
 گزارشي از همايش بزرگداشت استاد رشيد شهمردان
 

در تـاالر  ) البته بـا چنـد مهمـان از شـهرهاي ديگـر      (  رسيد و زرتشتيان يزد      1384 فروردين ماه    16باالخره روز   
تـالش  ،  همايش هاي كوچه بيوك گردهم آمدند تا به مناسبت يكسدمين سال تولد رشيد شـهمردان، ارج نهنـد                 

 بيشتر او وآثارش را بشناسند و همچنين از مقاله ها و سخنراني هاي ديگر نيز اسـتفاده                  هاي اين استاد بزرگ را،    
 . ببرند

با سرايش بندهايي از گاتهـا و         پسين 4همايش بزرگداشت استاد رشيد شهمردان چند دقيقه اي مانده به ساعت            
ارائه گزارش توسـط    . سرود ملي آغاز شد   

اي  آقـ  ،دبير همايش آغازگر برنامه ها بود     
فرشاد مـالي در گـزارش خـود از برنامـه           
ريــزي چنــد ماهــه انجمــن يــانش وران 
مانتره براي برگزاري مناسب اين همايش      

ــرد  ــحبت ك ــراوان و  . ص ــات ف از مكاتب
ــان    ــخاص و فرهيختگ ــا اش ــحبت ب ص

 نوشتار رسـيده و از نيامـدن        7مختلف، از   
، نماينده   ها مقالهاين  يكي از نويسندگان    

ــ ــشتيان در مجل ــرم زرت س شــوراي محت
اسالمي و رئيس انجمن موبدان تهران به 

او همچنين از انجمن ها، سازمان هـا و افـراد گونـاگوني كـه يـاريگر                 . سخن گفت و مشغله زياد    داليل مختلف   
هاي همايش  انجمن يانش وران مانتره بودند تشكر نمود و ترتيب برگزاري همايش را همانطور كه در ويژه نامه                  

بعد از آن اولين سخنراني همايش توسط آقاي دكتر كسرا وفاداري انجام شـد و در پـي آن                   آمده بود اعالم كرد و    
پيام موبد كورش نيكنام نماينده زرتشتيان ايران در مجلس خوانده شد و از هيأت رئيسه همايش دعوت به عمل                   

 ) د ماليآقايان موبد فريبرز شهزادي، دكتر داريوش مهرشاهي، دكتر اسفنديار اختياري و فرشا( آمد
بـر ايـن    و بعد از صحبت ابتدايي توسط آقاي دكتر اسفنديار اختياري و تأكيـد              

نكته كه ديدگاه سخنران ها نظر شخصي آنها است ارائه نوشتارها آغاز شد بـه               
ترتيب آقايان شهريار هيربد، موبـد پـدرام سـروش پـور و كـامران لريـان بـه                   

چكيده نوشتارها در ويژه نامه همـايش       (سخنراني در مورد مقاله خود پرداختند       
رها، اسـتاد اميـر صـادقي بـه         اما با پايان بخش نخست ارائه نوشتا      ) وجود دارد   

 در روايت گري شاهنامه پرداختند كه با استقبال بينندگان نيز روبروشد، بعد از پذيرايي و بازديد از نمايشگاهي كه        
مختلف قديمي و همچنـين خوشنويـسي و خـط ديـن دبيـره و               شامل عكس هاي    (سالن پايين همايش برپا بود      

همايش با سخنراني آقاي دكتر عليقلي محمودي بختياري ادامه    ) ندپهلوي بر روي سفال توسط آقاي بهرام بروم       



يافت و بعد از خواندن مقاله موبد اردشير خورشيديان رئيس انجمـن موبـدان تهـران توسـط آقـاي موبـد پـدرام                      
و آقايان بوذرجمهر پرخيـده و      ) خادم(سروش پور، سه نوشتار پاياني همايش توسط سركار خانم گوهرتاج كوچكي          

 .  رستم خسروياني ارائه گرديدموبديار
 گروه كر انجمن يانش وران مانتره سرود زيبايي را اجرا نمودنـد و در مراسـم                 ،قبل از آغاز مراسم پاياني همايش     

 انجمن هاي مختلف استان يزد به افـرادي كـه بـه سـخنراني پرداختـه بودنـد                   تن از رؤساي     7پاياني با حضور    
 .يادبودهايي اهدا گرديد

  :در حاشيه
 تن از روساي انجمنهاي زرتشتيان استان يزد در مراسم پاياني نـشانه اي بـود از همبـستگي و                    7حضور   •

 يكپارچگي زرتشتيان استان يزد
اجراي قسمت هاي گوناگون همايش در زمان هاي پيش بيني شده و پايان همايش در زمان مورد نظـر                    •

 .قابل توجه بود
 . ستودني بود شركت كننده همايش350نظم و ترتيب حدود  •
افرادي كه مايل به شركت در همايش بودند از طريق انجمن هاي محل سكونت خود نام نويسي كـرده                    •

  .بودند و براي آنها كارت دعوت صادر شده بود
با آنكه زمان خاصي براي بازديد از نمايشگاه در نظر گرفته نشده بود اما در هنگام استراحت و در پايـان                      •

 .در همايش از نمايشگاه ديدن نمودندهمايش شركت كنندگان 
آقاي بهرام برومند آثار خوشنويسي و خط دين دبيره و پهلوي بر روي سفال را از تهران براي شركت در               •

 .نمايشگاه آورده بودند
 


