاره 
خمپاره باعث شده بود تا سر كامران به ديواره 
را  او  .وقتی  شود  شهيد  و  كند  برخورد  كوه 

ديديم سر او باند پيچی بود.
فعالیت شما چگونه ادامه پیدا کرد ؟

بعد از اين كه همسرم را از دست دادم  كالس 
بعد  ولی  بود  تعطيل  سالی  يك  دينی  های 
دوباره شروع كردم .كامران هميشه می گفت 
برای دين فعال هستی آخه  اين همه  كه مادر 
چرا بابا اينجوری شد ؟! ، من گفتم كه قسمت 
دستم  كرد و كنار  می  سكته  بابا  بوده ،  اگر  اين 
كردم ، تا  شروع  ودوباره  بود؟!  ماند ، بهتر  می 
كرد ، ولی  می  گله  شد . دخترم  شهيد  كامران 
من معتقد بودم كه اين كاری بوده كه پدرشان 
ادامه  خدابيامرزی  برای  و بهتره  كرده  شروع 
دوباره  تعطيلی  ماه  چند  از  بعد  كند  و  پيدا 
انداختم .دوباره بچه ها زياد شدند و  آنرا راه 
آموزگاران آمدند.همه كاره اين كالس ها هم 

از مدير تا مستخدم خودم بودم .
انجمن  جلسات  خانه  درهمان  کی  تا 

و کالس ها برقراربود ؟
وقتی انجمن را به ثبت رسانديم و تعداد بچه 
ها زياد شد با مشكل كمبود جا مواجه شديم. 
يك روز كه برای كامران پرسه گرفته بوديم 
از روانشادان موبد شهزادی وهمسرش كه تازه 
كرديم  دعوت  بود  شده  شهيد  هم  آنها  پسر 

كرج  به  آنها  وقتی  كرج.  بيايند  پرسه  برای 
صورت  اين  به  كالس ها را  شرايط  و  آمدند 
ديدند به ما 2هزارتومان پول دادند و گفتند كه 
صندلی  50عدد  تعداد  و انجمن  كالس  برای 
»داريوش  روانشاد  فرزندشهيدشان  بنامگانه 
ها  صندلي  اين  خريد  با   . خريديم  شهزادي« 
اينكه  تا  پيدا كرد  كمی كالس ها سروسامان 
در  كنيم.  پيدا  بهتری  جای  بايد  كرديم  فكر 

به  متعلق  طبقه  سه  ای  خانه  ما  خانه  نزديكی 
اجاره  او  از  توانستيم  كه  بود  بختياری  دكتر 
آنجا  به  و كالس ها را  انجمن  دفتر  و بعد  كنيم 

منتقل كرديم . 
یک  انجمن کرج صاحب  که  چه شد 

مكان ثابت شد ؟
بنياد  از طرف  در زمانی كه كامران شهيد شد 
شهيد قرار بود مبلغی را به من بدهند ولی من 
اصرار  .به  بگيرم  را  پول  اين  نداشتم  دوست 
را  پول  با گريه و زاری 200هزارتومان  اطرافيان 
گرفتم و با اين پول يك مينی بوس خريدم تا 
آرامگاه  به  خواست  می  دركرج  كه  هركس 
بوس  مينی  اين  از  رايگان  صورت  به  برود 
استفاده كند .خودم هم در آن زمان پاكشوری 
بوس  مينی  كه  ديدم  مدتی  از  بعد  كردم.  می 
فرسوده شده با اعضای انجمن تصميم گرفتيم 
نام  اينكه  برای  بفروشيم  را  بوس  مينی  اين 
كنيم  خريداری  را  مكانی  بماند  زنده  كامران 
ولی برای خريد پول كم داشتيم . به سراغ »شاد 
تقاضای  و از او  رفتيم  زرتشتی«  فريدون  روان 
كمك كرديم كه او هم موافقت كرد و توانستيم 
در عظيميه كرج 800 متر زمين خريداری كنيم 
به مبلغ 400هزار تومان. بعد از خريد زمين، آن 
شادروان باز كمك كردند برای ساخت زمين 
و سرانجام با كمك ايشان وديگر خير انديشان 
دولت  خانه  صاحب  كرج  مهرماه 1363،   21،
به  را  دينی  انجمن و كالس های  شد و توانستيم 

يك جای ثابت منتقل كنيم.
شما  به  شهید«  »بنیاد  های  کمک  آیا 

ادامه داشت ؟
شهيد«  »بنياد  اصال كمك  من  ها  سال  آن  در 
را قبول نمی كردم چون دوست نداشتم پولی 
بابت جان پسرم بگيرم . معتقد بودم كه او شهيد 
شده و حاال من به عنوان يك مادر نمی توانم 
سختی  خيلی  زمان  آن  بگيرم.  پولي  نبايد  و 
دوره  اولين  در  رويا  دخترم  اينكه  تا  كشيدم 
دانشگاه آزاد در رشته حسابداری قبول شد .در 
تومان   150 آزاد  دانشگاه  واحد  هر  زمان  آن 
با   . نداشتم  هم  را  پول  اين  من حتی  ولی  بود 
پولی  توانست  تا  رفت  سر كار  دخترم  سختی 
برای خودش جمع كند و درس بخواند.15روز 

در  روز كه  نامزدی دخترم يك  به  بود  مانده 
همان خانه قديمی نشسته بودم ، ديدم كامران 
من  روبروی  رنگ  سفيد  لباس شيك  يك  با 
ايستاده ويك كيف پر از پول دستش است و به 
را  پول  اين  نكش  سختی  مادر  كه  گفت  من 
رفت.  كن ، و  خرج  رويا  نامزدی  بردار و برای 
به رويا گفتم كه كامران را در حالت بيداری 
ديدم ، رويا گفت مادر تو پول كامران را نمی 
او  و روح  و به خودت سختی می دهی  گيری 
عذاب مي بيند. بعد از دو روز كه از اين اتفاق 
ما  منزل  به در  گذشت يك روز يك جوانی 
آمد واز من سوال كرد ، كه خانم زندگی شما 
من  از  سوال  سری  يك  و  گذرد  می  چگونه 
كرد،جواب دادم. بعد سوال كرد كه چرا پول 
اين  كه  گفت  مرد  گيری ، آن  نمی  را  پسرت 
پول را بگير ، خيرات كن و اصرار كرد كه فردا 
من در بنياد شهيد هستم بيا و اين پول را بگير. 
و من  دادند  می  تومان   5000 ماهی  موقع  آن 
هم چندين سال بود كه آنرا نگرفته بودم. روز 
بعد رفتم بنياد شهيد از من يك شماره حساب 
گرفتند و گفتند بروم بانك ، بعد كه رفتم بانك 
واقع  شده . در  واريز  من  حساب  به  پول  ديدم 
اينجا تمام شد.  آن تصوير كامران جلوی من 
از همين پول من توانستم باشگاه را راه اندازی 
ها  بچه  برای  و وسيله  لباس  موقع  آن  از  كنم 

خريدم تا بتوانند در مسابقات شركت كنند .
جان  تعداد  این  بین  در  گنجی  خانم 
نام  فقط  دارد  ما  جامعه  که  اي  باخته 
شما و خانم خادم که فعالیت اجتماعی 
از  یادي  سر زبانهاست . چرا  بر  دارید 
خانواده سایر جان باختگان نمي کنیم ؟

كار  اين  چون  هستم . من  موافق  شما  با  بنده 
فعاليت  به  شديدی  وعالقه  دارم  دوست  را 
اجتماعی دارم در جامعه شناخته شده ام، ولی 

شود  نمی  دليل  هستيم  انسان  همگی  ما 
نداشته  اجتماعی  فعاليت  كه  كسی  از 
ولی فرزندش را برای همين سرزمين از 
دست داده ياد نشود. .شايد او عالقه و يا 
شرايط فعاليت اجتماعی نداشته ، بايد از 

همه آنها ياد كرد.
االن از زندگي تان راضی هستید ؟

من  ولی  دارم  راحتی  زندگی  در حال حاضر 
زندگی پر از سختی گذشته ام را بيشتر دوست 
سختی  كه  باشم  جايی  دارم  دارم . دوست 
انجام بدهم . از راحتی  ببينم وبتوانم كار مثبتی 

و تشريفات بدم می آيد .
یک  آن  جز  به  سال  سی  این  در 
بازهم  کامران  آیا  گفتید  که  موردی 
در عالم بیداري ویا خواب شما حضور 

داشته است ؟
چهارم  مراسم  می آيد . برای  خوابم  به  زياد 
ولی  بكنند  اشوداد  می خواستند  مردم  كامران 
به  اعتقادی  بودم و زياد  كار  اين  مخالف  من 
اشوداد  جوان  می گفتم  و  نداشتم  كار  آن 
باغ  يك  در  ديدم  خواب  شب  نمی خواهد. 
پاره  لباس  يك  با  كامران  و پرنده  گل  از   پر 
به پرنده ها دانه می داد از او پرسيدم كه چرا 
لباست پاره است ، گفت كه تو گفتی كه برای 
لباس  اين  من  همين  برای  نفرستند  لباس  من 
پارچه  چهارم  مراسم  برای  پوشيده ام . صبح  را 
شود  دوخته  بخوانند و سدره  اوستا  تا  خريديم 
برای ديگران . هميشه حس می كنم كامران به 

من كمك می كند ودركنارم هست.
شما که سختی را تجربه کرده اید برای 

جوانان امروز چه توصیه ای دارید ؟
قدر  اينكه  برای  بچه ها  من  نظر  به 
كنار  در  بايد  بدانند  را  امروز و فردايشان 
كنند. وقتی  تجربه  هم  را  سختی  زندگی ، 
زندگی راحتی را برايشان فراهم آوريم ارزش 
بدون گذراندن سختی  را  اين زندگی راحت 
هرگز درك نمی كنند . بايد بچه ها سختی های 
زندگی را ببينند تا بتواند در هنگام خوشی قدر 

خود و  ديگران را به درستی بدانند.

روزهاي جنگ و شهادت با مادر 
شهيد گنجي

 منوچهر باستاني 
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اینجا آتشکده آذرگشسپ است،
جایگاه آتش ورهرام

سیما دینیاریان

در  آرميده  عظيم  پهنه اي  است،  تكاب  اينجا 
آذر گشسپ  آتشكده  اينجا  سليمان.  تخت 
ايران  بزرگ  آتشكده  سه  از  يكي  است، 
آتش  كه  است  جايگاهي  اينجا  ساساني. 
با  شاهاني  و  بوده  فروزان  آن  در  ورهرام 
بدانجا  سواره  و  پياده  حشمت  و  مكنت  هزار 
و  نهادند  مي  سر  بر  سلطنت  تاج  و  مي رفتند 
خداوند را سپاس مي گفتند براي آنكه كيان 
حريم  در  بزرگان  بوده اند.  سزاوار  را  شاهي 
اين مكان مقدس سوگند ياد مي كردند و از 
شهرياري  تا  نمودند  مي  ياري  طلب  خداوند 

عادل و آباد گر باشند.
مكان  اينجا  آتش،  جايگاه  از  آنسوتر  كمي 
اينجا  بوده.  بانوي آب  ايزد  آناهيتا  پاسداشت 
اي  چشمه  شكسته،  باروهاي  و  برج  وراي 
اين  به  مبهم  اي  آميز، جذبه  اسرار  و  جوشان 
و  زالل  و  جوشان  اي  چشمه  بخشوده.  پهنه 
نيلي كه چشم ها را خيره مي كند. چشمه اي 
نبرده و  به عمقش  كه هيچ بشري تاكنون راه 

رازش فروبسته مانده. 
پهنه ي عظيم و ديرپاي تخت سليمان را بنا به 
روايتي به آن حضرت منسوب نموده اند تا از 
بماند. دور  نام  اين  به حرمت  بيگانگان  گزند 

و همين  اساطيري،  نمادهاي  از  است  پر  اينجا 
اين  افسانه پردازي ها كه  اساطير است و گاه 

نشانه ها را از نابودي وارهانيده.
روز آدينه آغازين روز ماه مهر و پاييزي ديگر، 
در  گاهانبار  مراسم  صبح  ده  ساعت  حوالي 
با  مراسم  اين  شد.  برپا  گشسپ  آذر  آتشكده 
بر  بنا  باري كه  از نخستين  گذشت هفت سال 
ايده زنده ياد دكتر كسری وفاداری برگزار شد، 
امسال  شود.  مي  برپا  افزون  شوقي  با  همچنان 
همكيش  غير  كنندگان  بازديد  از  تعدادزيادي 
مهمان  ما  همكيشان  كنار  در  نيز  ايراني  غير  و 
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 
و  راي  هم  موبدان  با  آفرينامي«   « با  شد.همه 
باشندگان  نيايش،  از  پس  و  شديم  همازور 

زرتشت  آیين  با  ناهمگون  باورهای  شناسی  موبدان به پرسش ها پاسخ دادندآسيب 
باورهای  شناسی  آسیب  همایش 
قاسم  در  زرتشتی،  آیین  در  ناهمگون 

آباد برگزار شد. 
بها  وحيدی«  »مهراب  موبد  همايش  اين  در 
را سبب گسترش  نادرست  باور  به يك  دادن 
پيش  والدين  تغييرباور  افزود:  و  دانست  آن 
زمينه ای برای تغيير فرزندان در اين باره است.

موبد رامين 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 بيان كرد. 
همايش،   اين  سخنران  ديگر  سروشپور  موبد 
را،  زرتشت  دين  در  سنجش  معيار  مهمترين 
گاتها خواند وگفت:فرهنگ زرتشتي از روي 
گاتها بنا شده است. از سوي ديگر اشوزرتشت 
بيان  انسان  انديشه  را  معيار  بهترين  گاتها  در 

كرده است. 
وي ديدگاه انجمن موبدان در مورد سفره هايي 
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.
مانی،  تاريخچه  از  غيبی«،  »مهران  موبديار 
از  بخشی  افزود:  و  گفت   ... و  مزدك 
برگرفته  زرتشت  دين  از  آنان  های  آموزش 
شده و برخی ديگر جدا از آن است. وی اين 

انجمن موبدان تهران، در نشستی که به 
تاالر  در  فرهنگی جمشید  بنیاد  کوشش 
ایرج برگزار شد، به پرسش های همكیشان  

پیرامون مسایل دیني پاسخ داد.
از  گوناگوني  های  پرسش  نشست  اين  در 
مهربان  خورشيديان،  اردشير  دكتر  موبدان، 

فيروزگری و پدرام سروشپور پرسيده شد.
بود  هايي  پرسش  از  يكی  دين،  در  نوآوری 
آن  به  خورشيديان  اردشير  دكتر  موبد  كه 
بخش   3 از  دينی  هر  گفت:  وي  داد.  پاسخ 
حقيقت، طريقت و شريعت تشكيل شده است 
كه حقيقت و طريقت غيرقابل تغيير است، در 
حالی كه شريعت دين را می توان با تغييرات 
جهان به روز كرد و قابليت نو شدن دارد. موبد 
ميان  بايد  گفت:  باره  اين  در  نيز  سروشپور 
نوآوری و آشموغی فرق دانست. وی نوآوری 
را نوكردنی دانست كه اصول را حفظ می كند 

ولی اشموغی، پايه ها را ازبين می برد. 
پرسش  به  پاسخ  در  موبدان  انجمن  فرنشين 
شده  دينی  سخنرانان  مورد  در  كه  ديگری 
انجمن  دوش  بر  اجرايی  كارهای  گفت:  بود، 
برای  روی  هر  به  ولی  است  تهران  زرتشتيان 
پيشرفت در كارها و داشتن مديريت يكپارچه 
الزم است تا سخنرانی ها زير نظر انجمن موبدان 
باشد. موبد اردشير خورشيديان همچنين يادآور 
شد كه انجمن موبدان به پرسش هايی كه از اين 

شدند.  بهره  هم  گاهانبار  پربركت  خان  در 
دوربين هاي عكاسي و فيلم برداري رسانه هاي 
ماندني  تاريخ  حافظه  در  را  روز  اين  زرتشتي 

كردند.
اين  گيراي  و  مبهم  سكوت  ها  قرن  پس  از 
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 
اسپند چنان مشامت را پر مي كند كه  عود و 
اين خطه مي آيد. تاريخ  از  اي  گويي رايحه 

اينجا از پس قرن ها همچنان وراي يك ويرانه 
است. اينجا همچنان ابهت گيرايش هر كسي 
ابهام  در  غرق  دانشي  هر  با  و  باوري  هر  با  را 
پهنه  اينجا آب و آتش را در يك  مي سازد. 
به خاموشي  را  آنكه آبش آتش  بي  بيني  مي 

كشاند. و شايد همين نمودي است كه بدانيم 
مي توان چون آب زالل و روان و روشن بود 
پرفروغ  و  گرمابخش  و  پاك  آتش  آنكه  بي 

را بميراني. 
مقدس  مكان  اين  در  نيز  امسال  آيين گاهنبار 
قدردان  كه  است  بايسته  ما  بر  شد.  برگزار 
وااليشان  منش  با  باشيم كه  مسئولين همراهي 
غير  و  همكيش  عزيزان  نمودند،  ياري  را  ما 
و  داشتند  گرامي  را  آيين  اين  كه  همكيشي 
اما  داشتند.  پاس  را  اين حريم مقدس  حرمت 
گاليه هايي هست كه اگر ناگفته بماند بغض 
بنويسيم و  بهتر كه  يا حسرت و چه  مي شود 
بازگوييم تا بار ديگر از كاستي ها بكاهيم. در 
ميان مسئولين ميزبان اين آيين ،عزيزاني بودند 
پذيرفتن  به  ميلي  چندان  مبهم  داليلي  به  كه 

به  رفتن  براي  خويش  زرتشتي  هموطنان 
دارند   به آن  ديرينه  خاطري  تعلق  كه  حريمي 
با  كه  همكيشاني  از  داريم  گاليه  و  نداشتند. 
يك آرمان و با يك ايمان با هم بوديم اما دور 
اين آيين، بخشودن  بسا كه مرام  از هم و چه 
است و حرمت اين مكان به مهر ورزي ومهر 

افزودن.
همازور  و  خوانديم  نيايش  و  گسترديم  سفره 
از  با شكوه تر  بسا كه  و هم سفره شديم و چه 
اين نيز مي توانست اين آيين را برپا داشت ،چه 
بسا مي توانست طنين نيايش و سرود اهورايي 
را بلندتر از اين ها در ميان جوشش چشمه و 
ميان حصار كوهستان  باد وزان در  همهمه ي 
جا  دغدغه   اگر  شد  مي  كرد.خوب  زمزه 
ميان دريچه هاي  اين مراسم در  دادن لحظات 
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 افزون تر از آن.
به هر رو اين حريم مقدس تا  هميشه تاريخ، 
امن ، با شكوه و مقدس خواهد ماند و زمزمه ي 
هر  از  را  حريم  اين  كه  است  روحي  نيايش 
آناني  زهي  و  دارد  مي  ايمن  وگزندي  تاراج 
كه با تنگ نظريشان حريمي را كه قداست و 
را   تاريخ سرزمين ماست  ماندگار  نقل  ابهتش 

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 ، 
مهر  و  دهش  در  شدن  بهره  هم  و  آوايي  هم 
اين  فرزندان  باز  و  آورند  فراهم  را  نيايش  و 
سرزمين به هر مرام و ايماني كه هستند بدانند 
بايد در  بدانند كه  به جا آورد.  بايد شكر  كه 
افزون  نعمت  تا  نمود  بهره  هم  نعمت خويش 
شود. بدانند كه بايد حرمت داشت ،حرمت هر 
اگر در  نكوهيده است  بدانند كه  و  را  باوري 

آييني هم پيماني ها با منيت ها در هم بياميزد.
اينجا تكاب است. اينجا »تخت سليمان«است. 
ورهرام«  جاويد«  هميشه  آتش  جايگاه  اينجا 
همچنان  چشمه اسرارآميزش  اينجا  است. 
توان  مي  هنوز  اينجا  مهيب.  و  است  جوشان 
در  تاريخش  از  را  اسپند  بوي  و  نيايش  آواي 
ميان همين ستون هاي كمرشكسته و دهليزهاي 

فرو ريخته، شنيد و بوييد.

پرسش را مطرح كرد كه اگر موبدان ما بيش 
مردم  به  گاتها  دانشنامه  آموزش  در  اين  از 
اينگونه  به  نيازي  مردم  كردند، آيا  می  تالش 

راهكارهاي غيرزرتشتي داشتند؟
دكتر فرزانه گشتاسب ديگر سخنران همايش، 
به  را  زرتشتی  دين  با  ناهمگون  باورهای 
از  و  كرد  تقسيم  اسالم  بعد  و  قبل  دوبخش 
ايران  در  زروانيم  و  ميترائيسم، ماني، مزدك 
باستان و دساتير، انجمن تئوسوفي، علم خشنوم 

و... نام برد.
اين  گفت:  تئوسوفي  توصيف  در  وی   
هاي  فرقه  رشد  بستر  مهمترين  انجمن 
مورتي  خشنوم،كريشنا  همچون  رازآميزي 

و ... است.
به  باره   دراين  نيز  فروهری  هومن  موبديار   
ما  امروز  گفت:  و  كرد  اشاره  موبدان  نقش 
تا  باشيم  داشته  زرتشتي  يك  از  تعريفي  بايد 
بتوانيم در تمام دنيا حرف اول را بزنيم و اگر 
ما اين تعريف را ارائه ندهيم تا چند دهه آينده 
جامعه زرتشتی زيان جبران ناپذيری را متحمل 

خواهد شد.
سخنران  خورشيديان  اردشير  دكتر  موبد   
سخنان  بندی  جمع  از  پس  كه  بود  پايانی 
گام  سه  داوري  هر  براي  شده،  گفته 
كردن  جدا  شناخت، يعني  كرد:  تعريف 
و  گذاري  ها، ارزش  ناراستي  از  ها  راستي 

انتخاب. نهايت  در 

انجمن می شود بر اساس مصلحت پاسخ نمی 
دهد بلكه تنها دين و فرهنگ زرتشتی را دراين 
باره در نظر می گيرد. وی گفت: انجمن موبدان 
تنها نظر خود را در پاسخ به پرسش هايي ارايه 
پذيرش  و  انديشی  هم  از  پس  كه  دهد  می 
جامعه ، مورد استفاده قرار می گيرند. توليدات 
فرهنگی اندك انجمن موبدان، پرسش ديگری 
بود كه از اين انجمن شد. در پاسخ به اين انتقاد 
انجمن موبدان خواستار كمك مينوی همكيشان 
شد و دليل اين امر را كمك های اندك جوانان 

به اين انجمن عنوان كرد.
موبد مهربان فيروزگری نيز در پاسخ به پرسش 
ديگری درباره ضرورت خواندن اوستاهای بايسته 
يادآور شد : سدره و كشتی نماد ويژه ماست و 
الزم است تا آنها را همراه داشته باشيم. وی افزود: 
نو كردن كشتی البته زمان خاصی ندارد و در هر 

زمانی از پنج گاه می توان كشتی را نو كرد.
 در مورد خصوصيات اخالقی موبدان نيز موبد 
سروشپور، اندرز گواه گيران را يادآوري كرد 
را  اندرز  اين  در  آمده  :خصوصيات  گفت  و 
موبدان بايستی به كار برند. دگرگونی آيين ها 
در شهرهای مختلف را موبد خورشيديان پاسخ 
دستوری  دين  يك  ما  دين  گفت:  وی  داد. 
نيست و مردم را مجبور به كاری نمی كند بلكه 
سفارش می كند و می خواهد تا خود مردم دانا 
شوند. ما نيز مردم را تنها آگاه می كنيم تا خود 

نسبت به اين كارها خويشكاری پيدا كنند.
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گيو،گشتاسب،انوشيروان در گذر زمان

شرکت های دانش بنيان کليد 
توسعه در دنيای مدرن 

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

ديرينگي و ...

دبستان گیو 
حياط  و  ساختمان  می شوی  كه  دبستان  وارد 
بزرگ آن چشم نوازی می كند.  اين دبستان 
و  بزرگ  ساختمان  دارای  كه  آن  بر  عالوه 
آن  از  دبستانی  كمتر  كه  است  زيبايی  نمای 
برخوردار است دارای سابقه ای درخشان در 
آموزش و پروش دختران اين سرزمين است. 
ها  بازسازي  از  حكايت  دبستان  در  گردشي 
ها  كالس  ظاهر  دارد.در  ها  آميزي  رنگ  و 
آزمايشگاه   ، سالن   ، اند.كتابخانه  تجهيز شده 
و.... . تابستان است، چند نفري از كادر دبستان 
وگاه  ريزي  برنامه  مشغول  و  دارند  حضور 
پاسخ به مراجعه كننده اي هستند.  مدير اينجا 
چندين سال است كه اين مدرسه را مديريت 
تابلوهاي  اتاقش كه مي شويم  مي كند، وارد 
را  امان  توجه  جلب  وتشكر  تقدير  رنگارنگ 
از  يادگاري  ميزو صندلي كه  البته  و  مي كند 
مديرازهمراهي  است.خانم  گذشته  دوران 
مسوولين جامعه زرتشتي چندان راضي نيست 
اين  آموزان  دانش  باالي  فخرازمعدل  با  ولي 
كادر  داشتن  البته  گويدو  مي  سخن  مدرسه 

خوب آموزشي.
ساختمان  ديگر  بار   . كنيم  مي  ترك  را  دفتر 
مي كشد  رخمان  به  را  آن  ديرينگي  مدرسه، 

اما حكايت ساخت اين مدرسه :   
در سال 1292 خورشيدی دو بانوی خيرخواه 
برادر  ياد  به  دوباش  زربائی  و  نام سونابائی  به 
ناكامشان ايرج، در زمينی كه متعلق به انجمن 
زرتشتيان تهران بود دبستان ايرج را ساختند و 
در  شاهرخ  كيخسرو  ارباب  مرحوم  كه  البته 
و  كشيد  زيادی  زحمت  دبستان  اين  ساخت 
اين  ساختمان  ولی  بود.  خير  امر  اين  شريك 
دبستان مطابق اصول مدرسه سازی و بهداشتی 
رستم  ارباب  نداشت.  نيز  كافی  جای  و  نبود 
تهران آن دوره  انجمن زرتشتيان  گيو، رئيس 
و وارث مرحوم ارباب گيو، ساخت ساختمان 
كمك  وبا  راپذيرفت  بنياد  نو  دبستان  يك 
در  و  بنا  دبستان  جديد  ساختمان  ايشان  های 
باشكوه كه  ارديبهشت 1327  در يك جشن 
در سالن دبستان گيو برگزار شد، به نام دبستان 
»گيو« گشايش يافت.                                   

و  ساكت  نقطه  يك  در  گيو  دبستان  بنای 
مدرن  و  صحيح  اسلوب  مطابق  وكامال  آرام 

ساخته شد. اين دبستان عالوه بر داشتن هشت 
كالس بزرگ داراي يك سالن مجهز نمايش 
خوری  ناهار  سالن   – بازی  سالن  سينما-  و 
دانش  كليه  و  بود  دستی  كارهای  سالن  و 
مطابق  و  مربيان كار آزموده  نظر  زير  آموزان 
آخرين برنامه مصوبه وزارت فرهنگ و تربيت 
آموزش می ديدند.دبستان گيو نيز مانند ساير 
آموزشگاهای زرتشتيان تهران يكی از بهترين 
طی  در  و  رفت  می  شمار  به  تهران  مدارس 
در  آموزان  دانش  قبولی  تعداد  ها،  سال  آن 

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 

آزمايشگاهای  رايانه،  آموزش  های  كالس 
جلد   5000 از  بيش  با  ای  كتابخانه  و  مجهز 
نيمكت  و  گيو  سالن  بازسازی   . است  كتاب 
های آن امسال به همت خانواده زرتشتی انجام 
جشن  كه  سالن  اين  زيبايی  به  كه  است  شده 
گشايش دبستان گيو توسط ارباب گيو در آن 
بر پا شد، افزوده است . هنوز هم به گفته مدير 
اين مدرسه درهر كالس باالی 20 نفر، معدل 
بيست دارند.اما در كنار اينها گاليه هايي هم 
هست . يكی از گاليه هايی كه دانش آموزان 
زرتشتی دارند اين كه برای استفاده از سرويس 
نمی توانند از كالس های فوق برنامه استفاده 
با سرويس در  اينكه رفت و آمد  كنند ضمن 
بسياري موارد به دليل بي نظمي هايي كه پيش 

مي آيد، سخت است. 

مدرسه راهنمایی گشتاسب
وارد مدرسه راهنمايی گشتاسب كه می شوی 
ساختمان، نوسازتر اما كوچكتر از دو مدرسه 
ديگر است. روی سنگی كوچك روی ديوار 
»منوچهر   : شده  نوشته  اول  طبقه  راهروی  در 
گشتاسب  پدرش  نامگانه  به  فلفلی  گشتاسب 
بنا  اين مدرسه را  انجمن  بر روی زمين  فلفلی 
با روز  برابر است  تاريخ سنگ نوشته  نهاد« و 
ماه شهريور 1373. دانش آموزانی  از  اورمزد 
درس  مدرسه  اين  در  ها  سال  همان  در  كه 
حدود  گذشت  از  بعد  هم  هنوز  اند  خوانده 
16 سال مي توانند اگر يادگاری بر روی ميز 
كمی  با  باشند،  نوشته  كالس  های  نيمكت  و 

گشتن پيدا كنند. 
دانش  از  ليستی  تابلو،  روی  مدير  اتاق  كنار 

پايه نوشته شده كه معدل همه ی  آموزان هر 
است  زياد  تعدادشان  است.   19 باالي  آنها  
كنجكاو 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 
معدل  نفر   122 مدرسه،  اين  آموز  دانش  نفر 

باالی 19 دارند.   
راهنمايی  مدرسه  در   تغيير  دو  بود  قرار 
گشتاسب و دبستان گيواتفاق بيفتد كه نيفتاد. 
دو  اين  شدن  خاص  تغييرات،  اين  از  يكی 
مدرسه بود اما چون در نيت نامه اين مدارس 
نوشته شده بود برای تمام دانش اموزان ايران ، 
اين كار امكان پذير نشد. همچنين بنا بود  كه 
اعضای  چون  اما  شود  امنايی  هيات  مدرسه 
امنايي كه از طرف آموزش و پرورش  هيات 

اعالم شد ،هيچ كدام زرتشتی نبودند، انجمن 
زرتشتيان تهران با اين كار موافقت نكرد.

 اما نكته اينجاست كه در سال تحصيلي جديد  
اول  پايه  نفر دانش آموز زرتشتی در  تنها 17 
نام نويسي كرده اند كه جاي تامل بسيار دارد.

دبیرستان انوشیروان دادگر
هر  چشم  دبيرستان  اين  باشكوه  و  زيبا  بنای 
كسي را خيره مي كند. ستون هاي بلند ، نگاره 

هاي زيبا و ..... 
تاتا«  بامجی  »راتن  بانو  به همت  دبيرستان  اين 
فرزند روانشاد »انوشيروان جی راتن جی تاتا« 

بنا گرديد .
  در اين دبيرستان دختران دانش آموز در كنار 
درس، مهارت هاي زندگي و هنرهايي چون  
و  نقاشی  دستی،  كارهای  آشپزی،  خياطی، 
اين  در  نويسي  نام  آموختند.  می  نيز  موسيقی 
زمان  آن  بود.در  سخت  بسيار  نيز  دبيرستان 
دفتر  كه  بود  نيافته  پايان  ماه  امرداد  هنوز  ها 
بود  مادراني  و  پدران  از  پر  دادگر  انوشيروان 
كه تالش می كردند نام فرزند خود را بنويسند 
اما تنها كسانی موفق مي شدند دراين دبيرستان 
صحيح  تربيت  دارای  كه  كند  نويسی  نام 
خانوادگی بوده و عالوه بر آن مواردي چون 
مقررات  از  اطاعت  وظاهر،  لباس  سادگي 
و  آموزي  دانش  اصول  به  پايندي   ، دبيرستان 
نظاير آن را رعايت كنند.آلوده به خوی ناپسند 
های  تبليغ  و  ها  صحبت  دبيرستان  در  نباشند. 

سياسی و مذهبی ممنوع بود.
بهترين  از  يكی  سالها  تا  انوشيروان  دبيرستان 
دبيرستان های ايران 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 
به روز شاهد  بسياري، روز  به داليل  اما  شود 

افت كيفي آن بوديم. 
برخورد  است،عدم  بسيار  اما  ها  گاليه 
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 ...
امسال  شده  انجام  هاي  پيگيري  با  انجام  سر   
دبيرستان  اين  شرايط  بهبود  اميد  به  قدمي 
جديدي  مدير  ها  سال  از  پس  و  شد  برداشته 

براي اين مدرسه انتخاب شد. 
و  برنامه  ترين  مهم  آموزشي  كيفيت  بردن  باال 
محور اين دبيرستان است كه اين گام با همراهي 
شد.  خواهد  محقق  آموزان  دانش  و  اوليا  همه 
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 . 

خبري  هاي  سایت  ماه  امرداد  اواخر 
خبر از تصویب قانوني به نام »حمایت 
از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و 
تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات«  
طراح  اول  که شخص  قانوني   . دادند 
اسفندیار  دکتر  آن  کننده  تصویب  و 
اختیاري نماینده ایرانیان زرتشتی است. 
پس از آن دکتر اختیاري همراه با معاون 
پژوهش و قناوري وزیر علوم ، تحقیقات 
و فناوري در بخش خبري  22/30حاضر 
و در مورد این قانون توضیحاتي دادند. 
اینكه این قانون چیست و چه بستري را 
فراهم مي سازد، موضوعي است که در 

اینجا به آن مي پردازیم.
را  جواب  چيست؟  بنيان  دانش  های  شركت 
بايد در تقسيم اقتصاد به دو گروه كلی يافت. 

بناميم  اقتصادی  را  »فيزيكی«  اقتصاد  چنانچه 
كه با توليد محصوالت، ابزارها و روش هاي 
توليد سروكار دارد و »نيروی كار« و »سرمايه« 
اقتصاد«  شوند  مي  شمرده  آن  اصلی  عوامل 
نوآوري  كه  ناميد  اقتصادي  بايد  »را  دانايی 
جهان  در  هستند.  آن  اصلی  محور  دانايي  و 
پايه  ركن  عنوان  به  بنيان  دانش  اقتصاد  امروز 
يافته  توسعه  كشورهاي  اقتصادي  توسعه  ای 
تبديل شده است به عبارت ديگر اساساً اقتصاد 
فيزيكي جاي خود را به اقتصاد دانايي داده كه 
و  كار  نيروي  نه  توليد  عامل  مهمترين  آن  در 

سرمايه، بلكه »دانايي« و »فناوري« است.
فكر كه  و  ايده  دارای  افراد  نگاه،  نوع  اين  در 
مهمترين سرمايه كشور به حساب آمده، نفرات 
اصلی توسعه محسوب می شوند. در كشورهای 
را  شرايطی  كه  است  دهه  چند  از  بيش  مدرن 
فراهم كرده اند كه اين سرمايه ها پرورش يافته 
و بتوانند بدون هيچ دغدغه ای پژوهش و ايده 
را از دانشگاه ها و مراكز علمی گرفته و تبديل 
به محصول كنند، به گونه ای كه قابل استفاده 
برای مردم و جامعه باشد و در اين راه نيز ثروت 
ناخالص  اين فرآيند، رشد  نتيجه  كسب كنند. 

از  استفاده  نتيجه آن  و  فكر  ارائه  با  ملی  توليد 
دانش روز، برای آسايش انسان ها بوده است.

اين ديدگاه در برنامه چهارم توسعه در قالب ماده 
47 ديده شده بود كه حاصل آن به وجود آمدن 
پارك های علم و فناوری در كشور است. ولی 
نياز قانونی كه در آن حمايت های الزم نيز در 

نظر گرفته شود. بيش از يك ماده است.
در اليحه اي كه دكتر اختياري در اين زمينه 
ارايه داد و به تصويب مجلس رسيده است ، از 
ساختارهای موجود و با بستر جديد بهره گرفته 
های  هويت  جديد  بستر  اين  در  است.  شده 
حقوقی خصوصی مورد حمايت قرار می گيرد 
كه در فعاليت خود تبديل ايده به محصول را 
شورای  با  ها  ايده  اين  ارزيابی  باشند.  ديده 
علوم، تحقيقات و فناوری است و تايديه اخذ 

شده شرط الزم در اين اليحه است.
پرداخت  از  معافيت  همچون  هايی  حمايت 
سود  گمركي،  عوارض، حقوق  ماليات، 
 15 مدت  به  صادراتي  عوارض  و  بازرگاني 
توليد،  هزينه  از  بخشي  يا  تمام  تأمين   سال، 
با  فناوري  و  نوآوري  كارگيري  به  يا  عرضه 
يا  بلندمدت  بهره  يا بدون  بهره  اعطاء وام كم 

كوتاه مدت. بخشی از مواد اين قانون است. 
ايجاد پوشش  قانون  اين  از  در بخش ديگری 
پذيري  خطر  كاهش  براي  مناسب  اي  بيمه 
نوآوري  دانش،  دستاوردهاي  محصوالت 
به  و  توليد، عرضه  مراحل  تمام  در  فناوري  و 
كارگيري وتسهيل شرايط مناقصه و تمهيدات 
امكان مشاركت شركت ها و موسسات  الزم 

دانش بنيان نيز ديده شده است.
نيازی كه اين شركت ها دارند  شايد مهمترين 
حمايت های مالی از آنان است. حمايت هايی 
فرد  دانش  و  تعهد  با  فقط  و  بدون ريسك  كه 
همراه باشد. اين موضوع نيز در ماده 6 اين قانون 
آورده شده است كه 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 
بخشش  اختيار  با  مشاركت  و  تضمين  هرگونه 
تمام يا بخشي از سهم مشاركت به شركت ها 
تاسيس می  بنيان، صندوقي  و موسسات دانش 
گردد كه سرمايه آن 3 هزار ميليارد تومان است 
كه از سال سوم به بعد  0/5 درصد بودجه عمومی 

كشور به اين سرمايه  اضافه خواهد شد.

ماندانا ميرابی 
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مانتره، سخنعشق و دلدادگي، یکی از جلوه های ایزد مهر 
اندیشه برانگيز زرتشت )3(

جهان گيتی و مينو 

 4000 از  بيش  ديرينگي  با  است  ايزدي  مهر، 
سال كه در دوره هاي مختلف در سرزمين هايي 
از شرق در هند و ايران تا اقصاي غرب، در رم 
و حتي شمال آفريقا، او را مي پرستيدند. پس 
حكمي  نمي توان  او  دربارة  كه  است  آشكار 
اين  صفات  و  شخصيت  اگرچه  داد،  يگانه 
و سرزمين هاي  در دوره ها  آيين هايش  و  ايزد 

گوناگون، پيوند معناداري با يكديگر دارند.
نام اوستايي مهر، »ميثره« است. اين نام يك بار 
بارها در بخش هاي ديگر اوستا  در گات ها و 
بلندترين  از  يكي  كه  دهم  يشت  است.  آمده 
است،  كهن  يشت هاي  زمرة  از  و  يشت ها 
صفات  تمامی  به  و  دارد  تعلق  مهر  ايزد  به 
بيشتر  مي كشد.  تصوير  به  را  ايرانی  »مهرايزد« 
را  اوستايي  واژة  اين  اشتقاق  شرق شناسان 
يا  و  كردن«  »مبادله  معني  به    -mi ريشة  از 
»بستن و استوار كردن« انگاشته اند.-traدر اين 
هندوايراني  زبان هاي  در  رايج  پسوندي  واژه 
ابزار مي سازد و آن را مي توان  است كه اسم 
»به وسيلة.....« معنا كرد. نمونة ديگر اين پسوند 
از  كه  مي شناسيم  »مانثره«  آشناي  واژة  در  را 
انديشيدن،  »وسيلة  معني  به  و   -man ريشة 

]كالم[ انديشه برانگيز« است.
كامل ترين  و  بزرگترين  نويسندة  بارتلمه، 
فرهنگ اوستا، واژة »ميثره«ي اوستايي را »عهد 
و پيمان« ترجمه كرده است؛ پس از او، بيشتر 
ماندند  باقي  وفادار  معنا  اين  به  شناسان  شرق 
كه  ورزيدند  اصرار  آنان   از  برخي  حتي  و 
معني  )به  »پيمان«  ايزد  تنها  و  تنها  بايد  را  مهر 
بودند  اندكي  عدة   فقط  ؛  دانست         قرارداد( 
ايزد  اين  خويشكاري  داشتند  باور  كه 
نگاهداري  از  گسترده تر  و  فراتر  بسيار 

قراردادهاست.
»عشق  معناي  پژوهشگران  اين  همة  اما 
ارتباط  و  گرفتند  ناديده  را  محبت«  و 
به معني  نو  با »مهر« فارسي  »ميثره«ي اوستايي 
»عشق« را تنها اشتراكي لفظي برداشت كردند 
سبب  نبايد  امر  اين  بنگريم  نيك  اگر  البته   .
حقيقتاً  كه  افراد  اين  چون  شود،  ما  شگفتي 
اشتقاق  علم  جز  به نام اند،  دانشمنداني  هم 
ديگري  ابزار  قديمي  متون  زيادي  تعداد  و 
گشودن  براي  حالي كه  در  نبرده اند.  كار  به 
ايران باستان، نوري اشراقي و روحي  رازهاي 
جاويدان خردي نيز الزم است كه بيشتر غربيان 
از آن بي بهره اند؛ و جز به تابش اين نور، هيچ 
يك از رموز اشراقي ايران باستان به تمامي رخ 

نخواهد نمود.
عنوان  با  مقاله اي  در  عاليخاني  بابك  دكتر 
نوشته هاي  مدد  به   ، مهرايزد«  و  »سهروردي 
شيخ اشراق، از »مهرايزد« به عنوان »ايزدعشق« 
فصل  مقايسة  با  وي  است.  برداشته  پرده 
دوازدهم از رسالة في حقيقه العشق از مجموعة 

مهريشت  از  قطعاتي  با  شيخ اشراق  مصنفات 
مطلع  »اگر شخص  كه:  مي رسد  نتيجه  اين  به 
برتعاليم مغاني از مطالعة اين كلمات، از فرط 
تعجب  جاي  چندان  شود،  مدهوش  دهشت 
نيست؛ حقيقت اين است كه فيلسوف اشراقي 
اما  داشته،  اطالعاتي  زردشتي  سنت  دربارة 
آنچه در كار او مهم است مقدار معلومات او از 
مسائل ايران باستان نيست بلكه تيزبيني خاصي 
به  معلومات  آن  تفسير  و  فهم  در  كه  است 
خرج داده است؛ سخن سهروردي به مضامين 
مهريشت چندان نزديك است كه گويي از آن 

يشت قديم را به فارسي ترجمه كرده است«.
در اين كتاب، سهروردی داستان پديد آمدن 
عشق را چنين بيان می كند : »بدانكه اول چيزي 
بود  گوهري  بيافريد  تعالي  و  سبحانه  حق  كه 
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 
به شناخت حق تعالي تعلق داشت »ُحسن« پديد 
آمد كه آنرا »نيكويي« خوانند و از آن صفت 
كه به شناخت خود تعلق داشت »عشق« پديد 
صفت  آن  از  و  خوانند  »مهر«  را  آن  كه  آمد 
پديد  »ُحزن«  داشت  تعلق  نبودپس ببود  به  كه 
هرسه  اين  و  خوانند  »اندوه«  را  آن  كه  آمد 
برادران  و  آمده اند  پديد  چشمه سار  يك  از 

يكديگرند«.
مرا               بنواخت     لطف     هزار   به   اول    

آخر  به هزار غصه  بگداخت   مرا
مرا              باخت  مي  خويش  »مهر«  مُهرة  چون 

چون من همه او شدم بينداخت مرا  
سهروردي در جايي ديگر آورده است: »چون 
در عرب باشم عشقم خوانند و چون در عجم 

آيم مهرم خوانند«          .
مهر،  ايزد  مورد  در  دوستی  و  عشق  معنای 
ريگ ودا،  كتاب  در  »ميتره«  معنای  به  بسيار 
كتاب مقدس هنديان، نزديك است. ميتره در 
ريگ ودا به معنی »دوست« است، دوستيی كه 
باشد.  به دست آمده  اتحاد  پيمان و  به واسطه 
كمرنگ  بسيار  اوستا  مهريشت  در  معنا  اين 

است و به همين دليل محققان و اوستاشناسان 
يعنی  معنا  دو  اين  بين  رابطه  توضيح  در  هنوز 
»دوستی« و »پيمان« در مورد ايزد مهر به نتيجه 
درست و كاملی نرسيده اند و چه بسا در آينده 

نيز اين اتفاق نخواهد افتاد.
از اسالم،  بعد  ايران  فارسی و شعر  ادبيات  در 
و  محبت«  و  »عشق  معنای  دو  به  بيشتر  مهر 
به  توجه  با  است؛  رفته  كار  به  »خورشيد« 
و  آن  هندوايرانی  قديم  سابقة  در  مهر  معنای 
به  باستان،  ايران  ادبيات  در  آن  بازمانده های 
به  مهر  ايراني  عارفان  و  شاعران  می رسد  نظر 
سرچشمه هاي  از  را  محبت«  و  »عشق  معناي 
جاوداني خرد ايران باستان به دست آورده اند 
و رابطة »مهر« فارسي نو و »ميثره«ي اوستايي نه 
تنها به اشتراك سادة لفظي محدود نمي شود، 
ايران  رموز  در  عميق  سلوكي  و  سير  از  بلكه 

باستان حكايت مي كند.
ز دل مهر تو ای مه رفتنی نی  

غم عشقت به هر كس گفتنی نی
وليكن شعلـه مهـر و محبت   

ميـان  مردمـان  بنهفـتنـی  نـی 
بنابراين به نظر می رسد دربارة ايزد مهر و چه 
ستودنی  نيروهای  و  ايزدان  تمامی  دربارة  بسا 
در  شدن  متوقف  و  ايستادن  باستان،  ايرانی 
يك معنای خاص ما را از پرداختن به تمامی 

صورت های آن معنا باز می دارد.
»خورشيد«،  محبت«،  و  »عشق  »پيمان«،   
مبارزه  و  »جنگاوری  داوری«،  و  »عدالت 
»بخشش  »باران آوری«،  دروغكاران«،  با 
آشتی«،  و  »بخشش صلح  فراخ«،  چراگاه های 
همگی بخشی از وجود مهر را به ما می نماياند؛ 
به  مهر  ايزد  وجود  در  كه  گوناگونی  وجوه 
ناديده گرفتن  يگانگی و وحدت رسيده اند و 
هر يك از آنها ما را از معنای حقيقی اين ايزد 

دور خواهد كرد.

تيمه  و   )Kuiper(كويپر نظرات  نك.  نمونه  برای   .1
مجموعه  باستان،  هند  و  ايران  در  )مهر   )Thieme(

مقاالت، 1384، صص 13- 55(. 
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در  كه  باستان«،  ايران  اجتماعی  »كاركردهای  عنوان  با 
آن آمده است: »به لحاظ ريشه شناختی، بين ميثرة ايرانی 
به معنی عشق و رحمت صرفا  نو،  با مهر فارسی  باستان 
اشتراك لفظی وجود دارد و يا الاقل نسبتی وجود دارد 
كه تاكنون معلوم نشده است )مهر در ايران و...، ص 83(.
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شيخ  مصنفات  مجموعه  شهاب الدين.  4.سهروردی، 
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» ای هستی بخش دانای بزرگ، 
بتو  دلی روشن  و  پاك  ای  انديشه  با  آينه  هر 

نزديك شده وبه ديدارت نايل خواهم شد 
راستی  پرتو  در  تنها  كه  پاداشی  پروردگارا 
بدست می آيدو مومنين را خوشبخت ميسازد
در هر دو جهان مادی و مينوی بما ارزانی دار«
                                                گاتها،28/2 

نيك  يا  وهومن  اشوزرتشت  ديدگاه  از 
اهورامزدا  به  انسان   نزديكی  وسيله  انديشی، 
بارها  گوناگون،  بندهای  در  امر   اين  و  است 
تاكيد شده است و به همين دليل است كه در 
بخش های مختلف اوستا، وهومن عامل وحی 

يا رابط اشوزرتشت با اهورامزدا است.
نكته مهم اين است كه از ديدگاه گاهانی باالترين 
ارزش انسانی، نيك انديشی اوست نه اطاعت يا 
عبوديت )بندگی( او، حتی نسبت به پروردگارش.

در اين بند اشوزرتشت از پاداشی می گويد كه 
انديشان  نيك  به  هستی(  )هنجار  اشا  پرتو  در 
می رسد. به عبارت ديگر بر پايه هنجار هستی 
پاداش  است،  حاكم  جهان  بر  كه  قانونی  يا 
نيك انديشی ها، بازگشت طبيعی نيكی هاست 
كه بر پايه اشا به انسان باز می گردد همانگونه 
بازخورد  نيز  بد  كارهای  كيفر  يا  پادافره  كه 

طبيعی بدی هاست .
پاداش وهومن در هر دو جهان مادی و مينوی، 
به  آسايش  و  آرامش  انديشان  نيك  برای 
از  اشوزرتشت  بند  اين  در  آورد.  می  ارمغان 
جهانی ديگر به نام جهان مينو، در كنار جهان 
مادی يا گيتی نام برده است. اين جهان با واژه 
»مننگهه« به معنی جهان انديشه ها نام برده شده  
انديشه های  از  ديگر  يكی  مينو  جهان  است. 
حكمت نخستين گاهانی است و مشخصه آن 
اين است كه همراستا با جهان مادی است. اگر 
چه شايد جهان مينو چون گذرا و فانی نيست،  
بلكه جهانی پسين و ابدی است، ارزشمند تر از 
جهان مادی به نظر می آيد؛ ولی هيچ گاه در 
ديدگاه گاهانی و حتی فرهنگ زرتشتی، جهان 
گيتی كم ارزش جلوه داده نشده است، برعكس 
به  يافتن  از آنجايی كه راه دست  جهان گيتی 
آرامش جهان مينوی است بسيار باارزش بوده 
و فرشكرد و تالش در آبادكردن اين جهان و 
دست يافتن به خوشبختی اين جهانی راهيست 

برای رسيدن به آرامش ابدی جهان مينو.
پروفسور ميلز از اوستاشناسان غربی در مقدمه 
اشوزرتشت  ديدگاه  زيبايی  به  خود  گاتهای 
درباره جهان گيتی و مينو را بيان كرده است : 
به  دوزخ  و  بهشت  كه  است  آن  حقيقت   «
آن  با  امروزی  روشنفكر  مردمان  كه  صورتی 
آشنايی دارند و جنبه مينوی دارد برای اولين 
بار در گاتها ذكر شده است. بشر ساليان دراز 
رنج  و  دوزخ  و وحشت  ترس  از  طفلی  مانند 
برخود  مرگ  از  پس  گوناگون  عذاب های  و 
بهشت  در  كه  نعمت هايی  از  و  می لرزيد 
در  می نمود،  شادی ها  شد  خواهد  برخوردار 
صورتی كه زرتشت در روزگاران بسيار كهن 
پاداش  كه  ساخت،  آشكار  را  حقيقت  اين 
است.  مينوی  امری  دوزخ  مجازات  و  بهشت 
بهشت همان راحتی انديشه و آسايش وجدان 
و دوزخ همان ناراحتی فكر و عذاب وجدان 
می باشد. آموزش اين نكته در تغيير عادات و 

روش فكری ايرانيان باستان بسيار موثر بود«.
برانگيز  انديشه  كالم  يا  مانتره  در  انديشيدن 
اشوزرتشت، درك مفاهيم جديد و پرسش های 

جديدی را به همراه دارد، همچون:
- چگونه واژه ای مانند اشا به معانی گوناگونی 
و  پاكی  هستی،  هنجار  قانون،  راستی،  مانند 

عدل برداشت می شود؟
پاداش  همواره  انسان ها  انديشی  نيك  -آيا 
نيك به همراه دارد؟ اگر اين چنين نيست عدل 
خداوندی در اين بند چگونه توجيه می شود؟

موبدپدرام سروشپور  فرزانه گشتاسب

ضرب المثل ها، جمالتی كوتاهند كه هم زبانزد 
اندرزوار  پيامی  هم  و  شده اند  عام  و  خاص 
از  پيامی كه  دارند،  به همراه  برای شنوندگان 
فراز و نشيب تاريخ گذشته  و سينه به سينه نقل 
شده تا به ما رسيده است. اما فرقی بين اندرز 
سخنی  مستقيماً  اندرز،  هست؛  ضرب المثل  و 
ضرب المثل  ولی  می كند،  گوشزد  ما  به  را 
به  بيشتر  بنابراين  و  می دهد  اندرز  غيرمستقيم 

دل می نشيند و در خاطر می ماند.
 ضرب المثل ها به عنوان بخشی مهم از فرهنگ 
شفاهی هر ملت، گنجينه ای است كه از دانايی 

و فرهنگ يك جامعه حكايت می كند. 
نامه،  پارس  از  شماره  هر  در  پس  اين  از 

و  زرتشتی  دری  زبان  به  تعدادی ضرب المثل 
يك  از  تا  خواند؛  خواهيد  دين دبيره  خط  به 
بيشتری پيدا كند و  سو، اين زبان كهن رواج 
قدمی نيز برای حفظ و گسترش ادبيات شفاهی 
زرتشتی برداشته شود و از سوی ديگر، يكی از 

كامل ترين خط های جهان را فراگيريم.

فرهنگ  شفاهی زرتشتيان )1(
ناهید استقامت

به  مهر  ایراني  عارفان  و  شاعران 
از  را  محبت«  و  »عشق  معناي 
ایران  خرد  جاوداني  سرچشمه هاي 

باستان به دست آورده اند

محبت«،  و  »عشق  »پیمان«، 
داوری«  و  »عدالت  »خورشید«، 
ما  به  را  مهر  وجود  از  بخشی 
می نمایاند؛ وجوه گوناگونی که در 
وجود ایزد مهر به یگانگی و وحدت 

رسیده اند.

ترجمه  را  ضرب المثل ها  اين  می توانيد  شما 
دفتر  برای  و  بنويسيد  را  آنها  كاربرد  كنيد، 
همچنين  كنيد؛  ايميل  يا  و  پست  نامه  پارس 
می دانيد،  شفاهی  ادبيات  از  هرچه  می توانيد 
برای ما بفرستيد تا آن را به نام خودتان چاپ 

كنيم.

1

2

3

4

5
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بودجه سازمان مرکزي زرتشتيان به کميته فني زیارتگاه ها منتقل شد

جام راستی پایان یافت

و  ها  انجمن  گردهمایی  سیزدهمین 
روز  کشور  سراسر  زرتشتی  نهادهای 
آدینه 19 شهریور ماه به میزبانی انجمن 

زرتشتیان قاسم آباد برگزار شد.
زرتشتيان  مركزی  سازمان  پرونده  بازخوانی 
گردهمايی  اين  در  كه  بود  اتفاقی  مهمترين 
نماينده  اختياري  اسفنديار  دكتر  داد،   رخ 
ايرانيان زرتشتی در اين نشست گفت: بودجه 
160 ميليونی كه در گذشته به سازمان مركزي 
فنی  كميته  به  بود  يافته  اختصاص  زرتشتيان 

زيارتگاه ها منتقل شده است.
فنی  كميته  ها،  انجمن  گذشته  نشست  در 
زيارتگاه ها جايگزين كميته بازسازی پيرسبز 
اقدام  بخواهد  انجمنی  كه  صورتی  در  تا  شد 
به بازسازی يكی از اماكن تاريخی و زيارتی 
به  بازسازی را  از آغاز كار، طرح  كند، پيش 
تا شاهد صدمه ديدن  برساند  اين كميته  تاييد 

ميراث فرهنگی گرانبهايمان نباشيم.
در همين رابطه اردشير فيروزفر، فرنشين سابق 
گزارشی  ارائه  به  آباد  مريم  زرتشتيان  انجمن 
در مورد بازسازی پر حاشيه زيارتگاه ستی پير 

جام  مسابقات  دوره  یكمین  و  سی   
راستی، با اجراي آیین پایانی و اهدای 
پایان  شهریور   26 آدینه  در  جوایز 

یافت.
 در جام 5 روزه راستی كه در باشگاه مزديسنا 
خرمشاه برگزارشد، تيم ها درسه رشته بسكتبال 
شطرنج و تنيس روی ميز به رقابت پرداختند. 
دو  در  بسكتبال  های  بازی  براين گزارش،  بنا 
رده بزرگساالن و نوجوانان به صورت گروهی 
سازمان  پايان،  در  و  شد  برگزار  دو حذفی  و 
يزد، پوالد  استان  زرتشتي  جوانان  باشگاه  و 
تا سوم  اول  پاسارگاد جايگاه هاي  كسنويه و 

بسكتبال بزرگساالن را كسب كردند. 
در رده نوجوانان تيم آترين برای دومين سال 
قهرمان شد و سازمان و باشگاه جوانان زرتشتي 
بازی  يافت.  دست  دوم  جايگاه  به  يزد  استان 
وهومن  و  مزديسنا خرمشاه  بين  نيز  بندی  رده 
حسن آباد انجام شد كه با برتری مزديسنا،مقام 

سومی به اين تيم رسيد.
تيم  توانست  پاسارگاد  بزرگساالن،  در   
مزديسنا را مغلوب كند و سبب شود تا ميزبان 
به عنوان چهارمی اين رقابت ها بسنده كند. در 
مسابقات شطرنج اين دوره از جام راستی، پس 
از بازی های دوره ای، بانوان شركت كننده به 
آزاده  و  نميرانيان  مهسا  ايرجی،  افروز  ترتيب 

كرد.  دفاع  شده  انجام  ازكارهای  و  پرداخت 
شاه بهرام بليوانی نيز از چاپ بليط برای بازديد 

غير همكيشان از پيرسبز خبر داد.
ارائه گزارش كارگروه های جوانان، ورزش، 
وقف و رسانه بخش ديگری از دستور جلسه 
برگزاری  عدم  به  توجه  با  كه  بود  ها  انجمن 
به  آن  دبيرخانه  مسئوليت  دينی،  كارگروه 
پيش  مسئوليتی كه  منتقل شد.  فروهر  سازمان 

از اين به عهده انجمن زرتشتيان يزد بود.
ها  انجمن  ساعته  يك  از  بيش  وگوی  گفت 
يكی  شده  انجام  كارهای  و  مشكالت  بيان  و 
دكتر  بود،  نشست  اين  های  برنامه  از  ديگر 
بود  سخنرانان  از  ديگر  يكی  اهورايی  پرويز 
وي از نياز انتشارات فروهربه همكاری جامعه 
انتشارات  تنها  افزود:  و  گفت  سخن  زرتشتی 
بايد  سال  هر  ماندگاری  برای  ايران  زرتشتيان 

به گزارش خبرنگار ما، با حل شدن مشكل ، 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 نماینده 

زرتشتیان ایران، مالكیت این زمین به سازمان فروهر بازگشت. 

چند كتاب جديد چاپ كند. وي از نويسندگان 
خواست تا مسئوليت انتشار كتاب هايشان را كه 
خيرانديشی برای آن يافته اند به اين انتشارات 
واگذار كنند. وی همچنين در بخش ديگری 
از سخنانش از تالش های انجام شده  برای حل 
دكتراختياری  توسط  باشگاه وصال  مشكالت 

خبر داد.
نياز به داشتن برنامه ريزی استراتژيك موضوع 
مهم ديگری بود كه در سيزدهمين گردهمايی 
انجمن ها مطرح شد، انجمن زرتشتيان كوچه 
از  طرح  اين  دهنده  پيشنهاد  عنوان  به  بيوك 
لزوم هدف گذاری و حركت به سمت هدف 
ها  انجمن  انرژی  و  زمان  بايد  افزود:  و  گفت 
جهتی  در  روزمره  كارهای  انجام  جای  به 
ساماندهی شود كه بيشترين بهره وری را برای 

جامعه داشته باشد. 

در  پاییزي  هاي  کالس  برگزاري    
پوروچیستا 

موسسه خيريه پوروچيستا يزد ، براي ترم پاييز 13 
كالس مختلف برگزار مي كند.در اين كالسها كه 
از مهرماه آغاز مي شود آموزش هايي چون كشتي 
سنتي ، قندسبز ، خياطي ، آرايش  بافي ، دوختهاي 
سيقي ، منبت  مو تر ، مپيو يش ، كا ا پير و
دست  با  دوزي ، بافتني  ومعرق ، آشپزي، چرم 
انجام  دوزي  روبان  و  دوزي  وچرخ ، آپليكه 
مي شود.هزينه شركت در اين كالس ها 10 هزار 

تومان است.

  اهداي پاداش واستار آخر مهرماه
مي شود.اين  اهدا  مهرماه   29 واستار  پاداش 
جوانان  از  يكي  به  توماني  ميليون   2 پاداش 
علمي ، هنري ، علوم  رشته هاي  در  كه  زرتشتي 
انساني كاري نو انجام داده باشد اهدا مي شود.

براي پاداش واستار سال 88 ،چهار پرو ژه نامزد 
شدند كه روند داوري و بررسي اين پروژه ها 
ادامه دارد.براي واستار سال 89 تاكنون يك تن 
نامزد شده است.واستار در نظر دارد عالوه بر 
اين پاداش ، جايزه اي را نيز براي رشد يكپارچه 
اين  اهداي  روز  در  كه  بگيرد  نظر  در  جامعه 
اطالعات  دريافت  مي شود.براي  اعالم  پاداش 
و  واستار  دريافت  براي  نام نويسي  و  بيشتر 
 vaster.ir تارنماي  به  مي توانيد  آن  خبرنامه 

مراجعه كنيد.

  برگزاري یازدهمین همایش موسیقي
يازدهمين همايش موسيقي اواخر آبان ماه برگزار 
زرتشتي ، برگزار  دانشجويان  كانون  مي شود. 
كننده اين همايش ، در اطالعيه اي از گروه هاي 
پايان  تا  موسيقي و تكنوازان زرتشتي خواست 
مهرماه ،آمادگي خود را براي هنرنمايي در اين 
همايش اعالم كنند.بنابر برنامه ريزي هاي انجام 
شده امسال در دو شب پياپي ، همايش موسيقي 
توسط  اجرا شده  برنامه هاي  و  مي شود  برگزار 
كارشناسان موسيقي مورد ارزيابي قرار خواهد 

گرفت.

  وام بنیاد نیكان
نيكان ، وام  بنياد  از  مي توانند  دانشجويان 
امسال  نيكان  كنند.بنياد  دريافت  دانشجويي 
رشته هاي  دانشجويان  از  گروهي  به  نيز 
پزشكي ،مهندسي ،مدديريت و علوم و زبان هاي 
باستاني وام دانشجويي پرداخت مي كند.عالقه 
مندان براي دريافت وام مي توانند تا 10 مهرماه 
اشتغال  گواهي  شامل  كه  را  خود  مدارك 
كارنامه  آخرين  پذيرش ،كپي  يا  تحصيل  به 
دانشگاهي يا ريز نمرات ديپلم و پيش دانشگاهي 
شهريه  مدرك  كنكور،كپي  رتبه  همراه  به 
به  را  زرتشتي  شناسايي  كارت  دوره،كپي 
انجمن  نيكان-  –بنياد  تاتا  بانو  آدرس:ماه 
زرتشتيان كرمان – صندوق پستي 937 – كرمان 

– كدپستي: 7615634895 ، بفرستند.
 

یگانگي  سیروس  خیریه  بنیاد   
بازسازي زمین هاي ورزشي  هزینه هاي 

آدریان بزرگ را پذیرفت
اختياري  اسفنديار  دفتر دكتر  نشستي كه در  در 
فرنشين  زرتشتی،  ايرانيان  نماينده  باشندگي  و 
رستم  مهندس  نيز  و  تهران  زرتشتيان  انجمن 
مهندس  و  فروغي  جمشيد  يگانگي ،مهندس 
داريوش اورنگي برگزار شد ، نقشه هاي تهيه شده 
به بحث گذاشته  براي زمينهاي ورزشي آدريان 
سيروس  خيريه  بنياد  نشست  اين  پايان  شد.در 
را  آدريان  زمين  بازسازي  هاي  هزينه  يگانگي 
پذيرفت و در نشستي با باشندگي هموندان هيات 
امناي آدريان بزرگ و سرپرستان تيم هاي ورزشي 
تمرين كننده در آدريان بزرگ قرار شد تا زمين 
در  استاندارد  بسكتبال  و  فوتبال ، بدمينتون  چمن 
آدريان بزرگ ايجاد شود.هزينه 120 ميليون توماني 
اين بازسازي ها را مهندس رستم يگانگي از سوي 

بنياد سيروس يگانگي پذيرفته است.

دررده  شدند.  سوم  تا  اول  آذريان، 
صورت  به  ها  بازی  كه  نوجوانان 
سوييسی برگزار شد، سياوش گنجی، 
مقام  باستانی  آرين  و  مژگانی  متين 
رده  كردند.در  كسب  را  برتر  های 
رامين  مهربد،  پرويز   ، بزرگساالن 

اخوی جو و مهنام قندشاهی توانستند در 5 دور 
بازی سوييسی انجام شده به عنوان هاي اول تا 
به  نفر   8 با  نيز  ايرجی  يابند.افروز  سوم دست 
بازی كرد  صورت همزمان شطرنج سيمولتانه 
رامتين  مقابل  در  شكست  جز  به  توانست  كه 
فروديان، ديگر بازی ها را با پيروزی به پايان 
برساند. ايرجی،درمسابقات سيمولتانه كشوري 
استان يزد مقام دوم را در سطح  تيم  با  همراه 

آموزش و پرورش كسب كرده است. 
زودتر  روز  يك  كه  ميز  روی  تنيس  در  اما 
فرناز  و  مند  بخت  آرميتا  يافت،  پايان  جام  از 
كردند  بازی  را  بانوان،فينال  رده  در  آتشبند 
به دست  كه آرميتا بخت مند مقام نخست را 
به جايگاه  اين رده  نيز در  آورد. يسنا دمهری 
سومی دست يافت. در بازی های تك حذفی 
نوجوانان آرمين يزداني جايگاه نخست، فرشاد 
پناه  يزدان  رامتين  و  دوم  مقام  زاده  پشوتني 
مقام سوم را به دست آوردند. در بزرگساالن، 
بازی  دانشزاد  خسرو  با  كيانشاهی  شهريار 
كيانشاهی  پايان،  در  برگزار كرد كه  را  فينال 

قهرمان شد. سهراب ويرابی نيز به مقام 
تنيس  رده،  ديگر  يافت.  دست  سوم 
روی ميز دوبل بود كه امسال مسابقات 
نفره  دو  تيم  پايان،  در  نداشت.  زيادی 

نخست،  مقام  ويرابي  سهراب  باستاني-  فرخ 
تيم شهروز بهمردي- آرمان ايزدي دوم و تيم 
آرمين يزداني- پدرام خدادوست سوم شدند. 
از نكات قابل توجه مسابقات امسال، تدارك 
بود،  شهرستانی  های  تيم  برای  خوابگاه 
خوابگاهی كه در ميان جام های ورزشی كم 

نظير بود. 
زرتشتيان  ورزش  كميسيون  تصميم  اساس  بر 
استان يزد، جام راستی مالك انتخاب بازيكنان 
در  آريا  نام  به  كه  يزد  زرتشتيان  منتخب  تيم 
مسابقات استانی شركت می كند، خواهد بود. 
در مراسم پايانی اين مسابقات ،اردشير نابكی 
فرنشين انجمن زرتشتيان قاسم آباد، به تراكم 
جام های ورزشی در دو ماه امرداد و شهريور 
انتقاد كرد و دكتر اسفنديار اختياری از برنامه 

ريزی در اين زمينه خبر داد.

نشست 860 کنكاش یگانگی در شهریورماه 
نشست  دستور  با  و  میزگرد  صورت  به 

»بررسی مشكالت جامعه« برگزار شد. 
كاهش  موضوع  نشست،  محورهاي  از  يكي 
اين  خادم  خانم  بود.  مدارس  آموزشی  كيفيت 
نكردن  نام  ثبت  دليل  ترين  مهم  را  موضوع 
دانست.  زرتشتي  مدارس  در  آموزان  دانش 
كه  كرد  خاطرنشان  باره  دراين  اختياری  دكتر 
در ماه گذشته نشستی با مديران مدارس دخترانه 
برنامه  مدارس  مديران  از  و  است  شده  برگزار 
هاي آموزشی خواسته شده است. وی ادامه داد: 
آموزشی صورت  كيفيت  بهبود  برای  تغييراتی 

گرفته است.
مجمع انجمن زرتشتيان تهران و موضوع تبديل 

انجمن زرتشتیان تهران در نشستی که با 
مسئولین سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در مورد زمین های قصرفیروزه داشت ، 

به نتیجه ای نرسید.
دكتر رستم خسرويانی با اعالم اين خبر گفت 
انجمن برنامه های ديگری را در پيش خواهد 

گرفت.
ساخت  قصد  تهران  شهرداری  است  گفتنی 
اتوبان بسيج را در نظر دارد  با  اتوبانی موازی 
كه اين بزرگراه از زمين های قصرفيروزه می 
شهرداری  كه  هايی  زمين  از  مقداری  گذرد. 
پاسداران  سپاه  اجاره  در  است  آن  خواستار 
انجمن  تا  است  الزم  و  است  اسالمي  انقالب 

و سپاه در مورد اين زمين ها به توافق برسند.

 گفت و گوها پيرامون زمين هايبررسی مشکالت جامعه در نشست کنکاش 
قصرفيروزه ادامه دارد

به احسن تعدادی از زمين های انجمن، ديگر 
خواستار  باشندگان  بود.  نشست  اين  موضوع 
آن شدند تا نيت نامه اين زمين ها در نظر گرفته 
مشخصات  مجمع،  ازبرگزاری  قبل  و  شود 
دراين  انجمن  شود.فرنشين  اعالم  آنها  كامل 
نيمه  های  ساختمان  انجمن  شد:  يادآور  باره 
كاره فراوانی دارد كه براي اتمام آنها به زمان 
نيازاست. وی علت فروش زمين ها را  و پول 

اتمام اين ساختمان ها عنوان كرد.
عدم ايجاد سازمان جديد ، ديگرموضوعي بود 
كه باشندگان بر آن تاكيد كردند. اختياري در 
اين زمينه گفت: در دو سال گذشته كوشش 
ها  انجمن  افقی،  كاركرد  جای  به  تا  شده 

ماتريسی عمل كنند. 

کامبیز رستمی



بهترین هدیه برای کسانی 
که دوستشان دارید 

سکه اشوزرتشت نقره خالص 
شماره تماس: 88825212 ، 
 09123506248 ، 66462704
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آن طرف رختکن
بهرام دمهری

نخست بگويم كه اين مطلب پيش از آنكه راه 
و رسم حمام رفتن مردم را در دهه های سی 
باز گو كند، جامعه  برای شما عزيزان  و چهل 
هر  در  مردمانش  كه  دهد  می  نشان  را  سنتی 
برای  و  نبوده  غافل  مختلف  مسائل  از  شرايط 
بهبود وضعيت با هم به تبادل نظر می پرداختند.

حمام “نرسی آباد« در هفته، دو روز، داير بود 
 ، پاييز و زمستان  پنجشنبه و جمعه. در فصل   ،
صبح تا ظهر مخصوص مردان و بعداز ظهر ها 
ويژه بانوان و در فصل بهار و تابستان بر عكس. 
به هر صورت جمعه ها حمام شلوغ تر بود. اكثر 
بچه ها و جوانان به همراه پدر يا برادرانشان به 
ای  كه رختكن  حمام  می آمدند.از محوطه 
است(  شده  نوشته  در گذشته  آن  )شرح  بود 
آن  انتهای  در  اتاقی  كه  راهرويی  وسيله  به 
شديم.  می  وارد  حمام  صحن  به  داشت  قرار 
صحن حمام فضايي حدود چهل متر مربع بود 
از  راه داشت.  به محوطه  با درب ورودی  كه 
صحن با سه راه پله كه به شش اتاقك منتهی 
تمامی  بودند.  شده  نصب  ها  دوش  شد،  می 
بدو  در  بودند.  درب  فاقد  اتاقك ها  و  راه پله 
ورود حوله خود را روی ميخ هايی كه روی 
ديوار محكم شده بود آويزان نموده و صابون 
می  ديوار  كنار  سكوی  روی  را  خود  و كيسه 
گذاشتيم. زير يكی از دوش ها خود را خيس 
و به صحن حمام باز می گشتيم. از دو شير آب 
سرد و گرم تاس های مسی كه شبيه لگن بودند 
از آب پر نموده وچند نفری از آن استفاده می 
بود.  كرديم. صحن حمام گرم و بخار گرفته 
كسانی بودند كه از صبح زود تا نزديكی های 
ظهر آنجا می نشستند و از هر دری صحبت می 
كردند. گاهی هم بحث ها به جدل می كشيد  
وصدا را در آن فضا بلند نموده و برای هم خط 
حمام   ، صورت  هر  به   !! كشيدند  می  ونشان 
پاكيزه  و  بهداشت  برای  جايی  آنكه  از  پيش 
نمودن باشد، جايی بود برای تبادل نظر و خبر 
كنج  خانه  حمام  امروز  و  يكديگر  از  داشتن 
خلوتی است كه كسی را به آن راهی نيست !!

»ايراندخت«،  زرتشتي  بانوان  فوتسال  جام 
دومين دوره خود را با برتري تيم آرش پشت 

سر گذاشت. 
در  امسال  حالی  در  ايراندخت  فوتسال  جام 
شهريور ماه برگزار شد كه به دليل كمبود تيم 
انجمن زرتشتيان  به حد نصاب نرسيدن،  ها و 
نصرت آباد مجبور شده بود تا زمان برگزاری 

را از فروردين ماه به شهريورماه انتقال دهد. 
سال پيش، اين جام در زمان تعطيالت نوروزی 
شده  برگزار  كسنويه  پوالد  ورزشی  تاالر  در 

شد  سبب  اما  زماني  تعويق  اين  بود. 
تا تعدادی از بازيكنان به دليل مشغله 
تيم  با  نتوانند  تحصيلی  يا  و  كاری 

خود به يزد بروند. 
 8 ايراندخت  جام  دوره  دومين  در 
اين  تيم حضور داشتند. مقام نخست 
به  بارديگرتيم آرش  از جام را  دوره 
دست آورد. آرش، جزو معدود تيم 
برای  سال  طول  در  كه  است  هايی 
پسر،  چه  و  دختر  چه  بازيكنانش، 
ساختار  البته  و  گذارد  می  تمرين 
توانسته  و  دارد  قبولی  قابل  مديريتی 
هايي  موفقيت  داخلی  های  جام  در 
اين  سرپرست  و  مربی  باشد.  داشته 

استانی  ليگ  مسابقات  در  تيم  از حضور  تيم، 
در سال گذشته می گويد و می افزايد امسال 
مسابقات  اين  در  تا  نيز كوشش خواهيم كرد 
سال  به  نسبت  بهتری  نتايج  و  كنيم  شركت 

گذشته به دست آوريم .
مقابل  در  برد  با  كه  بود  تيمی  آناهيد ، ديگر 
نهايي  مرحله  به  توانست  كسنويه  پوالد  تيم 
اما با شكست در بازی نهايي به مقام  راه يابد 
قبل  ماه  چند  آناهيد  كند.  بسنده  دومی 

برگزاري دومين دوره جام ایراندخت 

پارس نامه
ماهنامه پژوهشی فرهنگی تحلیلی

شماره پانزده -شهريور ماه 1389

صاحب امتياز و مدير مسئول : 
دكتر اسفنديار اختياری

زير نظر شورای سردبيری 
صفحه آرا : شادی عبد شريف آبادی

همكاران :
همراهان تارنمای برساد

احمد  استاد  خيابان  صفائيه-  يزد-   : آدرس 
آرام- كوی استادان - كوچه هنر6 

كد پستی : 8915817113
تلفكس تهران : 44049198 - 021

تلفن : 0351-8210881
دورنگار : 0351-8210879
پيام نگار: 09356238532 

صندوق پستی : 89195/154
info@parsnameh.ir :پست الكترونيكی

پارس نامه در ويرايش نوشته ها آزاد است و 
همه ی نوشته ها ديدگاه پارس نامه نيست.

انجمن  هموندان  بيشترشان  كه  بازيكنانی  با 
يانشوران مانتره و گاتاپويان يزد بودند، شكل 

گرفت. 
آترين ، تيم سوم اين جام بود. آترين ، با دو تيم 
تيم  و  بود  كرده  شركت  ايراندخت  جام  در 
اصلی آنان موفق شد به مرحله نيمه نهايی برسد 
و شايد اگر تيم ديگری جز آرش را در مقابل 

خود داشت به راحتی به فينال رسيده بود. 
آترين و آترين جوان، دو تيمی بود كه پيش 
جام  نخست  فراخوان  با  جديد  سال  آغاز  از 

اين  آترين ، در  بود.  گرفته  شكل  ايراندخت 
تيم دختران  اندك  به سابقه  با توجه  مسابقات 
خود توانست يكی از مدعيان اصلی جام باشد 
سال  در  را  تری  موفق  حضور  احتمال  البته  و 

آينده نويد داد. 
بود.  كسنويه  پوالد  مسابقات  اين  چهارم  تيم 
آنكه  از  پيش  كه  دارد   بازيكنانی  تيم   اين 
آنان  هستند.  واليباليست  باشند،  فوتباليست 
با  جانباختگان  جام  گوناگون  دوره های  در 

تيم های  از  اند،يكی  توانسته  خود  واليبال  تيم 
نام آشنا باشند.اين موضوع از آن جهت اهميت 
مي يابد كه نشان مي دهد ورزشكاران جامعه ما 
محدودند و بسياری ازبازيكنان ما در جام های 
می  شركت  گوناگون  دررشته های  مختلف 
كنند كه اين موضوع باعث غير حرفه اي شدن 

مي شود. 
درمسابقات ، ايران  كننده  شركت  تيم  ديگر 
زرتشتی  دانشجويان  كانون  تيم  همان  يا  شيد 
بود ، تيم آنان كه بيش ازآنكه سابقه بازی داشته 
را  مسابقات  برگزاری  باشد،سابقه 
با شكست  ايران شيد، كه  تيم  دارد. 
كرده  آغاز  را  خود  بازی های 
بازی های  پايان  به  رسيدن  با  بود 
يكديگر  اندك،  اندك  گروهی، 
و قابليت های خود را بيشتر شناختند 
با آنكه بازی را  پايانی  اما در بازی 
گروهی  ازمرحله  نتوانستند  بردند، 
باال بروند. ديگر تيم جام ، تيم ياران 
سوی  از  بهناز ، كه  ياران  بود.  بهناز 
به  آباد،  نصرت  زرتشتيان  انجمن 
مسابقات  اين  در  ميزبان،  عنوان 
بازی  درسه  كه  بود   كرده  شركت 
دست  تساوی  يك  به  تنها  خود 
آترينی  تيم  ديگر  جوان،  آترين  تيم  يافت. 
با يك برد و  شركت كننده بود.آترين جوان 

دوباخت از دور مسابقات كنار رفت. 
يسنا نيز تيم ديگر شركت كننده در ايراندخت، 
در  كننده  شركت  تيم  ترين  جوان  عنوان  به 

مسابقات، نتوانست از گروه خود باال برود. 
 جام ايراندخت تنها جام ورزشي ويژه دختران 
و بانوان زرتشتی است كه امسال دومين دوره 

آن به ياد شادروان رامين شهرت برگزار شد.


