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سخن نخست
يادداشت سردبير

يورش  زير  (مقدس)  سپندينه  سرزمين  اهورايى،اين  ايران  كه  است  دراز  ساليان 
در  بدانديشان  از  نيز همچنان گروهى  اكنون  است.  بوده  انديشان  بد  و  دشمنان 
به  فرهنگى  يورش  و  فرهنگى)  (ميراث  فرهنگى  هاى  بازمانده  بردن  بين  از  فكر 

افتخارهاى گذشته اين سرزمين اهورايى مى باشد.
چندى پيش در يكى از رسانه هاى ماهانه اقتصادى و مالى معروف امريكا چشمم 
به بخشى از اين نشريه افتاد؛ كه نزديك به يك سوم اين نشريه را به كشور امارات 
از  و  بود  گرفته  كشور  آن  در  گذارى  سرمايه  كار  در  تبليغ  براى  عربى  متحده 
پيشرفت شهرهاى خود از جمله دوبى گفته بود. در اين نوشتارها اميران و وزيران 
آن كشور نيز گفتگو داشته و از مردم غرب براى سرمايه گذارى فراخوان شده بود. 
با شگفتى در هيچ كجا از اين نوشتار ها نامى از خليج فارس ديده نمى شد. در 
چند جا فقط نام خليج نوشته شده بود. اينها مرا بياد نكته اى انداخت كه چندين 
روز پيشتر از آن برايم روى داده بود. در تارنماى خبرى بى بى سى به انگليسى در 
بخش رويدادهاى خاورميانه هيچ كجا نامى از خليج فارس را نديدم ولى در جايى 
به ساالر خبرى بى بى سى  ايميلى  را ديدم. همان روز  نام دروغين خليج عربى 
فرستادم و در مورد درستى نام خليج فارس و در مورد بردن نام خليج فارس در 
خبرها نوشتم. روز پس از آن ايميلى از بى بى سى دريافت كردم كه در آن گفته 
شده بود كه همانگونه كه شما مى خواهيد نام خليج فارس برده شود، گروهى هم 

دوست دارند كه نام خليج عربى بكار رود.
برد كه اين چه گروهى هستند؟ و چگونه خبرهاى بى بى  حال مى توان گمان 
سى  و ديگر را در اختيار دارند. گويا اين كج انديشان و گمراهان خبرها و يا ساالر 
رسانه هاى گروهى را مى خرند و آنها را كنترل مى كنند. كسانى چون صدام و 
يا معمر قذافى كه همواره نام خليج فارس را خليج عربى گفته بودند ، و هنوز هم 
مى گويند، و اميران شيخ نشين خليج فارس و چندى از دوستان ديگر عرب ها كه 
همه از يك قماش هستند. اين اميران و رهبران با پولهاى هنگفت و درآمدهاى 
نفتى زيادى كه دارند در بسيارى از كشورهاى غربى همچون كشورهاى خودشان 
رسانه هاى گروهى را در اختيار دارند. آنها تالش در از بين بردن نام هميشگى و 
ثبت شده در تاريخ و ديگر بازمانده هاى فرهنگى ايران اهورايى هستند.آنها تالش 
دارند كه نه تنها نام خليج فارس را دگرگون كنند، بلكه در فكر گرفتن سه جزيره 

ايرانى در خليج فارس نيز هستند.
نام خليج فارس يك نام ثبت شده جهانى از سوى سازمان ملل بوده كه بيش از 

2500 سال پيش داريوش شاه بزرگ آن را نامگذارى كرد.
بوده  آشنا  نياكانش  از خودگذشتگى هاى  و  با گذشته ى خود  باز  دير  از  ايرانى 
است. جا دارد كه ايرانيان در برابر اينگونه يورش هاى فرهنگى خاموش ننشينند. 
بايد بدانيم كه يكى از شوندهاى جاودانگى ايران و ايرانى همان آزادگى ايرانيان 

است و اين خود يكى از پايه هاى برجسته و استوار بر جاى ماندن ايران.
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 خليج هميشه فارس

سروده: خداداد خدابخشى

اى نور چشم مردم ايران خليج فارس
وى زادگاه خوب دليران خليج فارس

اى قشم و كيش و ابوموسى عزيز
هنگام و خارك، هرمز و الوان، خليج فارس

پر آب باش و همواره بى گزند
ر بى بديل درخشان خليج فارس اى ُدُ

داراى بنادرى چون لنگه و پر ستاره وار
هم ديلم و گناوه و كنگان خليج فارس

بوشهر و بندر عباس و جاسك هم
نورانى اند چون خور تابان خليج فارس

پر آب باش و همواره بى گزند
اى ُدر بى بديل درخشان خليج فارس
تنب بزرگ و كوچك زيبا و دلفريب
چون مهر و ماه فروزان خليج فارس
يا خارك و كنگ بندر و اروند رود

كاروان سرافراز عرصه ميدان خليج فارس
پر آب باش و همواره بى گزند

اى ُدر بى بديل درخشان خليج فارس
خرم چو شهر خرم و با بندرى عظيم
همسايه بزرگ آبادان خليج فارس

از بندر امام و بندر ديگر ار بگويمت
داراى بنادرى چه فراوان خليج فارس

پر آب باش و همواره بى گزند
اى ُدر بى بديل درخشان خليج فارس
خوش تنگه ايست تنگه هرمز كنار تو
باشد به زير سايه يزدان خليج فارس
تو مفتخر به صلح شدى، برقرار باد

اين نام نيك درخور و شايان خليج فارس
پر آب باش و همواره بى گزند

اى ُدر بى بديل درخشان خليج فارس
آخر كالم رمز خدابخشى اين بود

دنيا شناسد اين خليج به دوران خليج فارس
پر آب باش و همواره بى گزند

اى ُدر بى بديل درخشان خليج فارس

با سپاس فراوان
از دهشمندان گرامى و 

بويژه

خانم دكتر

آوا خسرويانى

اده دستى   به كه با مهر و گشاده دستى   به كه با مهر و گشاده دستى   به 
مالى ى  پشتوانه  رسانه  اين 

داده اند و انگيزه سرپا ماندن 
آن را فراهم آورده اند.

«مهرنيايش»
او  به  و  ستايم  مى  نمازها  بهترين  با  را  فراخ  دشتهاى  دارنده  ايزد  مهر   -
درود مى فرستم كه چراگاههاى سبزگون و گسترده اش بر گاهواره زمين 

آرامبخش است و آسايش دهنده.
- ستايشم پيش گش آن ايزدى كه نگاهبان راست ترين گفتار است، نيكويى 
هايش از شمار فزون است، با هزار چشم، بيناى دورترين دورهاست،هميشه 
بيدار و بيخواب است، چون نگينى زرين پيرامون كشور را فرا گرفته، نگاهبان 
و  فراز  و  بيرون كشور  و همواره همه جاست. در درون كشور،  پيمانهاست 

فرود آن.
- مى ستايمش كه سخن را به راستى ره مى نمايد. نيرومند است، شهريار 
مى  را درهم  بخشد، ستون دشمنان  مى  نيرو  را  آوران  است، جنگ  چابك 

شكند و پيمان شكنان را بر مى اندازد.
- اهورامزدا اين آفريننده بزرگ و اين سرور همه كشورها، براى ايزد مهر، 
زيباترين جايگاهها را ساخته است كه ايزد مهر از آن جايگاه بر آدميان مى نگرد...
بهروزى،  اهورايى،آزادى،  بخششهاى  بهترين  كه  ستايم  مى  را  مهر  ايزد   -
رهايى در داورى، تندرستى،پيروزى، پاكى و پارسايى را ره آورد ما مى سازد.
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   پريسا خسروى : 

بانوى نام آور ايرانى
                                                 

    

ه كوشش به كوشش به كوشش – پروفسور فرهنگ مهر و مهرداد ماندگارى

اورا  و   . راميشناسيم  خسروى"  پريسا  ما"  از  بسيارى 
به  ما  همه   ولى  ايم  نهاده  ارج  زرتشتيان  همايشهاى  در 
شايستگى ها  و پيروزيهاى  او در زندگى  و كارهاى  بر 
به  ما  همه   ولى  ايم  نهاده  ارج  زرتشتيان  همايشهاى  در 
شايستگى ها  و پيروزيهاى  او در زندگى  و كارهاى  بر 
به  ما  همه   ولى  ايم  نهاده  ارج  زرتشتيان  همايشهاى  در 

ميتواند  او  زندگى  گمان  بى  نداريم   آگاهى  اش  جسته 
نمونه اى براى همه زرتشتيان ايرانى مهاجر باشد .

پس از مهاجرت  به آمريكا، پريسا رشته روزنامه نگارى 
كالج  در"  را   گروهى   هاى   رسانه  از  پراكنى   خبر  و 
شيكاگو فرا گرفت و زبان فرانسه را در دانشگاه 
كالج 
شيكاگو فرا گرفت و زبان فرانسه را در دانشگاه 
كالج 

كلمبيا " 
پاريس آموخت و با  چيره دستى در سه زبان "   پاريس آموخت و با  چيره دستى در سه زبان "   پاريس آموخت و با  چيره دستى در سه زبان  "سوربن 
فارسى و انگليسى و فرانسه در سال 1988 مسيحى كارش 
را در رسانه خبر پراكنى سى ان ان CNN  آغاز كرد و 

با شايستگى خودش به رتبه معاونت ارشد ساالر( 
رئيس) بخش گردآورى خبر در بخش جهانى 
رسانه  اودرستاد  كار  دفتر  آمد.  نايل  دررسانه  
CNN در آتالنتا است ودر آنجا همه كوششهاى 
زيرنظرداردودراين  خبررا  گردآورى  جهانى 
به  خبر  60خبرنگارو26مركزگردآورى  سمت 
اوگزارش ميدهند واو پس ازرسيدگى،ارزيابى 
در    CNN شعب  به  را  آنها  بازنگرى  و 

كشورهاى گوناگون براى پخش ميفرستد. دقت 
نظر، بيطرفى، قدرت تشخيص احترام همكاران وى را جلب كرده است .

درازاى بيست سال خدمت در  CNN  و پوشش خبرى پريسا بيشتر رويدادهاى مهم و جنجالى جهانى 
دررشته  بنامى  دريافت جوايز  وبه  قرارگرفته  ستايش  مورد  باهمكارانش  وبارها  است  رهبرى كرده  را 
  و پوشش خبرى پريسا بيشتر رويدادهاى مهم و جنجالى جهانى 
دررشته  بنامى  دريافت جوايز  وبه  قرارگرفته  ستايش  مورد  باهمكارانش  وبارها  است  رهبرى كرده  را 
  و پوشش خبرى پريسا بيشتر رويدادهاى مهم و جنجالى جهانى 

كارش كامياب شده است .
در سال 2005 براى پوشش گزارش هاى توفان كاترينا  به دريافت جايزه Peabody و در همانسال  

براى گزارشهاى وابسته به فاجعه سونامى  در آسياى جنوبى به دريافت جايزه «دوپانت»  نايل گرديد.
به دريافت  باز  اتحاديه جماهير شوروى  ناموفق  1991 در  براى پوشش اخبار كودتاى  در سال 1992 

جايزه ويژه  موفق شد .
در سال 1993 براى گزارش جامع و دقيق جنگ خليج فارس به دريافت جايزه ويزه اى ديگر   وباز در  
Emmyهمانسال براى پوشش كامل اخبار  سومالى به دريافت جوايز   Emmyهمانسال براى پوشش كامل اخبار  سومالى به دريافت جوايز   Emmy  و Sigma Delta  نايل آمد. 

در سال 1995 براى تهيه و انتشار اخبار مربوط به شورش مسكو  جوايزى ويژه به او داده شد. 
در سال 2001 براى مجموعه اخبار مربوط بهSierra Leone   به دريافت جايزه  بسيار نام آورى  كامياب شد .

در سال 2003 براى گزارش جنگ عراق به دريافت جايزه خبرنگاران ممتاز كامياب شد. 
   به دريافت جايزه  بسيار نام آورى  كامياب شد .

در سال 2003 براى گزارش جنگ عراق به دريافت جايزه خبرنگاران ممتاز كامياب شد. 
   به دريافت جايزه  بسيار نام آورى  كامياب شد .

درسال 2002 براى انتشار دقيق رويدادهاى  بعد از حوادث دلخراش 11-9 سپتامبر دوباره به دريافت   
جايزه  ويژه اى دست يافت.

با  كه  است  (2008)بوده  امسال  مى   10 در  او  پيروزى  آخرين 
چهارنفرايرانى ممتازديگر كه سه نفرآنها بانو هستند به دريافت  مدال 
(Ellis Island Medal of Honor).ويژه اى   نايل آمده اند

جزيره  اليس در نيويورك  در جنوب باخترى جزيره منهتان در 
سالهاى  بين  بود.  دفاعى  قلعه  زمانى  جزيره  اين  است.  نيويورك 
آمدند  مى  امريكا  به  كه  مهاجرينى  اصلى  مركز  1892و1943 
واگر مدارك ورود آنها كافى نبود در آنجا بازداشت  ميشدند تا 
تكليفشان روشن شود، بعدها به مهاجرينى كه به علت موفقيتهاى  
فردى  بعنوان شهروندان بر جسته امريكا شناخته ميشدند و ميشوند و 
كوششهاى  آنها بعنوان امريكائى  در ايجاد يگانگى  بين فرهنگها، 
مذاهب و نژادها شايسته و برجسته است جايزه اى داده ميشود بنام 
) ودر اين آيين كه در تاالر بزرگ 
مذاهب و نژادها شايسته و برجسته است جايزه اى داده ميشود بنام 
) ودر اين آيين كه در تاالر بزرگ 
مذاهب و نژادها شايسته و برجسته است جايزه اى داده ميشود بنام 

Ellis Island)     همين جزيره
و با شكوهى بصورت رسمى با لباس رسمى  برگزار ميشود و روساى نيروهاى سه گانه هوائى، دريائى، 
زمينى در آن شركت دارند به برندگان جوايزى ويژه اعطاء ميشود. در مراسم امسال بطور بى سابقه اى 

5 نفربانوى ايرانى
           CNN 1 -  بانو پريسا خسروى معاون ارشد مركزگرد آورى اخبارجهانى در

2 - انو گلى عامرى معاون فرهنگى وزارت خارجه امريكا
H.A.N.D 3 - بانو نوشين هاشمى موسس بنياد

Morgan Stanley 4 - بانو ليلى خواجوى مدير عاملMorgan Stanley 4 - بانو ليلى خواجوى مدير عاملMorgan Stanley
5Wells Fargo Bank - بانو آويد مجتبائى معاون اجرائى ورئيس مسئول اطالعات در   5Wells Fargo Bank - بانو آويد مجتبائى معاون اجرائى ورئيس مسئول اطالعات در   Wells Fargo Bank  وسرانجام 
Ellis Island Medal به دريافت جايزه  Ellis Island Medal به دريافت جايزه  Ellis Island Medal K.v.v. . Mart آقاى داريوش خالدى رئيس ومدير عامل - Mart آقاى داريوش خالدى رئيس ومدير عامل - Mart 6

of Honor كامياب شدند.

مهاجرينى موفق به دريافت اين نشان ميشوند كه شهروندان امريكائى برجسته اى شده باشند.
پشتكار و  با  تاريخى و  گذشته خود  افتخارات  و  نگهدارى ويژگيهاى ممتاز شهروندى سابق  با  آنها  
اراده توانسته اند درامريكا با رهبريهاى شغلى وكارى خدمات ارزنده اى به مردم وكشورامريكا انجام 
دهند و همدوش همشهريهاى امريكائى براى اعتالى اين كشوركوشش كنند و همينگونه به روياهاى 
اراده توانسته اند درامريكا با رهبريهاى شغلى وكارى خدمات ارزنده اى به مردم وكشورامريكا انجام 
دهند و همدوش همشهريهاى امريكائى براى اعتالى اين كشوركوشش كنند و همينگونه به روياهاى 
اراده توانسته اند درامريكا با رهبريهاى شغلى وكارى خدمات ارزنده اى به مردم وكشورامريكا انجام 

خود برسند دريافت كنندگان اين مدال سناتورها، شخصيت هاى فرهنگى، تلويزيونى، هنرى، صنعت 
وبازرگانى، مذهبى و دارندگان جايزه نوبل بوده اند . اين مدال افتخار از سوى  سازمان  Neco  كه 
چترى براى 350 سازمان نژادى مختلف تشكيل ميشود و معرف 5 ميليون خانواده است و ازسوى  كنگره 
امريكا تاييد و پذيرفته شده است ميگردد. آرمان آنها نگهدارى تفاوتهاى نژادى و مذهبى مختلف و 

افزايش تفاهم و دوستى بين آنها و مبارزه با بى عدالتى و تعصب است 0
بد نيست به بينيم آقاى داريوش خالدى به چه علت براى دريافت اين جايزه برگزيده شد. ايشان پس از 

افزايش تفاهم و دوستى بين آنها و مبارزه با بى عدالتى و تعصب است 0
بد نيست به بينيم آقاى داريوش خالدى به چه علت براى دريافت اين جايزه برگزيده شد. ايشان پس از 

افزايش تفاهم و دوستى بين آنها و مبارزه با بى عدالتى و تعصب است 0

انقالب اسالمى ايران با خانواده به امريكا آمد. در سال 1968 دردانشكده پلى تكنيك ايران درجه فوق 
ليسانس در مهندسى راه و ساختمان گرفته بود. 

در امريكا در دانشگاه  كاليفرنياى جنوبى در سال 1981 در مديريت فارغ التحصيل شد ودر جوالى 1995 
از دانشگاه ُكرنل در مديريت غذائى فارغ التحصيل شد . وقتى به امريكا آمد نه زبان انگليسى بلد بود و نه 
در امريكا در دانشگاه  كاليفرنياى جنوبى در سال 1981 در مديريت فارغ التحصيل شد ودر جوالى 1995 
از دانشگاه ُكرنل در مديريت غذائى فارغ التحصيل شد . وقتى به امريكا آمد نه زبان انگليسى بلد بود و نه 
در امريكا در دانشگاه  كاليفرنياى جنوبى در سال 1981 در مديريت فارغ التحصيل شد ودر جوالى 1995 

هرگز كاسبى كرده بود. در اينجا به اتفاق برادر خانمش پرويز وزين در شهر تورنس نخستين فروشگاه 
از دانشگاه ُكرنل در مديريت غذائى فارغ التحصيل شد . وقتى به امريكا آمد نه زبان انگليسى بلد بود و نه 
هرگز كاسبى كرده بود. در اينجا به اتفاق برادر خانمش پرويز وزين در شهر تورنس نخستين فروشگاه 
از دانشگاه ُكرنل در مديريت غذائى فارغ التحصيل شد . وقتى به امريكا آمد نه زبان انگليسى بلد بود و نه 

مواد خوراكى را براى فروش ايجاد كردند و با اراده وتصميم وپشتكار وفعاليت شبانه روزهمه مشكالت 
فروش  ميزان  ميكنند  اداره  را  خوراكى  فروشگاه   23 شامل  گروه  يك  وامروز  گذاشتند  سر  پشت  را 
مواد خوراكى را براى فروش ايجاد كردند و با اراده وتصميم وپشتكار وفعاليت شبانه روزهمه مشكالت 
فروش  ميزان  ميكنند  اداره  را  خوراكى  فروشگاه   23 شامل  گروه  يك  وامروز  گذاشتند  سر  پشت  را 
مواد خوراكى را براى فروش ايجاد كردند و با اراده وتصميم وپشتكار وفعاليت شبانه روزهمه مشكالت 

ساليانه آنها افزون بر 275 ميليون دالر است وبيش از 1500 نفربراى آنها كارميكنند.درماه  ژوئن 1996 
را " را " را  داريوش خالدى به دريافت جايزه  ويزه ى   سال در"عمده و خرده فروشى درلوس آنجلس بزرگ
به خود اختصاص دادند. او  به علت عالقه به شرابسازى چند بار به در فرانسه  سفر كرد وفن شرابسازى 
Napa Valleyدر Napa Valleyدر Napa Valley در كاليفرنيا را بنياد كرد و دراين  در " در "  را آموخت در سال 1998 كارخانه "شرابسازى
است.  شده  شناخته  جهان  شراب  بهترين  نوع  يكصد  جزو  كه  كند  تهيه  شرابهايى  است  توانسته  زمان 
 شادباش ميگوييم وبه عنوان شهروند امريكائى 
است.  شده  شناخته  جهان  شراب  بهترين  نوع  يكصد  جزو  كه  كند  تهيه  شرابهايى  است  توانسته  زمان 
 شادباش ميگوييم وبه عنوان شهروند امريكائى 
است.  شده  شناخته  جهان  شراب  بهترين  نوع  يكصد  جزو  كه  كند  تهيه  شرابهايى  است  توانسته  زمان 

Ellis Island  ما به همه دريافت كنندگان مدال افتخار
ايرانى تبار آنها را ارج ميگذاريم. 

اورا  و   . راميشناسيم 
به  ما  همه   ولى  ايم  نهاده  ارج  زرتشتيان  همايشهاى  در 
شايستگى ها  و پيروزيهاى  او در زندگى  و كارهاى  بر 
به  ما  همه   ولى  ايم  نهاده  ارج  زرتشتيان  همايشهاى  در 
شايستگى ها  و پيروزيهاى  او در زندگى  و كارهاى  بر 
به  ما  همه   ولى  ايم  نهاده  ارج  زرتشتيان  همايشهاى  در 

ميتواند  او  زندگى  گمان  بى  نداريم   آگاهى  اش  جسته 

پس از مهاجرت  به آمريكا، پريسا رشته روزنامه نگارى 
كالج 
شيكاگو فرا گرفت و زبان فرانسه را در دانشگاه 
كالج 
شيكاگو فرا گرفت و زبان فرانسه را در دانشگاه 
كالج 

پاريس آموخت و با  چيره دستى در سه زبان 
فارسى و انگليسى و فرانسه در سال 1988 مسيحى كارش 
  آغاز كرد و 

كتابهايى كه در مركز زرتشتيان كاليفرنيا به فروش ميرسد

• ديدى نو از دينى كهن از استاد دكتر فرهنگ مهر
• آموزش زرتشت، پيامبر ايران از تهمورس ستنا

• در جستجوى راستيها از فرنگيس كيخسرو شاهرخ
• ياران هستى از برهان ابن يوسف

• ضرب المثلها و ادبيات برگزيده فارسى از اختر شجاع زادگان
• پيام زرتشت از دكتر على جعفرى

• گات ها، سروده هاى زرتشت از دكتر خسرو خزايى (پرديس)
• شاخ سخن از مهين بانو تركمان اسدى

• فرورانه از دكتر على جعفرى
• بيست و يك نوشتار پژوهشى از اردشير جهانيان

• سوادآموزى و دبيرى در دين زرتشت از جمشيد سروشيان
• برما چه گذشت از جمشيد پيشدادى

• واژه هاى پارسى براى پارسى زبانان از دكتر زرتشت آزادى

سى دى هايى كه به فروش ميرسد
• موسيقى و كالم زرتشت از سيروس جهانى

تاريخ گوياى دوران باستان، شاهنامه و تاريخ به كوشش مهندس امينى سام• تاريخ گوياى دوران باستان، شاهنامه و تاريخ به كوشش مهندس امينى سام• تاريخ گوياى دوران باستان، شاهنامه و تاريخ به كوشش مهندس امينى سام    •   •
• اَمرداد - سرود جشنهاى ايرانيان از خداداد كاويانى

َر سور از گروه گات ها - كاناداَپر سور از گروه گات ها - كاناداَپر سور از گروه گات ها - كانادا  •
• نماز- نيايش سرزمين اهورايى

تلفن و يا نشانى الكترونيكى براى سپارش

714-893-4737
Info@CZC.org
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يادآور مى شود و مى نويسد: 
فريــدون چــو شد بر جهان كامكار  

نـدانست جــز خـويشتـن شهـــريار
به رسـم كيان تـاج و تخـت و مهـى  
بيـاراســت بـا كـــــاِخ شــــاهنشهى 
به روز ُخـجستـه سـِر مهــــرمـــــاه  
بيـاراســت بـا كـــــاِخ شــــاهنشهى 
به روز ُخـجستـه سـِر مهــــرمـــــاه  
بيـاراســت بـا كـــــاِخ شــــاهنشهى 

به سـر بَــر نهــاد آن كيــــانى كــاله
به روز ُخـجستـه سـِر مهــــرمـــــاه  
به سـر بَــر نهــاد آن كيــــانى كــاله
به روز ُخـجستـه سـِر مهــــرمـــــاه  

بفـــرمــود تا آتــش افــــــروختنـــد  
همـه َعنبــــر و زعفــران ســوختند

كنون يادگار است از او ماهِ مهـــــر 
بكـوش و به رنج ايچ منماى چهــر

 2 - مهرگان به انگيزه بزرگداشت مهـر، ايزد پيمان وعهد: 
ميتراييان يا پاسداران مهر، مهرگان را به ايزد مهر كه او را از ايزداِن آريايى مى شناخته اند نسبت مى دهند.

بـر  شكنى  پيمان  و  دروغگويى  و  دروغ  دشمن  و  عهد  يا  پيمان  ايزد  را  مهر  كهن،  هنديان  و  ايرانيان 
ميتراييان يا پاسداران مهر، مهرگان را به ايزد مهر كه او را از ايزداِن آريايى مى شناخته اند نسبت مى دهند.

بـر  شكنى  پيمان  و  دروغگويى  و  دروغ  دشمن  و  عهد  يا  پيمان  ايزد  را  مهر  كهن،  هنديان  و  ايرانيان 
ميتراييان يا پاسداران مهر، مهرگان را به ايزد مهر كه او را از ايزداِن آريايى مى شناخته اند نسبت مى دهند.

مى شمرده اند و مى پنداشته اند كه اگر كسى پيمان شكنى كند ايزد مهر او را پادافره يا كيفـر خواهد داد. 

3 -  همزمانى روز مهـر و ماِه مهـر: 
مى شوند با نام ماه برگزار مى شوند با نام ماه برگزار مى شوند  با نام ماه برگزار مهرگان همچنين يكى از دوازده جشن ماهانه ايرانى كه با برابر شدن نام روز با نام ماه برگزار مهرگان همچنين يكى از دوازده جشن ماهانه ايرانى كه با برابر شدن نام روز 
نيز مى باشد كه در هنگام گردآورى و به انبار سپارِى فـرآورده هاى تابستانى كه خود انگيزه اى طبيعى 

مهرگان همچنين يكى از دوازده جشن ماهانه ايرانى كه با برابر شدن نام روز 
نيز مى باشد كه در هنگام گردآورى و به انبار سپارِى فـرآورده هاى تابستانى كه خود انگيزه اى طبيعى 

مهرگان همچنين يكى از دوازده جشن ماهانه ايرانى كه با برابر شدن نام روز 

مى تواند به شمار آيد به جشن نشسته مى شود.  ناگفته نماند كه اين جشن به جز از گاهنبار سوم كه در 
نيز مى باشد كه در هنگام گردآورى و به انبار سپارِى فـرآورده هاى تابستانى كه خود انگيزه اى طبيعى 
مى تواند به شمار آيد به جشن نشسته مى شود.  ناگفته نماند كه اين جشن به جز از گاهنبار سوم كه در 
نيز مى باشد كه در هنگام گردآورى و به انبار سپارِى فـرآورده هاى تابستانى كه خود انگيزه اى طبيعى 

سى ام شهريور ماه و گاهنبار چهارم كه در سى ام مهرماه برگزار مى شوند و چگونگِى برگزارى ويژه خود 
مى تواند به شمار آيد به جشن نشسته مى شود.  ناگفته نماند كه اين جشن به جز از گاهنبار سوم كه در 
سى ام شهريور ماه و گاهنبار چهارم كه در سى ام مهرماه برگزار مى شوند و چگونگِى برگزارى ويژه خود 
مى تواند به شمار آيد به جشن نشسته مى شود.  ناگفته نماند كه اين جشن به جز از گاهنبار سوم كه در 

را دارند مى باشد.

4 -  آغاز زمستان بزرگ:
پنج ماهه بخش مى كردند كه  تابستان هفت ماهه و يك زمستان  به يك   در گذشته آرياييان سال را 

مهرگان به پيشباز زمستان بزرگ رفتن مى توانسته  باشد.  
تابستان بزرِگ هفت ماه بودند، فروردين، ارديبهشت، خورداد، تير، امرداد، شهريور و مهر ماه، و زمستان 
بزرِگ پنج ماه بودند، آبان، آذر، دى، بهمن و اسفند. و همچنانكه در شهريورگان آمد، بهار و پاييزى را 
تابستان بزرِگ هفت ماه بودند، فروردين، ارديبهشت، خورداد، تير، امرداد، شهريور و مهر ماه، و زمستان 
بزرِگ پنج ماه بودند، آبان، آذر، دى، بهمن و اسفند. و همچنانكه در شهريورگان آمد، بهار و پاييزى را 
تابستان بزرِگ هفت ماه بودند، فروردين، ارديبهشت، خورداد، تير، امرداد، شهريور و مهر ماه، و زمستان 

نمى شناختند مگر تابستان و زمستان را.  
بزرِگ پنج ماه بودند، آبان، آذر، دى، بهمن و اسفند. و همچنانكه در شهريورگان آمد، بهار و پاييزى را 

نمى شناختند مگر تابستان و زمستان را.  
بزرِگ پنج ماه بودند، آبان، آذر، دى، بهمن و اسفند. و همچنانكه در شهريورگان آمد، بهار و پاييزى را 

شاياِن نگرش است كه در گذشته در سوئد نيزسال به دو بخش تقسيم مى شده است

5 - جشن كشاورزى و هنگام برداشت و به انبار سپارى برداشتهاى تابستانى.
گرديزى در اين پيوند مى نويسد : 

"و مهر روز برگزارى جشن خرمن است". 
تن،  بر  نو  اعضا خانواده، رخت  يا  باشد، همه ى هموندان  مهرماه  از  مهر روز  در روز جشن كه همان 
دورخوان يا سفره مهرگانى گرد مى آيند و هنگاميكه خورشيد به ميان آسمان رسيد، در برابر آيينه به 
يكديگر شادباش مى گويند، همديگر را در آغوش مى كشند، نقل و شيرنى نثار همديگر مى كنند، بر 
سر و روى همديگر بوسه مى زنند و مهربانيهاى كردگارى را سپاس مى گويند. در اين هنگام شمارى 
نيز، سرمه بر چشم مى كشند و بهر روى همگى به شادى و شادمانى پرداخته، همانند نوروز به انجام ديد 
سر و روى همديگر بوسه مى زنند و مهربانيهاى كردگارى را سپاس مى گويند. در اين هنگام شمارى 
نيز، سرمه بر چشم مى كشند و بهر روى همگى به شادى و شادمانى پرداخته، همانند نوروز به انجام ديد 
سر و روى همديگر بوسه مى زنند و مهربانيهاى كردگارى را سپاس مى گويند. در اين هنگام شمارى 

وباز مى پردازند.

نامگزارى كودكاِن زاده ى ماِه مهر، با پيشوند و يا پسوندى از واژه ى مهر:  
از رسمهاى درخور يادآورى مهرگان، نامگذارى كودكانى است كه در مهرگان ديده باز مى كنند و 
زاده مى شوند. بدينگونه كه براى كودكان زاده شده در مهرگان نامى بـر مى گزيند كه واژه مهـر در آن 
باشد. نامهايى مانند: مهر، مهراب، مهرداد، مهرزاد، مهرشاه، مهـراد رنگ، مهرگان، مهرنوش، مهرشهر، 
مهراندخت، مهرانگيز، مهربانو، مهرناز، مهران، مهربان، مهرو يا ماهـرو، مهرآيين، مهرآور، مهـرپرور، 
مهـريار، نوش مهر، كوش مهر و همانند آنها.  بنا بر پژوهش تورج پارسى، و بر پايه ى گزارش هـرودوت 

اين گونه نام گذارى از دوره هخامنشيان رسم بوده است.  

با آرزوى مهرگانى پر از شادى، خرسندى، پيروزى و سربلندى براى همگان 

سرچشمه ها: 1. شاهنامه فردوسى. 2. گاهشمارى و جشنهاى ايرانى كار ارزشمند هاشم رضى.3.  تاريخ 
بيهقى. 4. تاريخ اجتماعى ايران، كار مرتضى راوندى. 5.  زندگى ايرانيان در خالل روزگاران. 6.  ديدى 
سرچشمه ها: 1. شاهنامه فردوسى. 2. گاهشمارى و جشنهاى ايرانى كار ارزشمند هاشم رضى.3.  تاريخ 
بيهقى. 4. تاريخ اجتماعى ايران، كار مرتضى راوندى. 5.  زندگى ايرانيان در خالل روزگاران. 6.  ديدى 
سرچشمه ها: 1. شاهنامه فردوسى. 2. گاهشمارى و جشنهاى ايرانى كار ارزشمند هاشم رضى.3.  تاريخ 

نو از آيينى كهن از دكتر فرهنگ مهر. 7.  گفتار ها و نوشتار هاى استاد على اكبر جعفـرى.8.  كليات 
بيهقى. 4. تاريخ اجتماعى ايران، كار مرتضى راوندى. 5.  زندگى ايرانيان در خالل روزگاران. 6.  ديدى 
نو از آيينى كهن از دكتر فرهنگ مهر. 7.  گفتار ها و نوشتار هاى استاد على اكبر جعفـرى.8.  كليات 
بيهقى. 4. تاريخ اجتماعى ايران، كار مرتضى راوندى. 5.  زندگى ايرانيان در خالل روزگاران. 6.  ديدى 

تاريخ و تمدن ايران پيش از اسالم از دكتر عزيزالدين بيات. 9. تاريخ و تاريخ  گزارى از مهندس على  
محمد  كاوه. 10.  فرهنگ دهخدا11.  مرى بويس، تاريخ كيش زرتشت، ترجمه همايون صنعتى، رويه 
تاريخ و تمدن ايران پيش از اسالم از دكتر عزيزالدين بيات. 9. تاريخ و تاريخ  گزارى از مهندس على  
محمد  كاوه. 10.  فرهنگ دهخدا11.  مرى بويس، تاريخ كيش زرتشت، ترجمه همايون صنعتى، رويه 
تاريخ و تمدن ايران پيش از اسالم از دكتر عزيزالدين بيات. 9. تاريخ و تاريخ  گزارى از مهندس على  
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مهرگان
  نوشته ى: مازيار قويدل

از تارنماى شاهنامه و ايران

 فـريدون و كاوه 
  يالِن دليـر          

                            بـه يـارى مـردم  
 خـروشان چـو شيـر                  

كشيـدنـد از تخِت ظلمـش به زير
به البـرز            

                             ضحـاك در بنـد شد                       
سـراسـر جهان       

 شـاد و خـرسنـد شد
   چنين روز          

           مـانـد از يـالن يـادگـار                     
 ز خـاطر           

تـو ايـن روز پنهـان مـدار
       

جشن مهـر يا مهرگان همانند و همپايه نوروز و 
يكى از كهـن  ترين و بزرگترين جشنهاِى ملى 
اين جشن  ايران است.   يا فالِت  پشته  مردماِن 
در روز مهـر از ماهِ مهـر كه در سال شماِر كهن 
سال  در  و  بود  مهـر ماه  شانزدهم  روز  ايرانى 
و  مى باشد  مهـر ماه  دهِم  روز  در  نوين  شمار 

شش روز، برگزار مى شود.
و  مى باشد  مهـر ماه  دهِم  روز  در  نوين  شمار 

شش روز، برگزار مى شود.
و  مى باشد  مهـر ماه  دهِم  روز  در  نوين  شمار 

از ميان انگيزه هاى چندى كه براى برگزارى 
مردم  شدن  پيروز  اند،  شمرده  بر  جشن  اين 
ايران به سركردگى فريدون كيانى و با خروش 
مردم  شدن  پيروز  اند،  شمرده  بر  جشن  اين 
ايران به سركردگى فريدون كيانى و با خروش 
مردم  شدن  پيروز  اند،  شمرده  بر  جشن  اين 

كاوه آهنگـربر ضحاك ماردوش  مى باشد كه 
در سروده ها و نوشته هاى بسيارى از بزرگان 
فرهنگ و ادب پشته ى ايران خود نمايى مى كند.

و  بزرگى  از  جشن  اين  آمد  كه  همچنان   
برخوردار  نوروزى  جشن  همانند  شكوهى 
است و خوانى اگر نگوييم از آن زيباتر كه به 

آن شكوه و زيبايى دارد. 
زيباترين  و  از ديدنى  مهرگانى  يا سفره  خوان 
ِ خوانها است كه از داده هايى همچون  گل و 
دانه هاى  درختان،  شاخه هاى  خوشبو،  گياهان 
ِ خوانها است كه از داده هايى همچون  گل و 
دانه هاى  درختان،  شاخه هاى  خوشبو،  گياهان 
ِ خوانها است كه از داده هايى همچون  گل و 

مهرگانى،  ويژه  نان  و  و شمعدان،  مجمر آتش، آش  آبگينه، شمع(فروزه)  يا  آيينه  گياهى، خشگبار، 
ميوه هاى گوناگون و رنگارنگ  ـ(بنا بر توانايى خداونِد خوان)ـ  و . . . فراهم مى آورن مى شود. 

مهرگانى،  ويژه  نان  و  و شمعدان،  مجمر آتش، آش  آبگينه، شمع(فروزه)  يا  آيينه  گياهى، خشگبار، 
ميوه هاى گوناگون و رنگارنگ  ـ(بنا بر توانايى خداونِد خوان)ـ  و . . . فراهم مى آورن مى شود. 

مهرگانى،  ويژه  نان  و  و شمعدان،  مجمر آتش، آش  آبگينه، شمع(فروزه)  يا  آيينه  گياهى، خشگبار، 

بر خوان يا سفره ى مهرگانى اين چيزها را مى توان ديد:
آيينه و سرمه دان، شمع(فروزه) و شمعدان و الله ى روشن، مجمر آتش، جامى از آب كه مى تواند با 
نارنجى شناور در آن آراسته و زيباتر شود، گل و گلدان، گياه خوشبوى آويشن، سكه سيِمن (نقره اى)، 
آيينه و سرمه دان، شمع(فروزه) و شمعدان و الله ى روشن، مجمر آتش، جامى از آب كه مى تواند با 
نارنجى شناور در آن آراسته و زيباتر شود، گل و گلدان، گياه خوشبوى آويشن، سكه سيِمن (نقره اى)، 
آيينه و سرمه دان، شمع(فروزه) و شمعدان و الله ى روشن، مجمر آتش، جامى از آب كه مى تواند با 

شربت و گالب و شيرينى، سبزى و ميوه، به  وبژه انار، سيب، عناب و انگورسپيد، و ترنج (نگارنده خود 
نارنجى شناور در آن آراسته و زيباتر شود، گل و گلدان، گياه خوشبوى آويشن، سكه سيِمن (نقره اى)، 
شربت و گالب و شيرينى، سبزى و ميوه، به  وبژه انار، سيب، عناب و انگورسپيد، و ترنج (نگارنده خود 
نارنجى شناور در آن آراسته و زيباتر شود، گل و گلدان، گياه خوشبوى آويشن، سكه سيِمن (نقره اى)، 

در هنگام گستردن خوان مهرگانى چون ترنج و بالنگ و همچنين به نيافتم، مرباى ترنج و مرباى به را بر 
شربت و گالب و شيرينى، سبزى و ميوه، به  وبژه انار، سيب، عناب و انگورسپيد، و ترنج (نگارنده خود 
در هنگام گستردن خوان مهرگانى چون ترنج و بالنگ و همچنين به نيافتم، مرباى ترنج و مرباى به را بر 
شربت و گالب و شيرينى، سبزى و ميوه، به  وبژه انار، سيب، عناب و انگورسپيد، و ترنج (نگارنده خود 

خوان نهادم)، سنجد وبادام و پسته و يا به زبانى ديگر، خشگبار، اسپند و ُكندِر بر آتش نهاده.
در هنگام گستردن خوان مهرگانى چون ترنج و بالنگ و همچنين به نيافتم، مرباى ترنج و مرباى به را بر 

خوان نهادم)، سنجد وبادام و پسته و يا به زبانى ديگر، خشگبار، اسپند و ُكندِر بر آتش نهاده.
در هنگام گستردن خوان مهرگانى چون ترنج و بالنگ و همچنين به نيافتم، مرباى ترنج و مرباى به را بر 

 بر خوان مهرگانى هفت شاخه وبرگ از بيد، كاج، مورد، سرو، زيتون، به و انار و همچنين آشى بدون 
خوان نهادم)، سنجد وبادام و پسته و يا به زبانى ديگر، خشگبار، اسپند و ُكندِر بر آتش نهاده.

 بر خوان مهرگانى هفت شاخه وبرگ از بيد، كاج، مورد، سرو، زيتون، به و انار و همچنين آشى بدون 
خوان نهادم)، سنجد وبادام و پسته و يا به زبانى ديگر، خشگبار، اسپند و ُكندِر بر آتش نهاده.

نام دارد مى گزارند سيُرك " نام دارد مى گزارند سيُرك " نام دارد مى گزارند سيُرك  گوشت كه از هفت ويا دوازده دانه گياهى تدارك ديده مى شود و "درون
نبيز نانى است خوان نشين كه از آرد هفت دانه فراهم مى آيد و در روغن سرخ مى شود.

انگيزه هاى برگزارى:

براى اين جشن كه براى سپاس گزارى از داده هاى پروردگارى برگزار مى شود، انگيزه هايى چند را بـر 
مى شمارند:

1 -  مهرگان روز پيروزى فريدون بر ضحاك است. 
اين انگيزه كه پيروزِى فريدون بر ضحاك ماردوش باشد را، به ويژه استاد سخن، فردوسى نامدار،  كسى 
نمى گفتيم  پارسى سخن  به زبان  اكنون  ما  بود  نزده  به كمر  نوشتِن شاهنامه  براى  اگـر دامن همت  كه 
اين انگيزه كه پيروزِى فريدون بر ضحاك ماردوش باشد را، به ويژه استاد سخن، فردوسى نامدار،  كسى 
نمى گفتيم  پارسى سخن  به زبان  اكنون  ما  بود  نزده  به كمر  نوشتِن شاهنامه  براى  اگـر دامن همت  كه 
اين انگيزه كه پيروزِى فريدون بر ضحاك ماردوش باشد را، به ويژه استاد سخن، فردوسى نامدار،  كسى 
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چگونه زرتشتى شويم؟ 

  دكتر زرتشت آزادى

دين  به  اند  خواسته  كه  ايرانيان  از  بسيارى  پسين  سالهاى  اين  در   
نياكانى خود باز گردند اين  پرسش را از بسيارى كسان كرده اند و 
اگر پاسخى شنيده اند نا روشن بوده است. آتشكده يا سازمان  دينى 
ايران در آفند تا زيان ،در نيمه ى سده ى هفتم مسيحى ، مانند ديگر 
سازمانهاى ايرانى ويران گرديد واز آن پس زير فشار تازيان وتازى 
ايران در آفند تا زيان ،در نيمه ى سده ى هفتم مسيحى ، مانند ديگر 
سازمانهاى ايرانى ويران گرديد واز آن پس زير فشار تازيان وتازى 
ايران در آفند تا زيان ،در نيمه ى سده ى هفتم مسيحى ، مانند ديگر 

دوستان نيمه جان و كم توان ماند و مانند كشور ايران شد كه پس 
ازآفند تازيان هرگز به شكوه گذشته نرسيد.

دوستان نيمه جان و كم توان ماند و مانند كشور ايران شد كه پس 
ازآفند تازيان هرگز به شكوه گذشته نرسيد.

دوستان نيمه جان و كم توان ماند و مانند كشور ايران شد كه پس 

فشار بر آتشكده سده ها دنبال شد و آتشكده توان اين را نيافت كه كار خود را بگسترد و هموندان تازه 
بپذيرد. از اينرو تنها به انجام كارهاى دينى براى خانوادهايى كه زرتشتى بودند پرداخت. اين كوتاهى 
هنوز هم در كار است و آتشكده ها يا در مهر ها يا سازمانهاى زرتشتى كمتر كسان تازه به هموندى 
كشورها  ميان  در  آگاهى  گسترش  و  دانشى  مرزهاى  شكستن  با  ديگر  سوى  از  ميپذيرند.  (عضويت) 
هنوز هم در كار است و آتشكده ها يا در مهر ها يا سازمانهاى زرتشتى كمتر كسان تازه به هموندى 
كشورها  ميان  در  آگاهى  گسترش  و  دانشى  مرزهاى  شكستن  با  ديگر  سوى  از  ميپذيرند.  (عضويت) 
هنوز هم در كار است و آتشكده ها يا در مهر ها يا سازمانهاى زرتشتى كمتر كسان تازه به هموندى 

بسيارى از ايرانيان دانششان در باره ى گذشته ى تاريخى خود افزون شده و هواى پيوستن به دين ميهنى 
و نياكانى خود را دارند. 

من اين را مينويسم تا راهى به جايى نشان دهم. باشدكه اين آغازى گردد به اينكه سازمانهاى ايرانى زرتشتى 
به ميان آيند ودر اين باره سياستى بگذارند و آگهى كنند.من موبد يا موبد يار نيستم واز كس يا سازمانى  
من اين را مينويسم تا راهى به جايى نشان دهم. باشدكه اين آغازى گردد به اينكه سازمانهاى ايرانى زرتشتى 
به ميان آيند ودر اين باره سياستى بگذارند و آگهى كنند.من موبد يا موبد يار نيستم واز كس يا سازمانى  
من اين را مينويسم تا راهى به جايى نشان دهم. باشدكه اين آغازى گردد به اينكه سازمانهاى ايرانى زرتشتى 

نمايندگى  ندارم. هر چه ميگويم از خويشتن ميگويم  ولى بر اين استوانم (مطمئنم) كه پرت نميگويم.
به ميان آيند ودر اين باره سياستى بگذارند و آگهى كنند.من موبد يا موبد يار نيستم واز كس يا سازمانى  
نمايندگى  ندارم. هر چه ميگويم از خويشتن ميگويم  ولى بر اين استوانم (مطمئنم) كه پرت نميگويم.

به ميان آيند ودر اين باره سياستى بگذارند و آگهى كنند.من موبد يا موبد يار نيستم واز كس يا سازمانى  

پيش از اينكه كسى با زرتشت اسپنتمان پيام آور بزرگ ايران زمين همكيش شود بايد پژوهشگرى كند 
نمايندگى  ندارم. هر چه ميگويم از خويشتن ميگويم  ولى بر اين استوانم (مطمئنم) كه پرت نميگويم.

پيش از اينكه كسى با زرتشت اسپنتمان پيام آور بزرگ ايران زمين همكيش شود بايد پژوهشگرى كند 
نمايندگى  ندارم. هر چه ميگويم از خويشتن ميگويم  ولى بر اين استوانم (مطمئنم) كه پرت نميگويم.

و دانش بسنده در باره ى پايه ها و باورهاى دين زرتشتى بدست آورد. راه درست اين كار  خواندن چند 
كتاب از نويسندگان آگاه است(1) . بجاى خواندن كتاب ميتوان سى دى يا دى وى دى ديد و شنيد يا 
كتابها را در تارنماى اينترنتى خواند. نوشته ها يا سخن ها بايد از كسانى باشد كه آگاهى بسنده دارند و 

آنچه گفته يا نوشته اند با پشتوانه (معتبر) است. 
پس از آن پژوهشگرميتواند با يكى از موبدان زرتشتى يا يكى از زرتشتيانى كه چند سال در اين دين 
بوده و دستورهايش را بكار بسته ديدار كند ،اگر پرسشى دارد بپرسد و نيز نگر آنها را در باره ى  نابسانى 
هاى دين زرتشتى با ديگر دينها و با نا خدايى(2) جويا شود. پس از اينها خوبست چند روزى با خود به 
سگالش(3) بپردازد كه آيا به فرزان (فلسفه)و باورها وروشهاى دين زرتشتى باورمند است وآيا ميتواند 
پايه هايى كه اشو زرتشت نشان داده بگذارد و بچرخاند؟اگر پاسخ به  بر  و ميخواهد زندگى خود را 
است  " است  " است   آرى" آرى" آرى است پژوهش پايان يافته و پژوهشگر به دنبال كار خود ميرود. اگرپاسخ
به  پايه هايى كه اشو زرتشت نشان داده بگذارد و بچرخاند؟اگر پاسخ  بر  و ميخواهد زندگى خود را 

است پژوهش پايان يافته و پژوهشگر به دنبال كار خود ميرود. اگرپاسخ
به  پايه هايى كه اشو زرتشت نشان داده بگذارد و بچرخاند؟اگر پاسخ  بر  و ميخواهد زندگى خود را 

است پژوهش پايان يافته و پژوهشگر به دنبال كار خود ميرود. اگرپاسخ" است پژوهش پايان يافته و پژوهشگر به دنبال كار خود ميرود. اگرپاسخ"  اين پرسش "نه
پژوهشگر ميتواند  براى دگرگونى آماده شود و روز ويژه اى را براى  نودينى بگذارد مانند نخستين روز 

است پژوهش پايان يافته و پژوهشگر به دنبال كار خود ميرود. اگرپاسخ
پژوهشگر ميتواند  براى دگرگونى آماده شود و روز ويژه اى را براى  نودينى بگذارد مانند نخستين روز 

است پژوهش پايان يافته و پژوهشگر به دنبال كار خود ميرود. اگرپاسخ

ماه يا هفته يا سال ، مهرگان ،نوروز، سده.....
به دين  بياورد كه چرا  بنويسد ودرآن  نامه اى  پيمان  نو دينى خوبست پژوهشگر  از رسيدن روز  پيش 

زرتشتى در ميآيد و بنام يك زرتشتى چه چيز ها را باور دارد و چه چيز ها يى را بكار خواهد بست. 
در روز نودينى پژوهشگر اين پيمان را دستينه (امضا) خواهد گذاشت و نگاه خواهد داشت واز آن پس 

زرتشتى در ميآيد و بنام يك زرتشتى چه چيز ها را باور دارد و چه چيز ها يى را بكار خواهد بست. 
در روز نودينى پژوهشگر اين پيمان را دستينه (امضا) خواهد گذاشت و نگاه خواهد داشت واز آن پس 

زرتشتى در ميآيد و بنام يك زرتشتى چه چيز ها را باور دارد و چه چيز ها يى را بكار خواهد بست. 

خود را زرتشتى خواهد دانست و مانند همكيش اشوزرتشت رفتار خواهد كرد.پژوهشگريا نودين ميتواند 
كاردستينه گذارى را در جشن واره اى از دوستان و خويشان برگذار كند ودر ميان آنان پيمان نامه را بخواند. 

برخى از باورها و پايه هاى دينى زرتشتى اينها است :
1 – باور به  اينكه جهان آفريدگارى دارد. اين آفريدگار در زبان اوستايى اهورامزدا ناميده شده كه 
است. او در زبان پارسى خداوند جهان يا آفريدگار جهان يا نامهاى ديگرى "  است. او در زبان پارسى خداوند جهان يا آفريدگار جهان يا نامهاى ديگرى "  است. او در زبان پارسى خداوند جهان يا آفريدگار جهان يا نامهاى ديگرى  هستى بخش دانا" هستى بخش دانا" هستى بخش دانا معنيش 

دارد. نام هر چه باشد دارنده ى نام يكى است. 
باور به اينكه اشوزرتشت بر انگيخته ى اهورا مزدا است. يعنى اهورا مزدا اين توانايى را در او پديد 

دارد. نام هر چه باشد دارنده ى نام يكى است. 
باور به اينكه اشوزرتشت بر انگيخته ى اهورا مزدا است. يعنى اهورا مزدا اين توانايى را در او پديد 

دارد. نام هر چه باشد دارنده ى نام يكى است. 
باور به اينكه اشوزرتشت بر انگيخته ى اهورا مزدا است. يعنى اهورا مزدا اين توانايى را در او پديد – باور به اينكه اشوزرتشت بر انگيخته ى اهورا مزدا است. يعنى اهورا مزدا اين توانايى را در او پديد –   2

آورده كه خواست او را در يابد وبه گوش جهانيان برساند. 
آگاهى از اينكه  پيامهاى  اشوزرتشت  در كتابى بنام گاتها يا گا تا ها است. اين كتاب  به زبان اوستايى – آگاهى از اينكه  پيامهاى  اشوزرتشت  در كتابى بنام گاتها يا گا تا ها است. اين كتاب  به زبان اوستايى – آگاهى از اينكه  پيامهاى  اشوزرتشت  در كتابى بنام گاتها يا گا تا ها است. اين كتاب  به زبان اوستايى   3 – 3 –
است كه زبان ادبى ايران در زمان اشوزرتشت بوده است. در سده ى كنونى گاتها به زبان پارسى و چند 
آگاهى از اينكه  پيامهاى  اشوزرتشت  در كتابى بنام گاتها يا گا تا ها است. اين كتاب  به زبان اوستايى 
است كه زبان ادبى ايران در زمان اشوزرتشت بوده است. در سده ى كنونى گاتها به زبان پارسى و چند 
آگاهى از اينكه  پيامهاى  اشوزرتشت  در كتابى بنام گاتها يا گا تا ها است. اين كتاب  به زبان اوستايى 

زبان ديگر ترجمان شده است. گاتها همه چامه (شعر) در زبان اوستايى است و سوى سخن (مخاطب) 
اشوزرتشت بيشتر اهورامزدا است تا مردم ولى از آنها ميتوان دريافت كه خداوند چه ميخواهد. گاتها 
همراه با پنج كتاب ديگر بر رويهم اوستا نام دارند. كتاب بنيادين دين زرتشتى گاتها است. ديگر كتابهاى 
اشوزرتشت بيشتر اهورامزدا است تا مردم ولى از آنها ميتوان دريافت كه خداوند چه ميخواهد. گاتها 
همراه با پنج كتاب ديگر بر رويهم اوستا نام دارند. كتاب بنيادين دين زرتشتى گاتها است. ديگر كتابهاى 
اشوزرتشت بيشتر اهورامزدا است تا مردم ولى از آنها ميتوان دريافت كه خداوند چه ميخواهد. گاتها 

اوستا نوشته هايى ازگذشتگانند. برخى از آنها بسيار كهن واز روزگار پيش از اشور زرتشت مانده اند.
همراه با پنج كتاب ديگر بر رويهم اوستا نام دارند. كتاب بنيادين دين زرتشتى گاتها است. ديگر كتابهاى 
اوستا نوشته هايى ازگذشتگانند. برخى از آنها بسيار كهن واز روزگار پيش از اشور زرتشت مانده اند.

همراه با پنج كتاب ديگر بر رويهم اوستا نام دارند. كتاب بنيادين دين زرتشتى گاتها است. ديگر كتابهاى 

4 – خرد گرايى – باور به اينكه خرد آدميان ترازو وسنجه ى درستى هر انديشه در اين جهان است . 
هرچيز كه با خرد سازگار نباشد نبايد پذيرفت. 

باور به اينكه رويدادها ،چه در جهان پرهامى (طبيعى) وچه در جهان آدمى ، بر بنياد –  باور به اينكه رويدادها ،چه در جهان پرهامى (طبيعى) وچه در جهان آدمى ، بر بنياد –  باور به اينكه رويدادها ،چه در جهان پرهامى (طبيعى) وچه در جهان آدمى ، بر بنياد  قانون اشا – قانون اشا – قانون اشا   5
قانونى بنام اشا ميگردند. اشا  قانون  انگيزه  و انگيخته (علت ومعلول) است. هر انگيزه اى  انگيخته اى 
دارد  و هر انگيخته اى انگيزه اى . رويداد ها درهم برهم يا از پيش خود نيستند. آدميان بايد خود را با 
قانونى بنام اشا ميگردند. اشا  قانون  انگيزه  و انگيخته (علت ومعلول) است. هر انگيزه اى  انگيخته اى 
دارد  و هر انگيخته اى انگيزه اى . رويداد ها درهم برهم يا از پيش خود نيستند. آدميان بايد خود را با 
قانونى بنام اشا ميگردند. اشا  قانون  انگيزه  و انگيخته (علت ومعلول) است. هر انگيزه اى  انگيخته اى 

قانون اشا همسو و هماهنگ كنند. اشا بمعنى پاكى نيز هست و اشو يعنى كسى كه پاك است. براى همين 
دارد  و هر انگيخته اى انگيزه اى . رويداد ها درهم برهم يا از پيش خود نيستند. آدميان بايد خود را با 
قانون اشا همسو و هماهنگ كنند. اشا بمعنى پاكى نيز هست و اشو يعنى كسى كه پاك است. براى همين 
دارد  و هر انگيخته اى انگيزه اى . رويداد ها درهم برهم يا از پيش خود نيستند. آدميان بايد خود را با 

است كه زرتشت را اشورزرتشت ميگوييم. 
باوربه اينكه اهورامزدااين جهان را براى همه ى جهانيان آفريده نه بتك (4) براى آدميان يا گروها ى ويژه 

است كه زرتشت را اشورزرتشت ميگوييم. 
باوربه اينكه اهورامزدااين جهان را براى همه ى جهانيان آفريده نه بتك (4) براى آدميان يا گروها ى ويژه 

است كه زرتشت را اشورزرتشت ميگوييم. 
باوربه اينكه اهورامزدااين جهان را براى همه ى جهانيان آفريده نه بتك (4) براى آدميان يا گروها ى ويژه – باوربه اينكه اهورامزدااين جهان را براى همه ى جهانيان آفريده نه بتك (4) براى آدميان يا گروها ى ويژه –   6 – 6 –

اى از آدميان. از اينرو آدميان بايد در نگاهدارى زيست بوم (محيط زيست) بكوشند وتا ميتوانند آنرا نيااليند ...
باور به اينكه هر كس رنجى ميبرد بايد بر آمد (نتيجه) آنرا بدست آورد.– باور به اينكه هر كس رنجى ميبرد بايد بر آمد (نتيجه) آنرا بدست آورد.– باور به اينكه هر كس رنجى ميبرد بايد بر آمد (نتيجه) آنرا بدست آورد.  7

باور به اينكه آدميان بايد در آباد كردن جهان و بهسازى زندگى براى ديگران بكوشند. براى همين – باور به اينكه آدميان بايد در آباد كردن جهان و بهسازى زندگى براى ديگران بكوشند. براى همين – باور به اينكه آدميان بايد در آباد كردن جهان و بهسازى زندگى براى ديگران بكوشند. براى همين   8
است كه دين زرتشتى را دين بهى ميگوييم.

در  نيكى  اينكه  به  باور   –  9
بايد  گفتاروكردار   ، انديشه 
دستور كار همه ى آدميان باشد.

پرهيز  اينكه  به  باور   –  10
گفتار  و  انديشه  در  دروغ  از 
وكردار بايد دستور كار همه ى 

آدميان باشد.
توانمندان  اينكه  به  باور   –  11
به يارى كم توانان  بايد  هميشه 
بشود  كه  آنجا  وتا  برخيزند 
باشد  اى  گونه  به  بايد  ياريها 
كند  توانمند  را  توانان  كم  كه 
توانى  كم  در  را  آنان  اينكه  نه 

نگاه بدارد.
توانى  كم  در  را  آنان  اينكه  نه 

نگاه بدارد.
توانى  كم  در  را  آنان  اينكه  نه 

باور به اينكه در سر آدميان همواره دو انديشه ى ناساز (متضاد) پيدا ميشود كه يكى سپنتايى يا مينوى – باور به اينكه در سر آدميان همواره دو انديشه ى ناساز (متضاد) پيدا ميشود كه يكى سپنتايى يا مينوى – باور به اينكه در سر آدميان همواره دو انديشه ى ناساز (متضاد) پيدا ميشود كه يكى سپنتايى يا مينوى   12 – 12 –
و ديگرى اهريمنى است. آنكه سپنتايى است سازنده، آباد گروشادى آوراست وآنكه اهريمنى است 
ناسازنده ، ويرانگر، واندوه آور است. بر آدميانست كه همواره انديشه هاى سپنتايى را بپرورند و به كردار 
بياورند و با اهريمن يا انديشه هاى اهريمنى بستيزند. اهريمن آفريده ى ويژه اى نيست بلكه نام انديشه ى

 بد يا نبود انديشه ى خوبست.نبرد در ميان اهورا مزدا و اهريمن نيست بلكه در ميان انديشه هاى نيك و 
انديشه هاى بد يا در ميان هواداران انديشه هاى نيك و هواداران انديشه هاى بد در پهنه ى گيتى است.

اگر پژوهشگر به باورها و پايه هاى دين زرتشتى كه من فشرده اى از آنها را آوردم باورمند باشد و بتواند 
و بخواهد آنها را بكار بندد در روز نودينى پيمان خود را دستينه مينهد و از آن پس خود را زرتشتى 
آيد خوبست در گرد همايى هاى  پيش  هر گاه  بندد.  بكار مى  را  ها  باورها وآيين  ميخواند وهمه ى 

زرتشتيان نيز پيدا شود وبا آنها بياميزد.
بايد نمازهايى بخوانند. نمازها همه به زبان اوستايى يا زبان پازند است كه آموختنش آسان  زرتشتيان 
نيست. من پيشنهاد ميكنم كنكناش موبدان ايرانى درآمريكاى شمالى گروهچه اى (كميته) از فرزانگان 
دكترفرهنگ مهر، دكترعلى جعفرى،  موبد بهرام شهزادى و موبد دكتررستم وحيدى كه همه درجنوب 
نيست. من پيشنهاد ميكنم كنكناش موبدان ايرانى درآمريكاى شمالى گروهچه اى (كميته) از فرزانگان 
دكترفرهنگ مهر، دكترعلى جعفرى،  موبد بهرام شهزادى و موبد دكتررستم وحيدى كه همه درجنوب 
نيست. من پيشنهاد ميكنم كنكناش موبدان ايرانى درآمريكاى شمالى گروهچه اى (كميته) از فرزانگان 

كاليفرنيايند برپا كند تا چند تا از نمازها را به زبان پارسى در آورند تا از آن پس زرتشتيان بتوانند 
نماز هاى خود را به زبان پارسى ، كه شاخه ى زنده ى زبان اوستايى است ، بخوانند. فرزانگانى چون 
امير جاهد ، دكتر پرويز كوپايى، جمشيد پيشدادى وديگران ميتوانند نمازهاى پارسى  دكتر كوروش 

شده را به چامه در آورند تا مردم نمازهاى خود را با آواز و هر گاه بشود با موزيك بخوانند.
به روشنايى  رو  بار  دو  روز  درشبانه  ميتوانند  زرتشتيان  نو  نشده  ترجمه  پارسى  به  ها  نماز  زمانى كه  تا 
مانند آفتاب يا آتش ويا اگر بيرون از ايران باشند رو به سرزمين ايران بايستند وبه زبان پاك پارسى  با 

اهورامزدا راز ونياز كنند ونيز چامه هايى از شاهنامه كه در باره خرد يا بزرگى خداوند است  بخوانند. 
هر نودين خوبست پس از يكسال به يكى از آتشكده ها يا سازمانهاى زرتشتى برود ودر خواست كند 
كه كه او را كشتى ببندند وبه هموندى بپذيرند. اگر پذيرفتند خوبست واگر نپذيرفتند بد نيست  به هر 

روى او  همكيش اشوزرتشت است زيرا گفته ها و باور هايش را بكار مى بندد. 
اينهايى را كه من نوشتم براى آنگاه است كه آتشكده ها يا سازمانهاى زرتشتى همچون گذشته ها  كسى 
را نپذيرند. اگر بپذيرند باز هم اينهايى كه من گفته ام ميتواند راهنما باشد. اميدوارم اين نوشته  به افزايش 
اينهايى را كه من نوشتم براى آنگاه است كه آتشكده ها يا سازمانهاى زرتشتى همچون گذشته ها  كسى 
را نپذيرند. اگر بپذيرند باز هم اينهايى كه من گفته ام ميتواند راهنما باشد. اميدوارم اين نوشته  به افزايش 
اينهايى را كه من نوشتم براى آنگاه است كه آتشكده ها يا سازمانهاى زرتشتى همچون گذشته ها  كسى 

دانش همگان يارى دهد. 
را نپذيرند. اگر بپذيرند باز هم اينهايى كه من گفته ام ميتواند راهنما باشد. اميدوارم اين نوشته  به افزايش 

دانش همگان يارى دهد. 
را نپذيرند. اگر بپذيرند باز هم اينهايى كه من گفته ام ميتواند راهنما باشد. اميدوارم اين نوشته  به افزايش 

پاينويس 

سه تا كتاب خوب در اين باره اينها يند:– سه تا كتاب خوب در اين باره اينها يند:– سه تا كتاب خوب در اين باره اينها يند:  1
-  ديدى نو از دينى كهن ، چاپ سوم ، نوشته ى دكتر فرهنگ مهر

-  پيام زرتشت ، نوشته ى دكتر على جعفرى
-  گاتها ، ترجمه ى موبد فيروز آزر گشسب 
-  پيام زرتشت ، نوشته ى دكتر على جعفرى

-  گاتها ، ترجمه ى موبد فيروز آزر گشسب 
-  پيام زرتشت ، نوشته ى دكتر على جعفرى

اين سه كتابرا ميتوان از مركز زرتشتيان كاليفرنيا خريد 7148934737
كسى است كه باور ندارد جهان آفريدگارى داشته است و همانست كه انگليسى زبانان " كسى است كه باور ندارد جهان آفريدگارى داشته است و همانست كه انگليسى زبانان " كسى است كه باور ندارد جهان آفريدگارى داشته است و همانست كه انگليسى زبانان  2 – "ناخدا
Athiest   ميگويند. ناخدا با ناوخدا كه در ارتش شاهنشاهى تيمسار نيروى دريايى ميباشد يكى نيست. 

سگالش انديشيدن يا تفكر كردن است . سعدى گفته است – سگالش انديشيدن يا تفكر كردن است . سعدى گفته است – سگالش انديشيدن يا تفكر كردن است . سعدى گفته است   3
تو نيكو روش باش تا بد سگال                  به عيب تو گفتن نيابد مجال

بتك همانست كه عربان فقط ميگويند. سعدى گفته است:– بتك همانست كه عربان فقط ميگويند. سعدى گفته است:– بتك همانست كه عربان فقط ميگويند. سعدى گفته است:  4
به ره بر يكى پيشم آمد جوان                  بتك در پيش گوسپندى دوان

جشن مهرگان
بر همگان 
فرخنده باد

آتشكده يزد
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زرتشت و بازسازى شناسه ى (هويت) ايرانيان

آيين زرتشت براى ايرانيان تنها يك آيين نيست، بلكه يك شناسه نيز هست

برگرفته از ماه نامه ى جون 2007 مركز اروپايى براى پژوهش در آيين زرتشتى     برگرفته از ماه نامه ى جون 2007 مركز اروپايى براى پژوهش در آيين زرتشتى     برگرفته از ماه نامه ى جون 2007 مركز اروپايى براى پژوهش در آيين زرتشتى
چكيده سخنرانى دكتر خسرو خزاعى (پرديس)    چكيده سخنرانى دكتر خسرو خزاعى (پرديس)    چكيده سخنرانى دكتر خسرو خزاعى (پرديس)

هموندان و دوستان ارجمند
امروز در باره شناسه ى ايرانيان سخن مى گويم. 
خواست من شناسه ى فرهنگى است. و آن نگاره 
بيرون  جهان  به  خود  از  ما  كه  (تصويرى)  اى 
ما  ى  شناسه  ديگر،  سخنى  با  دهيم.  مى  خود  از 
ديدگاهى است كه ديگران از ما دارند و با سنجه 
(معيار) آن ما را ارشيابى و داورى مى كنند. اين 
ديدگاه همواره فرهنگى است. اگر كسى از يك 
هر  بيايد،  شده  شناخته  برتر  و  باالتر  كه  فرهنگ 
در  باز  باشد،  تهى  و  مايه  بى  اندازه هم آن كس 
بشمار  برتر  و  باالتر  ديگران  ديد  در  نخست  گام 
است. درست  هم  آن  ى  وارونه  بر  آيد.  مى 

در  اروپاييان  وسطى)  قرون   ) ميانه  هاى  سده  در 
را  خود  مسيحى  كليساى  كورگرايى  و  ستم  زير 
مانند  بى فرهنگ مى ديدند. دانشمندان خود را، 
گاليله ها مى كشتند يا فرارى مى دادند، الوزيه ها 
را مى سوزاندند و خردمندان خود را به آوره گى 

گريز از ميهن مى كشاندند.
نمى  بكار  را  كليسا  دستورهاى  كه  كسانى 
مى  سنگسار  يا  كشتند،  مى  هزار  هزاران  بستند 
زندانى  پنجره  و  در  بى  هاى  خانه  در  يا  كردند 
و  مردمان  شمردن  كم  بميرند.  تا  كردند  مى 

كم  كم  كه  رسيد  اى  اندازه  به  آنها  هاى  انديشه 
راستى  به  كرد.  ريزى  پى  اروپا  در  ميالدى   14 و   13 هاى  سده  در  را  «نوزادى»  يا  «رنسانس»  جنبش 
»رنسانس) براى اروپاييان در راستاى بازسازى شناسه آغاز شد. با اين آرمان، آنها به دل تاريخ رفتند تا 
شناسه ى خود را در فرهنگ يونان و ُرم جستجو كنند. فرهنگ يونان و ُرم شناسه نبود، بيش از 1500 
ابزرهاى  و  اينترنت  و  كامپيوتر  مانند  امروزى  ابزارهاى  اينكه  با  ولى  بود.  گذشته  آنها  افتادن  از  سال 
كم  كم  و  بياورند  هست  به  هيچ  از  را  فرهنگى  سرانجام  توانستند  نداشتند،  دست  در  همگانى  پيوند 
برسند. شده  گذارى  نام  روشنايى»  دوران   » كه  دورانى  به  و  بسازند  خود  براى  را  نوينى  ى  شناسه 

بازسازى شناسه  براى  پهارسد سال زمان  انگيزه اى شد كه آنها  پيوندهاى همگانى  نوين  ابزار  نداشتن 
اى بگذارند. اين « نوزادى» يا «رنسانس فرهنگى» بدبختانه در ميان ايرانيان، با داشتن يكى از درخشان 
درخشان  ستارگان  از  بسيارى  بزند.  جوانه  گذشته  هاى  سده  در  نتوانست  باستانى،  فرهنگهاى  ترين 
مانند فردوسى، حافظ، خيام، پورسينا، رازى و ... كه بازماندگان همان فرهنگ باستان بودند، آمدند و 
درخشيدند ولى نتوانستند تكانى به جامعه ايستا و درمانده و جدا شده از خويشتن خود بدهند. بنابراين 
آنها در كنار مانند. چرا؟ چون آنها «ريشه» نبودند، آنها شاخ و برگى از يك ريشه تنومند يعنى فرهنگ 
زرتشت بودند. ريشه اى كه در زير خروارها خاكستر تاريخ پنهان شده بود ولى هنوز آتش آن سوسو مى 
زد. مردم شاخ و برگ را مى ديدند ولى از ريشه آن ناآگاه بودند چون چشمها نابينا شده بود. براى نمونه 
نمى توانستند دريابند چرا فردوسى و حافظ و خيام و پورسينا و ... از مردم كشورهايى مانند عربستان 
يعنى زادگاه اسالم و ديگر كشورهاى مسلمان شاخه نزدند. چون اين نكته را نمى توانستند يا نخواستند 

دريابند بقول حافظ « ره افسانه زدند» و راه دروغ و مردم فريبى را پيش گرفتند.
آدم ايرانى در اين بوم نافرهنگى تكه تكه شد. هر تكه اى از او در نبرد با تكه ى ديگش شد. يك تكه او 
به عربستان كشيده مى شد تا عربها را الگوى خود كند، تكه ديگرش به غرب مى رفت تا خود را ماننده 
اى از فرهنگ غرب درآورد و تكه سومى به فرهنگ گذشته خودش كه تنها نگاره ى گرد گرفته و مه 
آلودى از آن داشت چشم دوخته بود. در اين كشمكش و جنگ با خود، از خود و خويشتن خود بى 

خبر شد و يادش رفت كى بود و كى هست.
اكنون رويدادهاى روزگار ، ما ايرانيان را از خواى سنگين سده ها بيدار كرده و يا در حال بيدار كردن 
است و اين نسل ماست كه امروز در حال ساختن شالوده هاى اين رستاخيز فرهنگى و اين «نوزادى» است 
و آن نسل فردا خواهد بود كه آن را به پيروزى خواهد رساند. در اين هيچ شك نيست. ما ريشه فرهنگى 
و شناسه اى خود را شناسايى كرده ايم و آن انديشه ى بزرگ آموزگار زرتشت است كه همانگونه كه 
گوگوش در آوازش مى خواند « اين كشور را با سروده هايش ساخت» ولى ايران براى زرتشت و انديشه 
او كوچك است. در فرداى پيروزى، ايرانيان خواهند ديد كه زرتشت نخست آغوش خود را براى جهان 

خردگرا و پيشرو باز خواهد نمود و سپس تمام جهانيان را در آغوش خواهد گرفت.

نگاهى به يك كتاب

  پرويز كوپايى

دوستان گرامى : نگاه شما را به  اين كتاب آموزنده در باره دين زرتشتى و فرهنگ ايران باستان  ميكشانم 
: اين  كتاب با انديشه ى تواناى دانشمند فرهيخته ميهنمان دكتر فرهنگ مهر نوشته شده  است .

برخى  و  ميگذارد  پشت سر  را   دارد كه چاپ دوم خود  نام  دينى كهن  از  نو  ديدى  اين كتاب 
وبا  است  زيستن  راه درست  دين  ميشود  گفته  اند.  بررسى كرده  وبيشتر  بهتر  را  اوستايى  هاى  واژه  از 
نيك انديش آغاز ميشود وبه گفتار و كردار نيكو ميانجامد وبر پايه ى گفته هاى اشوزرتشت اسپنتمان 
گاتها استوار است. گاتها انديشه هاى مينوى و زبان اهرائيست گاتها را چشم دل و خردمندى ميتوان 
شنيد ودريافت. آنچه در گاتها ميآيد انديشه زا هستندوبه جويندگان نيكى وسازندگى شادى ورسائى 
ميرساند. گاتها رفتارى را ميآموزاند كه براى جان وتن راستى و بينش مهر را بارمغان ميآوردواز خرد 
ميدهد.  اندرز  خدايى  هاى  فروزه  جاودانگى  و  ورسايى  خودشناسى  واز  ميگويد  سخن  نيك  ومنش 
بودن است آگاهى  نيكو زيستن وشاد  براى  بتازه شدن جهان كه  وتازه  از آزادگى در گزينش  گاتها 
ميدهد. در اين كتاب از باورهاى بنيادين دين زرتشت و روشنگرى گاتها سخن رفته است و به نيازهاى 
ايرانى و خواستاران آيين زرتشتى  به پويندگان  فرهنگ ناب  اين كتاب را  روان آدمى پاسخ ميدهد. 
شناسه ميكنم. شما ميتوانيد آنرا از شركت چاپ مزدا سفارش دهيد. (در 254 رويه چاپ شده است ). 
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نگاهى به كشمكش زبانهاى پارسى وپشتون در افغانستان

پيشينه
ازآغازبرپايى كشورافغانستان درميان دوگروه زبانى همواره كشمكش بوده است. يكى ازاين دو گروه 
. گروه ديگر  برخوردارند  ترى   تر وژرف  دانشى گسترده  و  فرهنگى  پشتوانه ى  از  زبانانند كه  پارسى 
پشتونها هستند كه زورشان بيشتر است  زيرا نخستين پادشاه  افغانستان ( احمد خان ابدالى كه  پس  از 
جدايى از ايران خود را احمد شاه درانى ناميد ) از آنها بود وپس از او هم همه ى پادشاهان افغانستان  
بلند پايه از آنها بوده اند. هم اكنون رئيس جمهور افغانستان (حامد كارزايى) ومال عمررهبر  ووزيران 
رسمى  زبانهاى   را  پشتون  و  درى   پارسى  زبان  دو  هر  افغانستان  اساسى  قانون  آنهايند.  از  نيز  طالبان 
افغانستان ناميده ولى پشتونها ميكوشند كه واژه ها و زبانزدها ى پشتون را در زبان پارسى بياورند و  از 
آوردن واژه هاى نو مانند دانشگاه, دانشكده، دانشجو، و پژوهشكده كه در ايران نهاده شده اند پيش 
گيرى كنند. در اين چند ماه چند تن از استادان دانشگاه و كاركنان بلند پايه ى رسانه ها در كابل به 
گناه  بكاربردن واژه هاى پارسى از كار بر كنار يا كوبيده شده اند ووزير فرهنگ افغانستان بكار بردن آن 

واژه ها  را ضد ملى وضد دينى خوانده است.
ميشود.  چاپ  اينجا  در  ويراستگى  كمى  با  كه  است  كابلى  ناشناس  زبان  پارسى  يك  از  نوشتار  اين 
وپارسى   ، درى   ، پارسى  زبان  سپاسگزاريم.  داد  ما  به  را  نامه  اين  كه  بيدارى  گرامى  ى  نشريه  از  
آزادى زرتشت  دارند.                                                   معنى  يك  همه   درى 

سخنى چنددرباره كنشها و واكنشهاى اين چند ماه

 درباره ى زبان پارسى در افغانستان

پارسى دوست كابلى
و  دانشگاه  ملى وغير دينى خواندن واژه هاى  با ضد  افغانستان  فرهنگ  پيش وزير اطالعات و  چندى 
دانشكده  براى حفظ اصطالحات ملى (؟)بحث ها وكشمكش هايى را پيش آورد كه بسيارى از هم 
ميهنان وديگرپارسى زبانان از آن آگاهند.من كه مى پنداشتم با پذيرفتن دموكراسى ودو زبان رسمى 
دانشكده  براى حفظ اصطالحات ملى (؟)بحث ها وكشمكش هايى را پيش آورد كه بسيارى از هم 
ميهنان وديگرپارسى زبانان از آن آگاهند.من كه مى پنداشتم با پذيرفتن دموكراسى ودو زبان رسمى 
دانشكده  براى حفظ اصطالحات ملى (؟)بحث ها وكشمكش هايى را پيش آورد كه بسيارى از هم 

براى افغانستان ديگر عهد 270 ساله ى ستم  بر زبان پارسى درى سپرى شده است ،با افسردگى ديدم كه 
ميهنان وديگرپارسى زبانان از آن آگاهند.من كه مى پنداشتم با پذيرفتن دموكراسى ودو زبان رسمى 
براى افغانستان ديگر عهد 270 ساله ى ستم  بر زبان پارسى درى سپرى شده است ،با افسردگى ديدم كه 
ميهنان وديگرپارسى زبانان از آن آگاهند.من كه مى پنداشتم با پذيرفتن دموكراسى ودو زبان رسمى 

هنوز هم همان آش و همان كاسه است .
واژه هاى ملى همان اصطالحات تحميلى بر زبان درى را ميگويند كه در دهه هاى گذشته حكومتهاى 

هنوز هم همان آش و همان كاسه است .
واژه هاى ملى همان اصطالحات تحميلى بر زبان درى را ميگويند كه در دهه هاى گذشته حكومتهاى 

هنوز هم همان آش و همان كاسه است .

مستبد وضع كرده  و واژه هاى درى برابر آن ها ممنوع  شده بود، بجاى دادستان ( خارنوال ) بجاى  
درمانگاه يا شفاخانه (روغتون)وبجاى زايشگاه (زيژنتون) ،بجاى مسكين خانه(مرستون)وديگرچيزها كه 
مستبد وضع كرده  و واژه هاى درى برابر آن ها ممنوع  شده بود، بجاى دادستان ( خارنوال ) بجاى  
درمانگاه يا شفاخانه (روغتون)وبجاى زايشگاه (زيژنتون) ،بجاى مسكين خانه(مرستون)وديگرچيزها كه 
مستبد وضع كرده  و واژه هاى درى برابر آن ها ممنوع  شده بود، بجاى دادستان ( خارنوال ) بجاى  

از   نكته روشن است كه هدفشان  اين  افزون است.  نيست ولى روز  نزد هيچكس  شمار و فهرست آن 
اصطالحات ملى همانا واژه هاى تحميلى زبان پشتو است و اين ناسا زبا قانون اساسى افغانستان است  كه 

هردوزبان پارسى درى وپشتون را زبان رسمى افغانستان ناميده است .
زبان پارسى درى يگانه زبان تاريخى كشور افغانستان است كه زبان بيشتر مردم ميباشد . اين زبان  شيرين 
سخن  بآن  وافغانستان  ايران  در  اعراب  چيرگى  از  پيش  كه  است  زبانى  همان  فلسفى  و  پرآثارادبى  و 
زبان پارسى درى يگانه زبان تاريخى كشور افغانستان است كه زبان بيشتر مردم ميباشد . اين زبان  شيرين 
سخن  بآن  وافغانستان  ايران  در  اعراب  چيرگى  از  پيش  كه  است  زبانى  همان  فلسفى  و  پرآثارادبى  و 
زبان پارسى درى يگانه زبان تاريخى كشور افغانستان است كه زبان بيشتر مردم ميباشد . اين زبان  شيرين 

ميگفتند. به گفته ى ديگر،پارسى درى مرحله ى تكاملى زبان پارسى ميانه است كه درپى اوستا وپهلوى 
آمده است. يعنى پارسى نوين را در همه ى كشور هاى پارسى زبان درى ميگويند.

از نگاه  زبانشناسى هر زبانى  گامه هاى  تكاملى را ميپيمايد. چنانكه زبان انگليسى و آلمانى  نيز اين گامه 
هاى تاريخى را پيموده اند. اينكه برخى از نادانان مى پندارند واژه هايى مانند كده و گاه  وستان از زبان 
پهلوى آمده اند, بايد فراموش نكنند كه پهلوى و اوستا اكنون زبان هاى مرده اى بيش نيستند و همين 

پارسى درى در همه جا جانشين آن ها شده است. 
هدف ازاين گفته اينست كه زبان كنونى همه ى پارسى زبانان جهان به هر نام كه ياد ميشود همان زبان  
ديگر  زبانان  پارسى  براى  باشد،  كه  ازهركشورى  پارسى  زبان  هاى  واژه  اينرو  از  است.  درى  پارسى 
هدف ازاين گفته اينست كه زبان كنونى همه ى پارسى زبانان جهان به هر نام كه ياد ميشود همان زبان  
ديگر  زبانان  پارسى  براى  باشد،  كه  ازهركشورى  پارسى  زبان  هاى  واژه  اينرو  از  است.  درى  پارسى 
هدف ازاين گفته اينست كه زبان كنونى همه ى پارسى زبانان جهان به هر نام كه ياد ميشود همان زبان  

كشورها بيگانه نيست. وقتى  پارسى زبانان افغانستان واژه هاى  معمول در ايران را بكار ميبرند  يا  وارون 
آن، اين كارى است در چهار چوب خود زبان پارسى وتنها بپارسى گويان پيوند دارد كه چه واژه اى 
را در كجا بكار ببرند. كسانيكه زبان مادرى شان پارسى درى نيست ،حق اين را ندارند كه  به ما پارسى 
زبانان دستور بدهندكدام واژه ها را بكار ببريم و از كاربرد كدام  واژه پارسى بپرهيزيم. اين براستى كار 
خودمان است و گزينش  واژه ها بايد بخود ما واگذار شوند. اگر اين دايه هاى مهربانتر از مادر به پيشبرد 
زبانان دستور بدهندكدام واژه ها را بكار ببريم و از كاربرد كدام  واژه پارسى بپرهيزيم. اين براستى كار 
خودمان است و گزينش  واژه ها بايد بخود ما واگذار شوند. اگر اين دايه هاى مهربانتر از مادر به پيشبرد 
زبانان دستور بدهندكدام واژه ها را بكار ببريم و از كاربرد كدام  واژه پارسى بپرهيزيم. اين براستى كار 

افغانستان  در  زبان درى  فرهنگى  و گسترش  ابزارپرورش  كه  بكوشند  بايد  باشند،  زبان درى عالقمند 
فراهم شود  چيزى كه در دو سد وهفتاد سال فرمانروايى پشتونها در افغانستان ديده نشده است  .

تاجيكهاى  تاجكستان هم  پس از رهايى از سيطره روس ميكوشند ريشه هاى زبان پارسى را نيرومند 
كرده  واژه هاى  معمول در ايران را بكار ببرند، زيرا در ايران در يك  سد  سال  گذشته كوشيده اند 
تاجيكهاى  تاجكستان هم  پس از رهايى از سيطره روس ميكوشند ريشه هاى زبان پارسى را نيرومند 
كرده  واژه هاى  معمول در ايران را بكار ببرند، زيرا در ايران در يك  سد  سال  گذشته كوشيده اند 
تاجيكهاى  تاجكستان هم  پس از رهايى از سيطره روس ميكوشند ريشه هاى زبان پارسى را نيرومند 

بيابند يا بسازند. بكار بردن چنين واژه هايى در زبان پارسى  با پژوهشهاى گسترده  واژه هاى  پارسى 
افغانستان نه تنها درست است بلكه براى گسترش زبان در شرايط نو كارى بايسته و حياتى است .

پيوندهاى   بريدن  باخت.  را خواهد  ارج خود  ببرند  بزور  آنرا  تاريخى  فرهنگى و  زبانى كه ريشه هاى 
زبانى ميان كشورهاى همزبان، مردم را از هم دور ميكند و از رسايى زبان ميكاهد زيرا پس از چندى  
مردم كشورهاى پارسى زبان همديگر را بخوبى نخواهند فهميد. اين كار پس از گذشتن ساليان دراز 
زبانى ميان كشورهاى همزبان، مردم را از هم دور ميكند و از رسايى زبان ميكاهد زيرا پس از چندى  
مردم كشورهاى پارسى زبان همديگر را بخوبى نخواهند فهميد. اين كار پس از گذشتن ساليان دراز 
زبانى ميان كشورهاى همزبان، مردم را از هم دور ميكند و از رسايى زبان ميكاهد زيرا پس از چندى  

سرانجام به پارچه پارچه شدن زبان خواهد انجاميد.اين وقتى است كه ديگراهل يك كشورپارسى زبان 
مردم كشورهاى پارسى زبان همديگر را بخوبى نخواهند فهميد. اين كار پس از گذشتن ساليان دراز 
سرانجام به پارچه پارچه شدن زبان خواهد انجاميد.اين وقتى است كه ديگراهل يك كشورپارسى زبان 
مردم كشورهاى پارسى زبان همديگر را بخوبى نخواهند فهميد. اين كار پس از گذشتن ساليان دراز 

نخواهند توانست نوشته هايى از كشورديگررا بخوانند و نتيجه آن انزواى زبانى خواهد بود. آيا كسانيكه  
سرانجام به پارچه پارچه شدن زبان خواهد انجاميد.اين وقتى است كه ديگراهل يك كشورپارسى زبان 
نخواهند توانست نوشته هايى از كشورديگررا بخوانند و نتيجه آن انزواى زبانى خواهد بود. آيا كسانيكه  
سرانجام به پارچه پارچه شدن زبان خواهد انجاميد.اين وقتى است كه ديگراهل يك كشورپارسى زبان 

ميان  پارسى زبانان جدايى زبانى مى اندازند، هدف شان همين چيز است ؟ از ناتوان كردن  زبان پارسى 
درى براى زبان خودشان چه سودى مى برند؟ 

ميگويند ظاهرشاه آخرين پادشاه افغانستان 
بناشران روزنامه ها وديگران گفته بود كه 
ايرانى  اصطالحات   بكاربردن  از  وى 
درمطبوعات  افغانستان سخت نفرت دارد 
ها جلوگيرى  واژه  اين  از كاربرد  بايد  و 
پادشاه   اين  كه  اينست  شگفت  بشود. 
پشتون  بزبان  هيچ  خودش  كه  پشتون  
آشنا نبود و زبان مادريش پارسى بود چرا 
از اين تعصب  بيجا كار  ميگرفت؟ مانند 
ظاهر شاه صدها هزار پشتونى  هستند كه 
همچنين  است،   درى  شان  مادرى  زبان 
تركمن، عرب، سيد،  ازبك،  هزار  دهها  

مليونها  است.  پارسى درى  همه  شان  مادرى  زبان  ميكنند كه   زندگى   افغانستان  در  غيره   و  خواجه 
غيرپارسى زبان هستند كه بنام زبان دومى پارسى را خوب گپ ميزنند. 

ازاين رو است كه پارسى در افغانستان بنام زبان گفت وگوى همگان پايگاهى استوار دارد. اگر بديده 
غيرپارسى زبان هستند كه بنام زبان دومى پارسى را خوب گپ ميزنند. 

ازاين رو است كه پارسى در افغانستان بنام زبان گفت وگوى همگان پايگاهى استوار دارد. اگر بديده 
غيرپارسى زبان هستند كه بنام زبان دومى پارسى را خوب گپ ميزنند. 

بينا بنگريم اين يك واقعيت ملى كشور است كه به زور نميتوان آنرا ديگر كرد. جاى شگفتى اينست كه 
ازاين رو است كه پارسى در افغانستان بنام زبان گفت وگوى همگان پايگاهى استوار دارد. اگر بديده 
بينا بنگريم اين يك واقعيت ملى كشور است كه به زور نميتوان آنرا ديگر كرد. جاى شگفتى اينست كه 
ازاين رو است كه پارسى در افغانستان بنام زبان گفت وگوى همگان پايگاهى استوار دارد. اگر بديده 

در پشتون سد بار واژه ى پاكستانى وهندى را بكار ميبرند بى اينكه مقامات رسمى كشور آنرا غير دينى 
و غير ملى بخوانند. پس اين بى انصافى در برابر درى از كجا سرچشمه ميگيرد؟ 

امروز كشور افغانستان  به  اتحاد ملى نياز دارد. يكى از چيزها ييكه  بيخ  وحدت  ملى  افغانستان را  ميكند 
ادامه ى بى عدالتى زبانى است. 

بياييد همه حق زبانى متقابل يكديگررا ازته دل بپذيريم. هرگروه زبانى بايد بكوشد زبان خود را چنان 
آرايش و پيرايش كند كه با نيازهاى زمان جور باشد. لوحه هاى رسمى بايد همه به هردو زبان رسمى 
كشور باشد و لوحه بازرگانى و خصوصى را در اختيارمردم بگذارند. هر كسى بهر زبانى لوحه نوشت 
در نظام  ديموكراسى  مربوط  بخودش است نه بدولت. هر بازرگان و دكاندار لوحه ى خود را بزبانى يا  
كشور باشد و لوحه بازرگانى و خصوصى را در اختيارمردم بگذارند. هر كسى بهر زبانى لوحه نوشت 
در نظام  ديموكراسى  مربوط  بخودش است نه بدولت. هر بازرگان و دكاندار لوحه ى خود را بزبانى يا  
كشور باشد و لوحه بازرگانى و خصوصى را در اختيارمردم بگذارند. هر كسى بهر زبانى لوحه نوشت 

زبانهايى خواهد نوشت كه بيشتر مردم به آن آشنايى دارند. ديگرنبايد مانند دوره هاى ظاهر شاه وداود 
در نظام  ديموكراسى  مربوط  بخودش است نه بدولت. هر بازرگان و دكاندار لوحه ى خود را بزبانى يا  
زبانهايى خواهد نوشت كه بيشتر مردم به آن آشنايى دارند. ديگرنبايد مانند دوره هاى ظاهر شاه وداود 
در نظام  ديموكراسى  مربوط  بخودش است نه بدولت. هر بازرگان و دكاندار لوحه ى خود را بزبانى يا  

شاه  لوحه هاى پارسى را بزور پايين آورد و مردم را به آويختن لوحه هاى پشتون مجبور سازند. ديگر 
زبانهايى خواهد نوشت كه بيشتر مردم به آن آشنايى دارند. ديگرنبايد مانند دوره هاى ظاهر شاه وداود 
شاه  لوحه هاى پارسى را بزور پايين آورد و مردم را به آويختن لوحه هاى پشتون مجبور سازند. ديگر 
زبانهايى خواهد نوشت كه بيشتر مردم به آن آشنايى دارند. ديگرنبايد مانند دوره هاى ظاهر شاه وداود 

نبايد بزور نامهاى تاريخى مانند سبزوار ، دهمزنگ ، سياه سنگ ، چهلستون را قربانى پشتون سازى كنند. 
شاه  لوحه هاى پارسى را بزور پايين آورد و مردم را به آويختن لوحه هاى پشتون مجبور سازند. ديگر 
نبايد بزور نامهاى تاريخى مانند سبزوار ، دهمزنگ ، سياه سنگ ، چهلستون را قربانى پشتون سازى كنند. 
شاه  لوحه هاى پارسى را بزور پايين آورد و مردم را به آويختن لوحه هاى پشتون مجبور سازند. ديگر 

نهاده  بزبان روا در همان محل  يا شوراهاى شهرى و محلى  باتصويب شوراى ملى و  بايد  تازه  نامهاى 
شود. اگر كارهاييكه براى پشتون سازى جبرى در گذشته انجام شده باز هم دنبال شود. نه تنها باعث 
وحدت ملى نخواهد شد بلكه به وحدت ملى بسختى آسيب ميزند. بايد به اهل زبان چه پارسى زبان چه 
پشتون زبان وچه ازبكى زبان اختيار بدهيم كه چه واژه هايى را درزبان خود بكارببرند يا نبرند. همچنين 
بايد بهرقومى اجازه بدهيم كه نامهاى منطقه خود را خودشان به هرزبانى كه ميخواهند برگزينند. زمانه 
پشتون زبان وچه ازبكى زبان اختيار بدهيم كه چه واژه هايى را درزبان خود بكارببرند يا نبرند. همچنين 
بايد بهرقومى اجازه بدهيم كه نامهاى منطقه خود را خودشان به هرزبانى كه ميخواهند برگزينند. زمانه 
پشتون زبان وچه ازبكى زبان اختيار بدهيم كه چه واژه هايى را درزبان خود بكارببرند يا نبرند. همچنين 

بسيارديگرتازه است ، مردم با سواد شده اند وروزبروزپايه ى دانش شان بلند تر ميشود. زبان مادرى و 
بايد بهرقومى اجازه بدهيم كه نامهاى منطقه خود را خودشان به هرزبانى كه ميخواهند برگزينند. زمانه 
بسيارديگرتازه است ، مردم با سواد شده اند وروزبروزپايه ى دانش شان بلند تر ميشود. زبان مادرى و 
بايد بهرقومى اجازه بدهيم كه نامهاى منطقه خود را خودشان به هرزبانى كه ميخواهند برگزينند. زمانه 

فرهنگ  هر گروهى  براى خودشان ارجمند است. جلوگيرى  از گسترش زبان مادرى باعث رنجش و 
بسيارديگرتازه است ، مردم با سواد شده اند وروزبروزپايه ى دانش شان بلند تر ميشود. زبان مادرى و 
فرهنگ  هر گروهى  براى خودشان ارجمند است. جلوگيرى  از گسترش زبان مادرى باعث رنجش و 
بسيارديگرتازه است ، مردم با سواد شده اند وروزبروزپايه ى دانش شان بلند تر ميشود. زبان مادرى و 

بى عالقگى بزبان گروهى ميشود و اين خود دشواريهاى ديگرمى آفريند.
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از زرتشت تا سهروردى
    نوشته ى فريد شوليزاده

شهاب الدين سهروردى باور دارد كه بنيان گزار راستى 
اخالق و فلسفه روشناى درون يا اشراق، پيامبر گرانقدر 
ايران اشو زرتشت بوده است. وى همواره در نوشتارهاى 
كه  دانسته  خود  روحانى  نياى   را  زرتشت  اشو  خود 

حكمت را به كلمات اولين به رمز و راز بيان مى داشت.
را  ظلمت  و  نور  يا  تيرگى  و  فروغ  مساله  سهروردى 
و  رمز  اصل  يا  بنيان  بر  شرق،  قاعده   و  روش  عنوان  به 
يا  پرستى  دوگانه  كه  است  آن  بر  و  شناسد  مى  راز 
است.  نداشته  وجود  زرتشت  اشو  آئين  در  ثنويت 
كنكاشى در تاثير راهبردى آموزه ها و عرفان خسروانى 
درونسهروردى  روشنايى  يا  اشراقى  فلسفه  و  انديشه  در 
عالقه  استداللى  فلسفه  به   كه  شخصى  وقتى  ميفرمايد: 
مند است علم خود را استحكام بخشد مى تواند رياضت 
شود  وارد  اشراق  عرصه  به  و  كند  آغاز  زاهدانه  هاى 
عيان  را  اشراق  مبادى  از  بعضى  كه  است  زمان  اين  در 
آن  دنيا،وسط  از  بريدن  حكمت  آغاز  سر  بيند.  مى 
است. نهايتى  بى  آن  آخر  و  خداوندى  انوار  مشاهده 

فرايند  كه  هايى  دگرگونى  پى  در  سهروردى  الدين  شهاب  المطارحات،حكيم  و  المشارع  كتاب 
مدرنيزاسيون به وجود آورده است،فلسفه روز به روز نقش خود را دگرگون كرد. تا بدانجا كه از گونه 
فرايند  كه  هايى  دگرگونى  پى  در  سهروردى  الدين  شهاب  المطارحات،حكيم  و  المشارع  كتاب 
مدرنيزاسيون به وجود آورده است،فلسفه روز به روز نقش خود را دگرگون كرد. تا بدانجا كه از گونه 
فرايند  كه  هايى  دگرگونى  پى  در  سهروردى  الدين  شهاب  المطارحات،حكيم  و  المشارع  كتاب 

اى داوندگارى به گونه اى فلسفه كاربردى فرو كاهيد.  به زبان ساده تر، دانش برتر، هم شان با ديگر 
دانش ها شد و در پى آن پر مايگى يا علو طلبى انسانها نيز به ميان مايگى انجاميد.

اى داوندگارى به گونه اى فلسفه كاربردى فرو كاهيد.  به زبان ساده تر، دانش برتر، هم شان با ديگر 
دانش ها شد و در پى آن پر مايگى يا علو طلبى انسانها نيز به ميان مايگى انجاميد.

اى داوندگارى به گونه اى فلسفه كاربردى فرو كاهيد.  به زبان ساده تر، دانش برتر، هم شان با ديگر 

گرى  تحليل  و  پردازى  موقعيت  سوى  را  راهش  پردازى  نظريه  و  سازى  نظام  از  فلسفه  هگل  از  پس 
دگزگون كرد و بدين گونه نظام درونى و نگاه يگانگى يا وحدت وجوى انسان مدرن،كه پيش تر دين 
گرى  تحليل  و  پردازى  موقعيت  سوى  را  راهش  پردازى  نظريه  و  سازى  نظام  از  فلسفه  هگل  از  پس 
دگزگون كرد و بدين گونه نظام درونى و نگاه يگانگى يا وحدت وجوى انسان مدرن،كه پيش تر دين 
گرى  تحليل  و  پردازى  موقعيت  سوى  را  راهش  پردازى  نظريه  و  سازى  نظام  از  فلسفه  هگل  از  پس 

را نير از انجام اين امور كنار زده بود،دچار آشفتگى گشت.
دگزگون كرد و بدين گونه نظام درونى و نگاه يگانگى يا وحدت وجوى انسان مدرن،كه پيش تر دين 

را نير از انجام اين امور كنار زده بود،دچار آشفتگى گشت.
دگزگون كرد و بدين گونه نظام درونى و نگاه يگانگى يا وحدت وجوى انسان مدرن،كه پيش تر دين 

از ديدگاه نويسنده، رويدادهايى از اين دست، بازتاب راز زدائى،عقالنيت ارسطويى،رها كردن ذكر و 
را نير از انجام اين امور كنار زده بود،دچار آشفتگى گشت.

از ديدگاه نويسنده، رويدادهايى از اين دست، بازتاب راز زدائى،عقالنيت ارسطويى،رها كردن ذكر و 
را نير از انجام اين امور كنار زده بود،دچار آشفتگى گشت.

رهيدگى فلسفه از اشراق و شور درون است.با تمام اختالف ديدگاه هايى كه در معنى و درون مايه ى   
فلسفه وجود دارد.  همگان در اين نكته هم داستانند كه آن را هوده ى خرد بشر دانسته و به يارى خرد، 
رهيدگى فلسفه از اشراق و شور درون است.با تمام اختالف ديدگاه هايى كه در معنى و درون مايه ى   
فلسفه وجود دارد.  همگان در اين نكته هم داستانند كه آن را هوده ى خرد بشر دانسته و به يارى خرد، 
رهيدگى فلسفه از اشراق و شور درون است.با تمام اختالف ديدگاه هايى كه در معنى و درون مايه ى   

راه شناخت راستى ها و اعيا و اشياء را فراهم ديده اند، مگر سهروردى كه  آن را بيشتر از خرد يا عقل، 
فلسفه وجود دارد.  همگان در اين نكته هم داستانند كه آن را هوده ى خرد بشر دانسته و به يارى خرد، 
راه شناخت راستى ها و اعيا و اشياء را فراهم ديده اند، مگر سهروردى كه  آن را بيشتر از خرد يا عقل، 
فلسفه وجود دارد.  همگان در اين نكته هم داستانند كه آن را هوده ى خرد بشر دانسته و به يارى خرد، 

بهره يا حاصل الهام و يابش درونى  (كشف باطنى) فيلسوف مى داند.
بيشترين شان دارندگان و  يا صاحبان خميره حكمت مى شناسد،  نام دارندگان  به  را كه   وى كسانى 

بهره يا حاصل الهام و يابش درونى  (كشف باطنى) فيلسوف مى داند.
بيشترين شان دارندگان و  يا صاحبان خميره حكمت مى شناسد،  نام دارندگان  به  را كه   وى كسانى 

بهره يا حاصل الهام و يابش درونى  (كشف باطنى) فيلسوف مى داند.

خداوندگاران يابش يا كشف و شهود و  همدمان يا مانوسان با سر درون و راز دل اند.
بيشترين شان دارندگان و  يا صاحبان خميره حكمت مى شناسد،  نام دارندگان  به  را كه   وى كسانى 

خداوندگاران يابش يا كشف و شهود و  همدمان يا مانوسان با سر درون و راز دل اند.
بيشترين شان دارندگان و  يا صاحبان خميره حكمت مى شناسد،  نام دارندگان  به  را كه   وى كسانى 

سهروردى تا بدانجا در اى باور خويش پيش مى رود كه پس از بجش بندى حكيمان به پنج رده، به روشنى يادآور 
مى شود كه عارف غير فيلسوف، از فيلسوف غير عارف برتر و حكمت ذوقى برتر از حكمت بحثى  مى باشد.

شيخ اشراق بر همين پايه باور دارد كه ميان فلسفه و هنر راستين، نزديكى هست، يعنى هر دو از گونه اى 
، چنين مى نگارد:

شيخ اشراق بر همين پايه باور دارد كه ميان فلسفه و هنر راستين، نزديكى هست، يعنى هر دو از گونه اى 
، چنين مى نگارد:

شيخ اشراق بر همين پايه باور دارد كه ميان فلسفه و هنر راستين، نزديكى هست، يعنى هر دو از گونه اى 
يابش و يافتن يا كشف يا انكشاف بر مى خيزند. وى در پيش گفتار  "حكمت االشراق"

شما اى برادران همواره از من خواسته ايد كتابى بر نگارم  كه يافته هاى ذوقى خود را،يعنى آنچه در 
خلوت و سير و سلوك و رياضت و هنگام تجرد از دنيا يافته ام،بنمايانم،زيرا هر كس در اين راه گام 
شما اى برادران همواره از من خواسته ايد كتابى بر نگارم  كه يافته هاى ذوقى خود را،يعنى آنچه در 
خلوت و سير و سلوك و رياضت و هنگام تجرد از دنيا يافته ام،بنمايانم،زيرا هر كس در اين راه گام 
شما اى برادران همواره از من خواسته ايد كتابى بر نگارم  كه يافته هاى ذوقى خود را،يعنى آنچه در 

گزارد و كوشش كند و رياضت كشد،حقايق را دريابد.چه آنكه هر كوشش كننده اى را ذوقى است و 
خلوت و سير و سلوك و رياضت و هنگام تجرد از دنيا يافته ام،بنمايانم،زيرا هر كس در اين راه گام 
گزارد و كوشش كند و رياضت كشد،حقايق را دريابد.چه آنكه هر كوشش كننده اى را ذوقى است و 
خلوت و سير و سلوك و رياضت و هنگام تجرد از دنيا يافته ام،بنمايانم،زيرا هر كس در اين راه گام 

هر رياضت كشنده اى را يافتى،ناقص يا كامل،فزون يا اندك...
 سهروردى باور دارد كه انسان نخست بايد ياد آور و متذكر حال خويش گردد و خود را دريابد. به 

راستى آنكه از يادآورى يا ذكر به دور است، نسبت به فلسفه دور يا مهجور مى باشد. 
سهروردى فيلسوفان پس از افالطون را (چه در حوزه يونانى و چه در حوزه اسالمى)، روى همرفته به نام 
حكيمان گفتمانى يا بحثى مى شناسد كه تنها بر كارها يا امور برهانى پاى فشرده و بسنده كرده اند و با 
سهروردى فيلسوفان پس از افالطون را (چه در حوزه يونانى و چه در حوزه اسالمى)، روى همرفته به نام 
حكيمان گفتمانى يا بحثى مى شناسد كه تنها بر كارها يا امور برهانى پاى فشرده و بسنده كرده اند و با 
سهروردى فيلسوفان پس از افالطون را (چه در حوزه يونانى و چه در حوزه اسالمى)، روى همرفته به نام 

فربهى مغز و ذهنشان به الغرى قلب و دلشان همت گمارده اند.
پيدايش آنان سبب  نمايان  و مدعيان دروغين حكمت مى خواند كه  فيلسوف  را  از آنان  بسيارى  او   
نابودى حكمت شده است. بنا بر اين به ديد او د.رى جستن از شور  روشناى درون يا اشراق درون و 

همچنين عشق، انگيزه ى بنيادين ويرانى فلسفه هاى پس افالطونى است.
سهروردى بارها در نوشته هاى خويش اين پرسش را به ميان كشيده است كه چه كس  ثابت كرده و 
پيمان داده است كه روش ارسطو براى انديشه  درست باشد؟ به گماِن درستى آن، چه كسى بسندگى يا 
اكتفاى بدان را اثبات مى تواند كرد؟ مگر مى شود افكار و انديشه بشر را كه در كهكشان بى گايان يا 
پيمان داده است كه روش ارسطو براى انديشه  درست باشد؟ به گماِن درستى آن، چه كسى بسندگى يا 
اكتفاى بدان را اثبات مى تواند كرد؟ مگر مى شود افكار و انديشه بشر را كه در كهكشان بى گايان يا 
پيمان داده است كه روش ارسطو براى انديشه  درست باشد؟ به گماِن درستى آن، چه كسى بسندگى يا 

فضاى اليتناهى و بى مرزى گردش دارد به روش تك بعدى ارسطو محصور ساخت؟ به جاى اين كه به 
تاريكى دشنام دهيم، بهتر است شمعى بر افروزيم. 

(كنفسيوس) به راستى كه فلسفه بيش از برهان،با خطابه و بيش از منطق،به يادآورى يا ذكر نسبت دارد 
و اين پس از سقراط بود كه فلسفه از راه  درستش به بى راهه افتاد و به جدل و انديشه ى منطقى فرو 
كاست. به گونه اى كه در همان راستا، و در در كانت به معرفت شناسى سقوط نمود و خداوندگارى و 

آفرينندگى خويش را از دست داد.
سهروردى باورمندى به اين سخن را، كه رويارويى با رازها پيش از خرد پردازى، يادآورى  و گرداختن 
به  وضع خويشتن پيش از فلسفه پردازى، دريافت از ارزش و اهميت شور و سوز درونى پيش از ساز و 
آواز بيرونى و  همچنين راه و حركت وجودى پيش از پيش از جوالنگرى ذهنى را، پيش نيازهايى مى 
به  وضع خويشتن پيش از فلسفه پردازى، دريافت از ارزش و اهميت شور و سوز درونى پيش از ساز و 
آواز بيرونى و  همچنين راه و حركت وجودى پيش از پيش از جوالنگرى ذهنى را، پيش نيازهايى مى 
به  وضع خويشتن پيش از فلسفه پردازى، دريافت از ارزش و اهميت شور و سوز درونى پيش از ساز و 

شناسد كه فلسفه با پشتوانه ى آنها، بتواند در زندگى انسانها رهگشا باشد.
با گامهاى خرد خويش، گام  و  نهد  را كنار  تقليد  يا  دنباله روى  بايد  باور دارد كه جوينده راستى  او 
از  زيبا  اين سخن  همانند  اين درست  نيست.   جايز  يا  روا  نيز  از خود سهروردى  روى  دنباله  زند،حتا 

فردريش نيچه است كه از زبان زرتشت و در پايان به ياران خود مى فرمايد: 
اكنون تنها مى روم شاگردان من، شما نيز اكنون برويد و تنها برويد! و من اين چنين مى خواهم،اكنون 

شما را مى فرمايم كه مرا گم كنيد و خود را بيابيد.
اكنون تنها مى روم شاگردان من، شما نيز اكنون برويد و تنها برويد! و من اين چنين مى خواهم،اكنون 

شما را مى فرمايم كه مرا گم كنيد و خود را بيابيد.
اكنون تنها مى روم شاگردان من، شما نيز اكنون برويد و تنها برويد! و من اين چنين مى خواهم،اكنون 

شهاب الدين سهروردى باور دارد كه بنيان گزار راستى اخالق و فلسفه روشناى درون يا اشراق، پيامبر 
شما را مى فرمايم كه مرا گم كنيد و خود را بيابيد.

شهاب الدين سهروردى باور دارد كه بنيان گزار راستى اخالق و فلسفه روشناى درون يا اشراق، پيامبر 
شما را مى فرمايم كه مرا گم كنيد و خود را بيابيد.

گرانقدر ايران اشو زرتشت بوده است. وى همواره در نوشتارهاى خود اشو زرتشت را نياى  روحانى 
خود دانسته كه حكمت را به كلمات اولين به رمز و راز بيان مى داشت و رمز و راز قابل رد و انكار نيست.

پيوند هاى او با پيشرو و استاد معنوى اش، نوعى پيوند روحانى است كه در بند برآورد ها يا معيارهاى 
تاريخ نگاران اثبات گرا بسته يامحدود نيست.اين پيوند  به گونه اى مكاشفه و يابش و نگرش درونى يا 
شهود باطنى است كه از مشرق معرفت ناشى شده و در خوى پر و پيمان آدمى گوشه گرفته يا منطوى است.

داستان مكاشفه سهروردى در (التلويحات) وى، تا اندازه اى مى تواند از روى نار.شنى يا ابهام اين سخن 
پرده بردارد و چونى يا كيفيت پيوند را نمايان سازد.

سهروردى مساله فروغ و تيرگى يا نور و ظلمت را به عنوان روش و قاعده  شرق، بر بنيان يا اصل رمز 
و راز مى شناسد و بر آن است كه دوگانه پرستى يا ثنويت در آئين اشو زرتشت وجود نداشته است. 
برترين و باالترين هستى يا وجود،اهورامزدا است كه سرچشمه يا مظهر خوبى است و تنها خوبى و نيكى 

و مهربانى از وى درخشندگى و تجلى دارد.
سپنتامينو سرچشمه ى خوبى ها و آنگره مينو، نمايانگر زشتى هاست كه هر دو همزادند و در خلقت بشر 

نما پيدا مى كنند.به زبان ساده تر هر دو نسبى هستند. 
اين مرگ و زندگى،بودن و نبودن و چگونه زيستن بشر است كه به آن دو معنا مى بخشد. به هستى رسيدن و به 
وجود آمدن هر گونه بدى، چيزى جز كوتاهى يا ناتوانى يا عجز در نيكى و به راستى دورى از پروردگار نيست.

سهرودى در فلسفه روشناى درون يا اشراقى، خود و خوانش خويش، از بينش اشو زرتشت رويكردى 
به يگانگى دارد و دوگانگى يا دوآليسم را رد مى كند. اين رويه در ديدگاه يا نظريه سهروردى پيرامون 

نسبت عمل و نظر ، نما و تجلى بيشترى  مى يابد  و راهى براى روزگار پاره پاره ى ما مى گشايد.
به يگانگى دارد و دوگانگى يا دوآليسم را رد مى كند. اين رويه در ديدگاه يا نظريه سهروردى پيرامون 

نسبت عمل و نظر ، نما و تجلى بيشترى  مى يابد  و راهى براى روزگار پاره پاره ى ما مى گشايد.
به يگانگى دارد و دوگانگى يا دوآليسم را رد مى كند. اين رويه در ديدگاه يا نظريه سهروردى پيرامون 

در انديشه اشراقى، ديد يا نظر با كنش يا عمل و همچنين ذهن با عين تنها در رده هاى نخستين سلوك 
نفس و ارتقاى آن در درجه هاى باال و عاليه روحى يگانگى يا اتحاد نمى يابد، بلكه ميان عقل موجد و 

عمل شناخت اتحادى اساسى وجود دارد. 
برابرى يا تطابقى ميان ابزار يا وسايل شناخت و وسايل ايجاد، شعاعى كه از ديدگاه سهروردى  بناى 

هستى را پى مى نهد همان است كه شناخت را براى موجودى كه بر آن مى تابد  حمل مى كند.
سهروردى باور دارد كه بر اين پايه جهان هستى، پيوستگى يا انسجام و سامان يا انتظام مى يابد و به يارِى 
فروغ و فروزه هايى كه از راستى ياحقيقت بر موجودات تابيده مى شود، دانش ها يا معارف با آنها  پيوند 

پيدا مى كند يا به آنها القا مى شود.
به گفته ى پور سينا (ابو على سينا)، روشنايى هاى درون يا  اشراقات معرفت، آرام آرام از خرد برتر يا 
عقول عاليه به خرد كاربردى يا عقل فعال انجام مى پذيرد و خرد كاربردى يا عقل فعال خود پاى بند يا 

مكلف به روشناى درون يا معرفت انسانى است.
پور سينا بر اين باور است كه خرد كاربردى يا عقل فعال در اينجا شناسه يا صفت راهنماى روانى يا مرشد روحى 
را دارد كه بر نفس مشرق است،زيرا هم شادى آور يا موجد نفس است هم پيوند دهنده يا القا كننده شناخت 
بر او، در رده ها يا مدارج سلوك روحانى نيز دستگير اوست تا به جوار خرد كاربردى  يا عقل فعال برسد...

را دارد كه بر نفس مشرق است،زيرا هم شادى آور يا موجد نفس است هم پيوند دهنده يا القا كننده شناخت 
بر او، در رده ها يا مدارج سلوك روحانى نيز دستگير اوست تا به جوار خرد كاربردى  يا عقل فعال برسد...

را دارد كه بر نفس مشرق است،زيرا هم شادى آور يا موجد نفس است هم پيوند دهنده يا القا كننده شناخت 

نمود دوآليسم در پندار و انديشه انسان و دوگانگى يا ثنويت در خوى يا اخالق (سپنتا مينو،انگرمينو) به 
بر او، در رده ها يا مدارج سلوك روحانى نيز دستگير اوست تا به جوار خرد كاربردى  يا عقل فعال برسد...

نمود دوآليسم در پندار و انديشه انسان و دوگانگى يا ثنويت در خوى يا اخالق (سپنتا مينو،انگرمينو) به 
بر او، در رده ها يا مدارج سلوك روحانى نيز دستگير اوست تا به جوار خرد كاربردى  يا عقل فعال برسد...

راستى دو كنش ستيزمند در ماهيت خميره انديشه اى يافكرى آدمى است كه انگيزه ى تعريف هستى و 
نمود دوآليسم در پندار و انديشه انسان و دوگانگى يا ثنويت در خوى يا اخالق (سپنتا مينو،انگرمينو) به 
راستى دو كنش ستيزمند در ماهيت خميره انديشه اى يافكرى آدمى است كه انگيزه ى تعريف هستى و 
نمود دوآليسم در پندار و انديشه انسان و دوگانگى يا ثنويت در خوى يا اخالق (سپنتا مينو،انگرمينو) به 

نيستى  و حركت و سكون وى در اين چرخه و سامان اشائى مى شود.
سهروردى بر اين نكته پاى مى ورزد كه نخستين بار اشو زرتشت تجربه اخالقى،انسانى از نيكى و بدى 
را نما و نمود بيرونى داد و به آن ژرفا و بعد خداشناسانه و كيهان شناسانه بخشيد. اين كالم در برداشت 
وى از اشراق هويدست. به راستى اشو زرتشت نخستين كس در تاريخ بشر است كه خوى و اخالق را 

با متافيزيك جابجا كرد. 
زرتشت درست ديدن يا همان صداقت را به بشر آموخت: 

((آنچه من دروغ مى نامم اين است كه از ديدن چيزى كه مى بينم سر باز نى زنم. ))  به راستى روشن 
بينى يعنى با خود صادق بودن،جرات بر زبان آوردن باور هاى خود را داشتن، جرات راستى ، جراتى 
است كه بر گفتن و انديشيدن به آنها پيشى دارد.  يعنى جرات ديدن آنهاست.در اين معناست كه از چشم 

انداز نگاه سهروردى، اشو زرتشت تبديل به راستگو يا صادق ترين انديشمند تاريخ بشرى مى شود.
است كه بر گفتن و انديشيدن به آنها پيشى دارد.  يعنى جرات ديدن آنهاست.در اين معناست كه از چشم 

انداز نگاه سهروردى، اشو زرتشت تبديل به راستگو يا صادق ترين انديشمند تاريخ بشرى مى شود.
است كه بر گفتن و انديشيدن به آنها پيشى دارد.  يعنى جرات ديدن آنهاست.در اين معناست كه از چشم 

 به انگيزه ى همين راستى و نگاه درون نگر است كه بسيارى از انديشمندان روزگاز، بهترين پيش آيند 
انداز نگاه سهروردى، اشو زرتشت تبديل به راستگو يا صادق ترين انديشمند تاريخ بشرى مى شود.

 به انگيزه ى همين راستى و نگاه درون نگر است كه بسيارى از انديشمندان روزگاز، بهترين پيش آيند 
انداز نگاه سهروردى، اشو زرتشت تبديل به راستگو يا صادق ترين انديشمند تاريخ بشرى مى شود.

يا كمال مطلوب خويش را در دل و بطن آموزه هاى جاويدان آن وخشور يافته اند...
هر كس به زبانى رويارويى اين جهان و آن جهان را بر زبان مى آورد. باورمند به مذهب از هستى دنيايى 
و هستى اخروى، فيلسوف از بود و نبود و عين و ذهن سخن مى گويد، دانشمند اخالق و روانشناس، 
روان يا روح را در برابر و مقابل تن قرار مى دهد و دانشمند داده ناب و خالص را در برابر قانون رياضى 
مى نهد و بدين سان هر كدام به گونه اى نسبت به آنچه در حضور و بى واسطه در ظهور است بد گمان 

است و تنها آن چيزى را راستين و در خور نگرش  مى داند كه در پس و پشت استد...
مى نهد و بدين سان هر كدام به گونه اى نسبت به آنچه در حضور و بى واسطه در ظهور است بد گمان 

است و تنها آن چيزى را راستين و در خور نگرش  مى داند كه در پس و پشت استد...
مى نهد و بدين سان هر كدام به گونه اى نسبت به آنچه در حضور و بى واسطه در ظهور است بد گمان 

حكيم شهاب الدين سهروردى مى گويد: 
فرزانه كسى است كه تند نرود و فرهيخته آن است كه تمام بد گمانى هاى الزم را نسبت به داده ها داشته 

حكيم شهاب الدين سهروردى مى گويد: 
فرزانه كسى است كه تند نرود و فرهيخته آن است كه تمام بد گمانى هاى الزم را نسبت به داده ها داشته 

حكيم شهاب الدين سهروردى مى گويد: 

باشد.وى معتقد بود كه در اين نوع نگرش ارزش زدائى از زندگى نهفته است.سهروردى ،اشو زرتشت را 
فرزانه كسى است كه تند نرود و فرهيخته آن است كه تمام بد گمانى هاى الزم را نسبت به داده ها داشته 
باشد.وى معتقد بود كه در اين نوع نگرش ارزش زدائى از زندگى نهفته است.سهروردى ،اشو زرتشت را 
فرزانه كسى است كه تند نرود و فرهيخته آن است كه تمام بد گمانى هاى الزم را نسبت به داده ها داشته 

بواسطه آنكه انسان را از فاصله انداختن ميان خدا و بشر،روح و بدن،نمود و وجود رهايى بخشيد همواره 
مورد ستايش و تمجيد شايان قرار داده است...

نامش پاينده و كالمش پايدار،  ايدون باد. 
  نامه:

1:حكمت االشراق (حكيم شهاب الدين سهروردى)
2:آئين زرتشت در انديشه سهروردى (هانرى ُكربن)
1:حكمت االشراق (حكيم شهاب الدين سهروردى)
2:آئين زرتشت در انديشه سهروردى (هانرى ُكربن)
1:حكمت االشراق (حكيم شهاب الدين سهروردى)

3:چنين گفت زرتشت (فردريش نيچه)
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نامه هاى خوانندگان
شنهادى در باره ى پيشنهاد  موبد كورش نيكنامپشنهادى در باره ى پيشنهاد  موبد كورش نيكنامپشنهادى در باره ى پيشنهاد  موبد كورش نيكنام

با درود فراوان به دست اندركاران ماهنامه زرتشتيان كاليفرنيا 
كه در آن پيشنهاد دادند كه روزهاى 31 هر ماه " كه در آن پيشنهاد دادند كه روزهاى 31 هر ماه " كه در آن پيشنهاد دادند كه روزهاى 31 هر ماه  نوشتارى بنام"بازنگرى وهماهنگى در گاه شمار زرتشتى
را (6ماه اول هر سال) بنام اََورداد بناميم تا در هر ماه روز اورمزد با روزهاى چاپ شده در سالنما برابرى 

نوشتارى بنام
را (6ماه اول هر سال) بنام اََورداد بناميم تا در هر ماه روز اورمزد با روزهاى چاپ شده در سالنما برابرى 

نوشتارى بنام

داشته باشد. من باور دارم كه اين كار خوبى است. ولى چون زرتشتيان و انجمن ها در سراسر گيتى پراكنده 
را (6ماه اول هر سال) بنام اََورداد بناميم تا در هر ماه روز اورمزد با روزهاى چاپ شده در سالنما برابرى 
داشته باشد. من باور دارم كه اين كار خوبى است. ولى چون زرتشتيان و انجمن ها در سراسر گيتى پراكنده 
را (6ماه اول هر سال) بنام اََورداد بناميم تا در هر ماه روز اورمزد با روزهاى چاپ شده در سالنما برابرى 

هستند بنابراين پيشنهاد ميكنم كه اين را به راى بگذارند. درهمين ماهنامه و از مردم ديگر نگر خواهى 
داشته باشد. من باور دارم كه اين كار خوبى است. ولى چون زرتشتيان و انجمن ها در سراسر گيتى پراكنده 
هستند بنابراين پيشنهاد ميكنم كه اين را به راى بگذارند. درهمين ماهنامه و از مردم ديگر نگر خواهى 
داشته باشد. من باور دارم كه اين كار خوبى است. ولى چون زرتشتيان و انجمن ها در سراسر گيتى پراكنده 

كنند كه در مدتى نزديك  به يك سال مردم نگر خود را بگويند، آنگاه انجمن موبدان تصميم بگيرد.
هستند بنابراين پيشنهاد ميكنم كه اين را به راى بگذارند. درهمين ماهنامه و از مردم ديگر نگر خواهى 
كنند كه در مدتى نزديك  به يك سال مردم نگر خود را بگويند، آنگاه انجمن موبدان تصميم بگيرد.

هستند بنابراين پيشنهاد ميكنم كه اين را به راى بگذارند. درهمين ماهنامه و از مردم ديگر نگر خواهى 

در جامعه زرتشتى شمار زيادى دين دار هستند كه در نماز روزانه خود، روز وماه را مى گويند و كار به 
كنند كه در مدتى نزديك  به يك سال مردم نگر خود را بگويند، آنگاه انجمن موبدان تصميم بگيرد.

در جامعه زرتشتى شمار زيادى دين دار هستند كه در نماز روزانه خود، روز وماه را مى گويند و كار به 
كنند كه در مدتى نزديك  به يك سال مردم نگر خود را بگويند، آنگاه انجمن موبدان تصميم بگيرد.

تقويم ندارند وهمواره پس از روز انارام ، فرداى آن روز اورمزد را مى گويند و اگر اورداد به ميان آيد 
بويژه اينكه  6 ماه سال است به اشتباه ميافتند. در اين باره نيز بايد چاره انديشيده شود.       

                                                                       خداداد خدابخشى - تهران                                  

سردبير گرامى 
چندى پيش يك نسخه از ماهنامه را با خود به ايران بردم و به چند تن از دوستان و آشنايان  نشان دادم. آنها 
هم چون من از ديدن و خواندن اين نشريه شاد وخورسند شدند.آيا مى توانيد آبونمان از ايران بپذ يريد؟ 

                                                            فرزانه - اورنج كانتى

پاسخ :
خانم فرزانه با سپاس از مهر شما. ماهنامه زرتشتيان اكنون آبونمان نمى پذيرد ولى شما و ديگران مى 

پاسخ :
خانم فرزانه با سپاس از مهر شما. ماهنامه زرتشتيان اكنون آبونمان نمى پذيرد ولى شما و ديگران مى 

پاسخ :

توانيد اين ماهنامه را در تارنماى www.czcJournal.org  بخوانيد .

سردبير گرامى 
زرتشتيان   ماهنامه  براه دريافت  راستى من آغاز هر فصل در سوپرماركت كوى خودمان چشم   به   ...

هستم. خواهش مى كنم  اگر ميشود برگ هاى اين نشريه را زيادتر كرده و آن را ماهانه  بفرماييد. 
زرتشتيان   ماهنامه  براه دريافت  راستى من آغاز هر فصل در سوپرماركت كوى خودمان چشم   به   ...

هستم. خواهش مى كنم  اگر ميشود برگ هاى اين نشريه را زيادتر كرده و آن را ماهانه  بفرماييد. 
زرتشتيان   ماهنامه  براه دريافت  راستى من آغاز هر فصل در سوپرماركت كوى خودمان چشم   به   ...

                                                                         فرشته  . لوس آنجلس 

پاسخ :
با سپاس .اميدواريم كه پس از گسترش مالى ماهنامه ؛ بتوانيم درخواست شما را انجام دهيم . 

سردبير گرامى 
ازشما وازمركززرتشتيان براى بيرون دادن اين رسانه بسيارسپاسگزارى كرده درخواست دارم كه تيراژ 
ايرانى برسد. نيز به دست دوستان ومهرورزان  باالتربرده تا درديگرشهرهاى آمريكا و كانادا  نشريه را 

ازشما وازمركززرتشتيان براى بيرون دادن اين رسانه بسيارسپاسگزارى كرده درخواست دارم كه تيراژ 
ايرانى برسد. نيز به دست دوستان ومهرورزان  تا درديگرشهرهاى آمريكا و كانادا  نشريه را باالتربرده 

ازشما وازمركززرتشتيان براى بيرون دادن اين رسانه بسيارسپاسگزارى كرده درخواست دارم كه تيراژ 

                                                                    نيك مش . كانادا

پاسخ :
با سپاس .هم  اكنون  چند سد نسخه از ماهنامه  زرتشتيان به  شهرهاى  ونكوور و تورانتوى كانادا فرستاده  مى شود. 
توان مالى ما كم وهزينه پستى بسيارزياد مى باشد.كسانى كه دركشورهاى ديگر هستند وبه اينترنت دسترسى 
با سپاس .هم  اكنون  چند سد نسخه از ماهنامه  زرتشتيان به  شهرهاى  ونكوور و تورانتوى كانادا فرستاده  مى شود. 
توان مالى ما كم وهزينه پستى بسيارزياد مى باشد.كسانى كه دركشورهاى ديگر هستند وبه اينترنت دسترسى 
با سپاس .هم  اكنون  چند سد نسخه از ماهنامه  زرتشتيان به  شهرهاى  ونكوور و تورانتوى كانادا فرستاده  مى شود. 

orgدارند مى توانند نشريه هاى مركز زرتشتيان كاليفرنيا را از تارنماى orgدارند مى توانند نشريه هاى مركز زرتشتيان كاليفرنيا را از تارنماى www.czcJournal.org بخوانند .
 اميد واريم با كمك مالى خوانندگان گرامى در آينده تيراژماهنامه افزوده شود.

پاسخ به نامه ى موبد ياررستم ثالث

باسپاس از مهر شما و پشتيبانى هميشگى تان از رسانه هاى مركز زرتشتيان.
پيرو نامه ى شما در باره ى «كميته نظارت بر زمينهاى موقوفه...» همانگونه كه انجمن موبدان تهران نيز 
پيشنهاد كردند اين كار بس مهم بوده و بايد آن را با انجمن زرتشتيان تهران پيگيرى كنيد. از پيشنهادات 

و نگرهاى شما سپاسگزاريم.                                                  سردبير
پيشنهاد كردند اين كار بس مهم بوده و بايد آن را با انجمن زرتشتيان تهران پيگيرى كنيد. از پيشنهادات 

و نگرهاى شما سپاسگزاريم.                                                  
پيشنهاد كردند اين كار بس مهم بوده و بايد آن را با انجمن زرتشتيان تهران پيگيرى كنيد. از پيشنهادات 

  در باره ى دبيره ى پارسى

برخى از خوانندگان خواسته اند كه در باره ى دبيره ى (خط) پارسى ببيشتر بنويسيم و كارى بكنيم زيرا 
دبيره ى عربى بنياد كنونى ، براى كودكان ايرانى تبار برونمرز بسيار دشوار است. من پيش از اين نوشته ام 
كه  ديگركردن الفباى پارسى كارى بايسته است ولى در توان ما نيست . اين كار بايد در كشور انجام 
دبيره ى عربى بنياد كنونى ، براى كودكان ايرانى تبار برونمرز بسيار دشوار است. من پيش از اين نوشته ام 
كه  ديگركردن الفباى پارسى كارى بايسته است ولى در توان ما نيست . اين كار بايد در كشور انجام 
دبيره ى عربى بنياد كنونى ، براى كودكان ايرانى تبار برونمرز بسيار دشوار است. من پيش از اين نوشته ام 

شود يا سازمانهاى بزرگ در برونمرز به آن بپردازند.
كه  ديگركردن الفباى پارسى كارى بايسته است ولى در توان ما نيست . اين كار بايد در كشور انجام 

شود يا سازمانهاى بزرگ در برونمرز به آن بپردازند.
كه  ديگركردن الفباى پارسى كارى بايسته است ولى در توان ما نيست . اين كار بايد در كشور انجام 

يكى از خوانندگان پيام داده است كه ديگر كردن دبيره ى كارى فرعى است و آنرا فداى اصل نكنيد . 
در پاسخ او ميگويم كه اين نويسنده واين ماهنامه راه خود را دارند. خوانندگان اگرپرسشى يا پيشنهادى 
يكى از خوانندگان پيام داده است كه ديگر كردن دبيره ى كارى فرعى است و آنرا فداى اصل نكنيد . 
در پاسخ او ميگويم كه اين نويسنده واين ماهنامه راه خود را دارند. خوانندگان اگرپرسشى يا پيشنهادى 
يكى از خوانندگان پيام داده است كه ديگر كردن دبيره ى كارى فرعى است و آنرا فداى اصل نكنيد . 

دارند ميتوانند بنويسند تا رسيدگى گردد و پاسخ داده شود.   زرتشت آزادى

تلنگرى براى
دوستاران تاريخ و فرهنگ ايران زمين

آريا فرهى

با برگ زدن رويه هاى تاريخ ايران در جاى جاى آن چپاول و تجاوز به چشم مى خورد. از يك سو 
آب و خاك اين سرزمين را چپاول كردند و از سوى ديگر فرهنگ و تاريخ آن را به تاراج بردند. 
با برگ زدن رويه هاى تاريخ ايران در جاى جاى آن چپاول و تجاوز به چشم مى خورد. از يك سو 
آب و خاك اين سرزمين را چپاول كردند و از سوى ديگر فرهنگ و تاريخ آن را به تاراج بردند. 
با برگ زدن رويه هاى تاريخ ايران در جاى جاى آن چپاول و تجاوز به چشم مى خورد. از يك سو 

در 20 امرداد ماه يكى از ننگين ترين امتيازهاى تاريخ اين سرزمين با نام پيمان نامه ى «دمورگان» 
آب و خاك اين سرزمين را چپاول كردند و از سوى ديگر فرهنگ و تاريخ آن را به تاراج بردند. 
در 20 امرداد ماه يكى از ننگين ترين امتيازهاى تاريخ اين سرزمين با نام پيمان نامه ى «دمورگان» 
آب و خاك اين سرزمين را چپاول كردند و از سوى ديگر فرهنگ و تاريخ آن را به تاراج بردند. 

در دربار قاجاريان به امضا رسيد و تا سال ها فرهنگ و تاريخ اين سرزمين به تاراج رفت. موزه هاى 
در 20 امرداد ماه يكى از ننگين ترين امتيازهاى تاريخ اين سرزمين با نام پيمان نامه ى «دمورگان» 
در دربار قاجاريان به امضا رسيد و تا سال ها فرهنگ و تاريخ اين سرزمين به تاراج رفت. موزه هاى 
در 20 امرداد ماه يكى از ننگين ترين امتيازهاى تاريخ اين سرزمين با نام پيمان نامه ى «دمورگان» 

فرانسويان را پيشينه و آثار ايران زمين پر رفت و آمد كرده است وگر نه فرانسه جز تاريخى كه پيشينه 
ى آن به صدها سال مى رسد، چيز ديگرى براى نمايش ندارد و هر آنچه كه هست تاريخ معاصر 
فرانسه است. اما در موزه هاى آن مى توان تاريخى با پيشينه ى چندين هزار ساله را خواند و ديد.

چپاول ميراث تاريخى ايران از صدها سال پيش، پس از انتشار سفر نامه هاى جهانگردان و مسافرت 
فرنگيان بدين مرز و بوم آغاز شد. اما چپاول ها رسما در روزگار پادشاهى ناصرالدين شاه قاجار، 
هنگامى كه فرانسويان امتياز حفارى در گستره ى تاريخى شوش را گرفتند، آغاز شد. از سال 1885 
فرنگيان بدين مرز و بوم آغاز شد. اما چپاول ها رسما در روزگار پادشاهى ناصرالدين شاه قاجار، 
هنگامى كه فرانسويان امتياز حفارى در گستره ى تاريخى شوش را گرفتند، آغاز شد. از سال 1885 
فرنگيان بدين مرز و بوم آغاز شد. اما چپاول ها رسما در روزگار پادشاهى ناصرالدين شاه قاجار، 

ميالدى، اين امتياز نقطه ى عطفى در تاريخ ايران براى چپاول بازمانده هاى( ميراث) تاريخى بود، به 
گونه اى كه نزديك به 95 سال اين كاوش ها و حفارى ها ادامه پيدا كرد.

باستان  هاى  زمينه ى كاوش  پيش  تهيه ى  براى  ديوالفوا»  مارسل   » نام  به  فرانسوى  معمار  مهندس 
به همراه همسرش «ژان» و دو دستيار، كار خود را  ايران آمد.« ديوالفوا»  به  شناسى اش در شوش 
با  ايران و  با دولت  به درونمايه ى قرداد  در تپه ى شوش آغاز كرد. معمار فرانسوى بدون نگرش 
به كارگيرى روش هاى غير قانونى، اشياى به دست آمده و حتا سازه هايى را كه جابجايى آنها به 
يافته هاى ديوالفواها و  به موزه ى «لوور» پاريس برد.  ايران منع شده بود،  نامه  روشنايى در توافق 
گنجينه ى گرانبهايى كه او از كاوش ها به دست آورده بود، مدال لژيون دونور را برايش به ارمغان 
يافته هاى ديوالفواها و  به موزه ى «لوور» پاريس برد.  ايران منع شده بود،  نامه  روشنايى در توافق 
گنجينه ى گرانبهايى كه او از كاوش ها به دست آورده بود، مدال لژيون دونور را برايش به ارمغان 
يافته هاى ديوالفواها و  به موزه ى «لوور» پاريس برد.  ايران منع شده بود،  نامه  روشنايى در توافق 

برانگيختند،  را  قاجار  دربار  خشم  قرارداد،  ى  درونمايه  گذاردن  پا  زير  شوند  به  فرانسويان  آورد. 
بوجود  هاى  رنجش  بردن  ميان  از  براى  فرانسويان  كردند.  شكايت  فرانسويان  از  درباريان  بنابراين 
آمده، ناصرالدين شاه را براى ديدن پاريس فراخواندند. فرانسويان در پايان اين سفر امتياز انحصارى 
حفارى هاى باستان شناسى در همه ى خاك ايران را بدست آوردند. اما با كشته شدن ناصرالدين 

شاه، اين قرارداد هرگز به مرحله اجرا درنيامد.
با توجه به ارزشمندى منطقه ى باستانى شوش، فرانسويان بار ديگر در زمان پادشاهى مظفرالدين شاه 
قاجار گام پيش نهاده و خواستار اجراى قرارداد بسته شده ى پيشين شدند. شاه ايران وعده ى كمك و 
هميارى به فرانسويان داد و همين امر شوند (سبب) بسته شدن قرارداد تازه و غيرمنصفانه اى شد كه در 
تاريخ باستان شناسى ايران به قرارداد «دمورگان» نامدار شده است. ب پايه ى اين قرارداد نه تنها امتياز 
كاوش هاى شوش، بلكه مطالعات و حفارى هاى باستان شناسى سراسر ايران به فرانسويان داده شد.

قرارداد دمورگان دست او را تا اندازه اى بازگذاشت تا يكى از بزرگترين چپاول هاى باستان شناسى را 
در تاريخ ايران بنگارد. دمورگان در كاوش ها خود هيچ گونه اهميتى به اليه نگارى نمى داد و با استخدام 
7000 كارگر به تندى و بدون توجه به اليه نگارى، داشته هاى بسيارى را از ميان برد. اين چنين او با 
در تاريخ ايران بنگارد. دمورگان در كاوش ها خود هيچ گونه اهميتى به اليه نگارى نمى داد و با استخدام 
7000 كارگر به تندى و بدون توجه به اليه نگارى، داشته هاى بسيارى را از ميان برد. اين چنين او با 
در تاريخ ايران بنگارد. دمورگان در كاوش ها خود هيچ گونه اهميتى به اليه نگارى نمى داد و با استخدام 

ويرانى اين گستره تاريخى اشياى ارزشمندى را كه بيش از 5000 قطعه بود به فرانسه برد، كه از با ارزش 
ترين آنها مى توان به لوح حمورايى، نخستين قانون نوشته شده ى بشرى اشاره كرد. دمورگان براى اين 
كه هيات فرانسوى از آسيب و ناماليمات محيط كه ديوالفوا را آزار داده بود حفظ كند، و اردوگاهى 
هميشگى بر پا دارد از آجرهاى بازمانده از ماعبد و سازه هاى عيالمى و هخامنشى سود جست و دژى 
به نام شاتو را بر باالترين تل شوش با اكروپوليس شوش به پا كرد. اين كار ضمن اينكه با شكوه ترين 
دژ و موزه ى آجر ايران را آفريد، شوربختانه شوند نابودى تپه ى اكروپوليس شوش شد كه جزيى از 
تاريخ و ميراث كشورمان بود. اين چپاول و ويرانى ها همچنان تا سال هاى پس از آن ادامه پيدا كرد.

بيگانگان به كمك امتيازاتى كه پادشاهان قاجار به آنها داده بودند، دست به ويرانى و چپاول ميراث 
تاريخ و ميراث كشورمان بود. اين چپاول و ويرانى ها همچنان تا سال هاى پس از آن ادامه پيدا كرد.

بيگانگان به كمك امتيازاتى كه پادشاهان قاجار به آنها داده بودند، دست به ويرانى و چپاول ميراث 
تاريخ و ميراث كشورمان بود. اين چپاول و ويرانى ها همچنان تا سال هاى پس از آن ادامه پيدا كرد.

اين سرزمين زدند تا اندازه اى كه امروزه براى ديدن ميراث خويشتن بايستى از موزه هاى انگليسى 
ها و فرانسويان ديدن كنيم.

اين برگى از تاريخ باستان شناسى ايران است، برگى كه نشان مى دهد كه چگونه خود ميراث خود 
ها و فرانسويان ديدن كنيم.

اين برگى از تاريخ باستان شناسى ايران است، برگى كه نشان مى دهد كه چگونه خود ميراث خود 
ها و فرانسويان ديدن كنيم.

را از ميان برديم. اين چنين خود با دستان خود تاريخ و پيشينه ى چندين هزار ساله ى خويش را به 
بيگانگان پيشكش كرديم ، به گونه اى كه سال ها پس از آن براى دانستن تاريخ سرزمين خود بايستى 
را از ميان برديم. اين چنين خود با دستان خود تاريخ و پيشينه ى چندين هزار ساله ى خويش را به 
بيگانگان پيشكش كرديم ، به گونه اى كه سال ها پس از آن براى دانستن تاريخ سرزمين خود بايستى 
را از ميان برديم. اين چنين خود با دستان خود تاريخ و پيشينه ى چندين هزار ساله ى خويش را به 

افسوس،  بگرديم.  مان  ساله  هزار  تمدن چندين  و  فرهنگ  از  آثارى  دنبال  به  تر  كيلومترها آن سو 
بيگانگان پيشكش كرديم ، به گونه اى كه سال ها پس از آن براى دانستن تاريخ سرزمين خود بايستى 
افسوس،  بگرديم.  مان  ساله  هزار  تمدن چندين  و  فرهنگ  از  آثارى  دنبال  به  تر  كيلومترها آن سو 
بيگانگان پيشكش كرديم ، به گونه اى كه سال ها پس از آن براى دانستن تاريخ سرزمين خود بايستى 

اين  شايد  ندارد.  تمدن خويش  در خور  اى  موزه  ساله همچنان  هزار  پيشينه ى چندين  با  كشورى 
موضوع هشدارى براى ميهن دوستان و دوست داران تاريخ و فرهنگ اين ملت باشد تا گامى در اين 

زمينه بردارند و كارى انجام دهند كه شايسته ى اين تاريخ و فرهنگ است.
موضوع هشدارى براى ميهن دوستان و دوست داران تاريخ و فرهنگ اين ملت باشد تا گامى در اين 

زمينه بردارند و كارى انجام دهند كه شايسته ى اين تاريخ و فرهنگ است.
موضوع هشدارى براى ميهن دوستان و دوست داران تاريخ و فرهنگ اين ملت باشد تا گامى در اين 

انديشه نيك ، گفتار نيك، كردار نيك
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افقى:

اين  در  جشنى   –  1
روز بر پا مى شود.

از  يكى  نام   -  2
روزها- غوره پنبه.
3 - تحويل دادن.

تخت-  صاحبان   -  4
قيمتى ندارد.

5 - ولى- پرنده است.
6 - از آن طرف ريشه 
نيست  گران  است- 
نشده. هم  ارزن  ولى 
چو... معما   -  7
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  بن مايه ها: تارنماى بازمانده هاى فرهنگى و ديگر جاها

ياد استاد تورج نگهبان گرامى باد
در  خورشيدى   1311 سال  در  نگهبان  تورج  استاد 
بدنيا آمد و در رورز چهار شنبه 20 اوت در  اهواز 

لوس آنجلس درگذشت.
و  انگليسى  ادبيات  رشته  در  را  خود  دانش  استاد 
او  آشنايى  و  برد  پايان  به  تهران  دانشگاه  از  حقوق 
ترانه سرايى  به عرصه  را  او  بود كه  با همايون خرم 
برنامه  اصلى  همكاران  از  نگهبان  استاد  كرد.  آشنا 
ترانه سرايى  به عرصه  را  او  بود كه  با همايون خرم 
برنامه  اصلى  همكاران  از  نگهبان  استاد  كرد.  آشنا 
ترانه سرايى  به عرصه  را  او  بود كه  با همايون خرم 

معاون   1357 سال  رويداد  از  پيش  و  گلها  موسيقى 
اداره مطبوعات راديو و سرپرست انتشارات سازمان 
 700 از  بيش  نگهبان  استاد  بود.  ايران  دستى  صنايع 

ترانه به روى آهنگهاى خوانندگان بزرگ ايرانى همچون مرضيه، دلكش، داريوش، هايده، مهستى، 
 700 از  بيش  نگهبان  استاد  بود.  ايران  دستى  صنايع 

ترانه به روى آهنگهاى خوانندگان بزرگ ايرانى همچون مرضيه، دلك
 700 از  بيش  نگهبان  استاد  بود.  ايران  دستى  صنايع 

ش، داريوش، هايده، مهستى، ترانه به روى آهنگهاى خوانندگان بزرگ ايرانى همچون مرضيه، دلكش، داريوش، هايده، مهستى، 
بان همواره به فرهنگ ايران باستان مهر مى ورزيد.گوگوش و ... را مى توان نام برد استاد تورج نگهبان همواره به فرهنگ ايران باستان مهر مى ورزيد.گوگوش و ... را مى توان نام برد استاد تورج نگهبان همواره به فرهنگ ايران باستان مهر مى ورزيد.

يادش گرامى باد
گوگوش و ... را مى توان نام برد استاد تورج نگه

يادش گرامى باد
گوگوش و ... را مى توان نام برد استاد تورج نگه

دبيرستان فيروز بهرام
رتبه نخست منطقه 12

بنابر گزارش رسيده از سوى خدادار راسخى خرمى،  
رشته  آموزان  دانش  بهرام،  فيروز  دبيرستان  مدير 
رياضى دبيرستان فيروز بهرام در منطقه 12 آموزش و 
پرورش تهران رتبه نخست آموزشى را بدست آوردند.

او افزود كه مدارس مناطق گوناگون آموزشى نسبت 
به معدل رتبه بندى مى شدند و دبيرستان فيروز بهرام 
در آزمون نهايى سال سوم رشته رياضى در خورداد 

ماه رتبه نخست منطقه 12 را بدست آورد.
ماه 1311 خورشيدى  بهرام در دى  فيروز  دبيرستان 
گشايش يافت و بر روى زمين انجمن زرتشتيان تهران 
ماه 1311 خورشيدى  بهرام در دى  فيروز  دبيرستان 
گشايش يافت و بر روى زمين انجمن زرتشتيان تهران 
ماه 1311 خورشيدى  بهرام در دى  فيروز  دبيرستان 

و به سرپرستى نيك انديش اردشير كيامنش و به رهنمونى و دستيارى ارباب كيخسرو شاهرخ ساخته شد.

زيستگاه مردم دوره ى آهن و گورستان دوره ى ساسانى در زير آب

تاريخى  تپه ى  در سواد كوه، يك  البرز  (سد)  بند  پشت  بررسى سرزمينهاى  در  ايرانى  باستانشناسان 
ازدوره ى آهن و يك گورستان كه ميتواند از دوره ى ساسانى باشد و نيز چند تپه ى باستانى از دوره 

اسالمى يابش كرده اند.
با باال آمدن آب اين بند، نزديك به دوازده روستا همراه با ماناك هاى (آثار) نامبرده زير آب خواهند رفت.

بند البرز با بلندى 72 متر در شهرستان سواد كوه، در استان مازندران، بسته شده و تا يك سال ديگر به 
بهربردارى خواهد رسيد. بانك جهانى نزديك به يكسد ميليون دالر براى ساختن اين بند، كه ماناك 

هاى تاريخى ايران را به زير آب خواهد برد، وام داده است.
به انگيزه نداشتن پول بسنده بررسى هاى باستانشناسى به پايان نرسيده ولى آشكار است كه اين سرزمين 

هاى تاريخى ايران را به زير آب خواهد برد، وام داده است.
به انگيزه نداشتن پول بسنده بررسى هاى باستانشناسى به پايان نرسيده ولى آشكار است كه اين سرزمين 

هاى تاريخى ايران را به زير آب خواهد برد، وام داده است.

از ديدگاه تاريخى جايى ارجمند است و بند البرز جاهايى بس ارجمند را به زير آب خواهد برد.

نيايشگاه ايزد بانو آناهيتا در كنگاور (كرمانشاهان)

نيايشگاه آناهيتا در كنگاور يكى از يادگارهاى ايرانيان 
مهرى است.

مهريان ايرانيان پيش از اشوزرتشت بودند كه مهر را مى 
پرستيدند و آناهيتا را مادر مهر مى دانستند. آناهيتا ايزد 

بانوى آب نيز بود.
را  نخستين  گامهاى  كنگاور  فرهنگى  ميراث  سازمان 
نيايشگاه  پيرامون  ساختمانهاى  و  زمينها  خريدن  براى 
نوشته  يونسكو  را در  نيايشگاه  بتواند  تا  برداشته  آناهيتا 
كند(به ثبت رساند). پولى كه تاكنون براى خريد زمينها 

و ساختمانها از دولت گرفته اند 150 ميليون تومان است (نزديك به يكسد و پنجاه هزار دالر).
يكى از دانايان گفته است كه براى انجام همه ى كار به سد ميليارد تومان نيازمندند.

نيايشگاه آناهيتا در شهرستان كنگاور در سر راه همدان به كرمانشاه است. برخى از كارشناسان ساختمان 
يكى از دانايان گفته است كه براى انجام همه ى كار به سد ميليارد تومان نيازمندند.

نيايشگاه آناهيتا در شهرستان كنگاور در سر راه همدان به كرمانشاه است. برخى از كارشناسان ساختمان 
يكى از دانايان گفته است كه براى انجام همه ى كار به سد ميليارد تومان نيازمندند.

را از دوره ى هخامنشى يا اشكانى مى دانند.

تپه ى هفتهزار ساله ى پرديس رو به نابودى است

ساالر پژوهشكده ى باستانشناسى هشدار داد كه تپه 
ى هفتهزار ساله ى پرديس در ورامين رو به ويرانى 
ميرود و پيش از آنكه با خاك يكسان گردد بايد 
خواران  زمين  كه  آن،  پيرامون  بردارى  خاك  از 
شود. پيشگيرى  دهند،  مى  انجام  سودجويان  و 

تپه ى پرديس يادگارهايى از نيمه ى نخست هزاره 
شود. پيشگيرى  دهند،  مى  انجام  سودجويان  و 

تپه ى پرديس يادگارهايى از نيمه ى نخست هزاره 
شود. پيشگيرى  دهند،  مى  انجام  سودجويان  و 

ى پنجم پيش از مسيح را دربر دارد. در آن دوران 
فرهنگى،  ى  گسترده  (تغييرات)  هاى  دگرگشت 
ى پنجم پيش از مسيح را دربر دارد. در آن دوران 
فرهنگى،  ى  گسترده  (تغييرات)  هاى  دگرگشت 
ى پنجم پيش از مسيح را دربر دارد. در آن دوران 

اجتماعى و اقتصادى در پالت (فالت) ايران روى 
داده و ماناك هاى (آثار) آن در جاهايى از جمله 

پرديس  كه  است  گفته  دانايان  از  يكى  است.  مانده  قزوين  دشت  زاغه  ى  تپه  و  پرديس  ى  تپه  در 
ميتواند نشانگر زمان و دامنه ى برجسته ترين دگرگشتها (تغييرات) در ميانگاه (مركز) پالت ايران باشد.
گمانه زنى ها در پيرامون اين تپه ،گورستانى را يافته كه از آن دوران آهن يعنى به هفتهزار سال پيش است.

ساالر پژوهشكده ى باستانشناسى از ويران شدن تپه ى پرديس بيمناك است و باور داردكه پرديس و 
پيرامون آن بايد موزه اى فرهنگى شود.

شيرو خورشيدها پايين آورده شدند
امرداد سال جارى دو تنديس طاليى رنگ شير و خورشيد كه نزديك به 30 سال از ديدن رخدادهايى كه 
در ميدان بهارستان روى مى دادند، بى بهره بودند بار ديگر بر سر در مجلس شوراى ملى قد برافراشتند. 
اين دو  نينجاميد.  به درازا  بيشتر  بر سر در مجلس چند روزى  باستانى  نماد  اين  اين حال خودنمايى  با 
تنديس اكنون پايين دروازه ى اصلى مجلس، پشت به جايگاه نخستين خود قرار دارند. البته اين تنديس 

ها كه اكنون 99 ساله هستند پس از بازسازى 
ها،  ستون  باالى  بر  شان،  خانه  به  حالى  در 
بر  ديگر  خورشيد  نشان  كه  بودند  بر بازگشته  ديگر  خورشيد  نشان  كه  بودند  بر بازگشته  ديگر  خورشيد  نشان  ه 
پشت شير نبود و تنها نشان شير و شمشير به 
ميدان  در  ملى  مجلس شوراى  هاى  دروازه 

بهارستان بازگشته بود.
پيش از اين كورش نيكنام، نماينده زرتشتيان 
ايران، خواهان بازگردانى نشان شير و خورشيد 
پيش از اين كورش نيكنام، نماينده زرتشتيان 
ايران، خواهان بازگردانى نشان شير و خورشيد 
پيش از اين كورش نيكنام، نماينده زرتشتيان 

امده  نيكنام چنين  از سخنان  بود. در بخشى 
بود:« نشان شير و خورشيد يكى از كهن ترين 
نمادهاى ملى ايرانيان است، نگهدارى از اين 
نماد در گذر هزاره ها نشانه ى ارزشمندى آن 

نزد نياكانمان بوده است. شير نشان شجاعت، دليرى و غرور بوده است و خورشيد نيز نماد مهر ايرانى است.»
البته سال گذشته پيرامون بازگشت اين نشان باستانى در مجلس گفت و گوهايى انجام شد و غالمعلى 

حداد عادل، فرنشين مجلس پيشين نيز با بازگشت تنديس ها موافقت كرد.
البته سال گذشته پيرامون بازگشت اين نشان باستانى در مجلس گفت و گوهايى انجام شد و غالمعلى 

حداد عادل، فرنشين مجلس پيشين نيز با بازگشت تنديس ها موافقت كرد.
البته سال گذشته پيرامون بازگشت اين نشان باستانى در مجلس گفت و گوهايى انجام شد و غالمعلى 

اين دو تنديس سنگى همزمان با پيروزى انقالب اسالمى در سال 57 به همراه عدل مظفر از جاى اصلى 
خود پايين كشيده شدند و در پشت ساختمان مجلس رها شدند.

ه اين نمادى كامال  نماد شير سنگى، نمادى طاغوتى نيست بلكه اين نمادى كامال  نماد شير سنگى، نمادى طاغوتى نيست بلكه اين نمادى كامال  به گفته روابط عمومى كتابخانه ى مجلس،
ايرانى است.

شجريان: چون دوست دشمن است، شكايت كجا برم؟
دوشنبه 4 شهريور 87 براي دومين روز پياپي در كنسرت همايون شجريان و گروه دستان، برق سالن 

وزارت كشور قطع شد.
 اين امر گله و شكايت مردم از  دست اندركاران تاالر وزارت كشور را به دنبال داشت. 

وزارت كشور قطع شد.
 اين امر گله و شكايت مردم از  دست اندركاران تاالر وزارت كشور را به دنبال داشت. 

وزارت كشور قطع شد.

 پس از يك ساعت  دير كرد دست اندر كاران تاالر وزارت كشور اعالم كردند برق سالن بر پا شده. و 
كنسرت آغاز مي شود  اما پيش از ورود همايون شجريان و گروه دستان به سن، محمدرضا شجريان در 
 پس از يك ساعت  دير كرد دست اندر كاران تاالر وزارت كشور اعالم كردند برق سالن بر پا شده. و 
كنسرت آغاز مي شود  اما پيش از ورود همايون شجريان و گروه دستان به سن، محمدرضا شجريان در 
 پس از يك ساعت  دير كرد دست اندر كاران تاالر وزارت كشور اعالم كردند برق سالن بر پا شده. و 

ميان تشويق  مردم روي صحنه آمد و از وضع موجود گله كرد.
شجريان كه هر جمله از سخنانش به علت تشويق بسيار مردم قطع مي شد، گفت:« سالم و درود بر شما. 

ميان تشويق  مردم روي صحنه آمد و از وضع موجود گله كرد.
شجريان كه هر جمله از سخنانش به علت تشويق بسيار مردم قطع مي شد، گفت:« سالم و درود بر شما. 

ميان تشويق  مردم روي صحنه آمد و از وضع موجود گله كرد.

را كه  رفتارها  اينگونه  اين وضع تحمل مي كنيد،  با  را مي بوسم. شما مردماني كه  دست يكايك  شما 
شجريان كه هر جمله از سخنانش به علت تشويق بسيار مردم قطع مي شد، گفت:« سالم و درود بر شما. 
را كه  اينگونه رفتارها  اين وضع تحمل مي كنيد،  با  را مي بوسم. شما مردماني كه  دست يكايك  شما 
شجريان كه هر جمله از سخنانش به علت تشويق بسيار مردم قطع مي شد، گفت:« سالم و درود بر شما. 

جز شطينت چيزي نيست. وزارت كشور كه صاحب خانه است بايد بگويد كه چرا در چنين موقعيتي 
را كه  رفتارها  اينگونه  اين وضع تحمل مي كنيد،  با  را مي بوسم. شما مردماني كه  دست يكايك  شما 
جز شطينت چيزي نيست. وزارت كشور كه صاحب خانه است بايد بگويد كه چرا در چنين موقعيتي 
را كه  رفتارها  اينگونه  اين وضع تحمل مي كنيد،  با  را مي بوسم. شما مردماني كه  دست يكايك  شما 

برقش مي رود. ما مشكل بزرگي همه مان داريم، آن  اينكه هيچ كس جوابگوي ما نيست. از دشمنان برند 
شكايت به دوستان، چون دوست دشمن است شكايت كجا برم. كساني كه نمي خواهند موسيقي داشته 
باشيم سخت در اشتباهند. تا زبان فارسي هست، موسيقي اين زبان هست. هيچ كس نمي تواند به اين زبان 
و به اين موسيقي اجحاف كند. پوزش مي خواهم از همه تان و دست تك تك شما را مي بوسم. اعصاب 
بچه هاي ما را خراب كردند امشب، به هر حال برنامه را اجرا خواهند كرد. تحملتان بازهم بيش از اين 

باشد تا بتوانيم ما در كنار يكديگر و با صلح و صفا زندگي كنيم.»
بچه هاي ما را خراب كردند امشب، به هر حال برنامه را اجرا خواهند كرد. تحملتان بازهم بيش از اين 

باشد تا بتوانيم ما در كنار يكديگر و با صلح و صفا زندگي كنيم.»
بچه هاي ما را خراب كردند امشب، به هر حال برنامه را اجرا خواهند كرد. تحملتان بازهم بيش از اين 
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كسى كه دروغگو است را دوست مباش

محبوبه حاجى زاده، دانشجوى كارشناسى ارشد مردم شناسى

برگرفته از : هفته نامه امرداد

«به خواست اهورامزدا...اين كشور از دشمن نمى هراسد، اهورامزدا اين كشور را بپايد از 
دشمن، از خشكسالى و دروغ. به اين كشور نيايد نه دشمن، نه خشكسالى و نه دروغ...اين را 
داريوش- تخت جمشيد من از اهورامزدا خواهانم.»                                                          

پديده دروغ
دهخدا در لغت نامه خود دروغ را سخن نادرست، قول ناحق، خالف حقيقت، مقابل راست، مقابل 
صدق و بالخره معدل كذب مى داند و مانند گريه دروغ، اشك دروغ ، آه دروغ، وعده دروغ و صبح 
بافتن و بر سر  با فعل گفتن، بستن،پرداختن،زدن، آوردن، يافتن،  دروغ را مى آورد و واژه دروغ را 

كسى فروكوفتن مى آميزد.
كهن ترين اثر منثورى كه در مورد دروغ در دست داريم نيايش داريوش بزرگ در تخت جمشيد است 
كه به خط ميخى و با اين چم(معنا) براى ما بر جاى مانده است: « ...اهورامزدا اين كشور را از دشمن، 
و  واژه ى دروغ، دروغگو  بار  نبشه هاى هخامنشى 16  در سنگ  بدارد».  نگاه  و دروغ  از خشكسالى 
كه به خط ميخى و با اين چم(معنا) براى ما بر جاى مانده است: « ...اهورامزدا اين كشور را از دشمن، 
و  واژه ى دروغ، دروغگو  بار  هاى هخامنشى 16  نبشه  در سنگ  بدارد».  نگاه  و دروغ  از خشكسالى 
كه به خط ميخى و با اين چم(معنا) براى ما بر جاى مانده است: « ...اهورامزدا اين كشور را از دشمن، 

دروغگويان آمده است.
و  واژه ى دروغ، دروغگو  بار  نبشه هاى هخامنشى 16  در سنگ  بدارد».  نگاه  و دروغ  از خشكسالى 

دروغگويان آمده است.
و  واژه ى دروغ، دروغگو  بار  نبشه هاى هخامنشى 16  در سنگ  بدارد».  نگاه  و دروغ  از خشكسالى 

در «اوستا» ( كتاب سپندينه ى زرتشتيان، اوستا نام دارد و داراى پنج بخش يسنا (سرودهاى اشوزرتشت 
تنها گاتها است كه بخشى از يسناست.)، يشت ها، ونديداد، ويسپرد و خرده اوستا است.)، دروغ برابر 
در «اوستا» ( كتاب سپندينه ى زرتشتيان، اوستا نام دارد و داراى پنج بخش يسنا (سرودهاى اشوزرتشت 
تنها گاتها است كه بخشى از يسناست.)، يشت ها، ونديداد، ويسپرد و خرده اوستا است.)، دروغ برابر 
در «اوستا» ( كتاب سپندينه ى زرتشتيان، اوستا نام دارد و داراى پنج بخش يسنا (سرودهاى اشوزرتشت 

با «دروج»، «دروگ»، و دروغگو برابر با «دروند» و «درگونت» است و در پهلوى اين واژه ها به ترتيب 
تنها گاتها است كه بخشى از يسناست.)، يشت ها، ونديداد، ويسپرد و خرده اوستا است.)، دروغ برابر 
با «دروج»، «دروگ»، و دروغگو برابر با «دروند» و «درگونت» است و در پهلوى اين واژه ها به ترتيب 
تنها گاتها است كه بخشى از يسناست.)، يشت ها، ونديداد، ويسپرد و خرده اوستا است.)، دروغ برابر 

«دروز» و«دوروند» مى باشند. تنها در گاتها كه هفده سرود است و كتاب آسمانى و سروده هاى سپندينه ى
 (مقدس) پيامبر ايران اشو زرتشت است؛ دروغ و مشتق هاى آن 69 بار آورده شده است. «دروج» در 
اوستا نام «نام ماده ديو دورغ و نادرستى و پيمان شكنى است. گاه آرمان از اين واژه، كيش دروج يا دين 
ديو پرستى در برابر دين مزداپرستى و پيروى از اشه (راستى) است و گاه فريب يا پيرو كيش دروج، 
اوستا نام «نام ماده ديو دورغ و نادرستى و پيمان شكنى است. گاه آرمان از اين واژه، كيش دروج يا دين 
ديو پرستى در برابر دين مزداپرستى و پيروى از اشه (راستى) است و گاه فريب يا پيرو كيش دروج، 
اوستا نام «نام ماده ديو دورغ و نادرستى و پيمان شكنى است. گاه آرمان از اين واژه، كيش دروج يا دين 

ارايه شده است. پاره  اى از پژوهش گران با استناد به برخى از كار بردهاى دروج در اوستا و نوشته هاى 
پهلوى آنرا برابر «ديو» دانسته اند»( دوستخواه،983:1383 ). دروند در اوستا، پيرو دروج، دروغ پرست، 

گمراه و ناپاك است.
« اى مردان و زنان! اين را به راستى دريابيد كه دروغ در اين جا ( در اين زندگى، در اين جهان) فريبنده 
است. دروج را از پيشرفت و گسترش باز داريد و پيوند خويشتن را از آن بگسليد...دروندان تباه كننده 
« اى مردان و زنان! اين را به راستى دريابيد كه دروغ در اين جا ( در اين زندگى، در اين جهان) فريبنده 
است. دروج را از پيشرفت و گسترش باز داريد و پيوند خويشتن را از آن بگسليد...دروندان تباه كننده 
« اى مردان و زنان! اين را به راستى دريابيد كه دروغ در اين جا ( در اين زندگى، در اين جهان) فريبنده 

ى راستى، زندگى، مينوى خويش را نابود مى كنند» گاتها، هات 53
چينى ها چنين مى گويند: « قاتل يكبار مى كشد، كسى كه تهمت مى زند هزار بار». در مسايل اخالقى 
و روان شناسى به گفته ى «ريمون پيچ» آورده شده است: « دروغ بهتريم سالح ناتوانان و سريع ترين 

وسيله براى دورى از خطر است» همان: 54).

راست و دروغ
نخست بايد «راست» را تعريف كرد تا «دروغ» را شناخت. «راست» امرى بسيار پيچيده و عبارت است از 
شناختى كه ما از واقعيت داريم. پس شناخت ما از واقعيت يكسان نيست. قدرت و ميزان شناخت ما از 
شى ها و انسان ها، بر پايه ى توانمندى هاى شخصى و گروهى ما گوناگون است. «واقعيت ساده است 
شناختى كه ما از واقعيت داريم. پس شناخت ما از واقعيت يكسان نيست. قدرت و ميزان شناخت ما از 
شى ها و انسان ها، بر پايه ى توانمندى هاى شخصى و گروهى ما گوناگون است. «واقعيت ساده است 
شناختى كه ما از واقعيت داريم. پس شناخت ما از واقعيت يكسان نيست. قدرت و ميزان شناخت ما از 

و همانى است كه وجود خارجى دارد» ( كتبى، 46:1381). ما آن گونه كه واقعيت را در مى يابيم، 
توصيف مى كنيم و ارزش مى گذاريم. « تا آنجايى كه هر فردى بخواهد خود را در برابر تعارض هاى 
و همانى است كه وجود خارجى دارد» ( كتبى، 46:1381). ما آن گونه كه واقعيت را در مى يابيم، 
توصيف مى كنيم و ارزش مى گذاريم. « تا آنجايى كه هر فردى بخواهد خود را در برابر تعارض هاى 
و همانى است كه وجود خارجى دارد» ( كتبى، 46:1381). ما آن گونه كه واقعيت را در مى يابيم، 

ديگران حفظ كند، تحت شرايط طبيعى، عقل يا قوه انديشه را به طور عمده از براى دورويى و ريا به 
توصيف مى كنيم و ارزش مى گذاريم. « تا آنجايى كه هر فردى بخواهد خود را در برابر تعارض هاى 
ديگران حفظ كند، تحت شرايط طبيعى، عقل يا قوه انديشه را به طور عمده از براى دورويى و ريا به 
توصيف مى كنيم و ارزش مى گذاريم. « تا آنجايى كه هر فردى بخواهد خود را در برابر تعارض هاى 

كار مى برد. عقل در همه ى ابزار بقاى فرد، قواى اصلى خود را با دورويى ها و رياكارى ها شكوفا 
مى سازد كه خود سالح اصلى ناتوانان و افراد بى رمق در مبارزه براى زندگى ست؛ هنر دورويى در 
آدمى به اوج خودمى رسد و به شكل هنر فريب، چاپلوسى، دروغ افسونگرى غيبت، تهمت، دگويى، 
مى سازد كه خود سالح اصلى ناتوانان و افراد بى رمق در مبارزه براى زندگى ست؛ هنر دورويى در 
آدمى به اوج خودمى رسد و به شكل هنر فريب، چاپلوسى، دروغ افسونگرى غيبت، تهمت، دگويى، 
مى سازد كه خود سالح اصلى ناتوانان و افراد بى رمق در مبارزه براى زندگى ست؛ هنر دورويى در 

ظاهر سازى، الف و گزاف بى پايه، نقاب به چهره زدن، نقش بازى كردن براى خود و ديگران ظاهر 
آدمى به اوج خودمى رسد و به شكل هنر فريب، چاپلوسى، دروغ افسونگرى غيبت، تهمت، دگويى، 
ظاهر سازى، الف و گزاف بى پايه، نقاب به چهره زدن، نقش بازى كردن براى خود و ديگران ظاهر 
آدمى به اوج خودمى رسد و به شكل هنر فريب، چاپلوسى، دروغ افسونگرى غيبت، تهمت، دگويى، 

مى شود» (نيچه، 122:1373).
مرز ميان راست و دروغ روشن نيست. تعريف دروغ در انديشه ى بسيارى از انسان ها تاريك است. 
به طور اصولى دروغ براى آنها در برابر راستى قرار نمى گيرد، بلكه گونه اى نوآورى است. برخى 
حذف دروغ را از صحنه روابط به هر دليل ناممكن مى دانند، چون دروغ را براى مبارزه در راه زندگى 
الزم مى شمارند. در واقع راست از ديد برخى از انسان هاى عملگرا محدود به اوضاع زمانى و مكانى 
حذف دروغ را از صحنه روابط به هر دليل ناممكن مى دانند، چون دروغ را براى مبارزه در راه زندگى 
الزم مى شمارند. در واقع راست از ديد برخى از انسان هاى عملگرا محدود به اوضاع زمانى و مكانى 
حذف دروغ را از صحنه روابط به هر دليل ناممكن مى دانند، چون دروغ را براى مبارزه در راه زندگى 

مى شود و جايگاه هميشگى خود را از دست مى دهد. بنابراين مى توان آن را در شريط و صورت 
الزم مى شمارند. در واقع راست از ديد برخى از انسان هاى عملگرا محدود به اوضاع زمانى و مكانى 
مى شود و جايگاه هميشگى خود را از دست مى دهد. بنابراين مى توان آن را در شريط و صورت 
الزم مى شمارند. در واقع راست از ديد برخى از انسان هاى عملگرا محدود به اوضاع زمانى و مكانى 

هاى گونگون ارايه داد و به آن سازمان بخشيد يا از كنار آن گذشت. » حقيقت آدمى از واقعيت هاى 
زندگى به دروغى تبديل مى شود كه به رفتارهاى كالمى و غير كالمى او در برابر واقعيت شكل مى 

دهد و سراسر زندگى او را مى پوشاند» (كتبى، 46).
تا نباشد راست كى باشد دروغ

آن دروغ از راست مى گيرد فروغ

راست و دروغ از ديد زبان شناسى
به طور معمول در انسان رابطه ها بيشتر به گونه ى سخن در مى آيد تا در قالب سكوت و حركت و 
نگاه و ديگر رفتار ها. مطالعه دروغ از راه مطالعه زبان به خوبى ميسر مى گردد. كاربرد زبان به صورت 
قراردادى است. زبان محصول و پديده اى فرهنگى است. در پشت هر واژه واحد، چم هاى گوناگونى 
نگاه و ديگر رفتار ها. مطالعه دروغ از راه مطالعه زبان به خوبى ميسر مى گردد. كاربرد زبان به صورت 
قراردادى است. زبان محصول و پديده اى فرهنگى است. در پشت هر واژه واحد، چم هاى گوناگونى 
نگاه و ديگر رفتار ها. مطالعه دروغ از راه مطالعه زبان به خوبى ميسر مى گردد. كاربرد زبان به صورت 

نهفته است و گاهى چم ها با واقعيت واژه همخوانى ندارد و هميشه واژه هاى يكسان چم هاى يكسانى 
ندارند؛ گاهى انسان از اين وضعيت ناروشن بهره مى برد و با زير پا گذاشتن قرارداد، واژه ها را به بازى 
نهفته است و گاهى چم ها با واقعيت واژه همخوانى ندارد و هميشه واژه هاى يكسان چم هاى يكسانى 
ندارند؛ گاهى انسان از اين وضعيت ناروشن بهره مى برد و با زير پا گذاشتن قرارداد، واژه ها را به بازى 
نهفته است و گاهى چم ها با واقعيت واژه همخوانى ندارد و هميشه واژه هاى يكسان چم هاى يكسانى 

مى گيرد. او با واژه ها، هست را نيست و نيست را هست مى كند.
دروغ در روابط شخصى، در خانواده ها، جامعه، فرهنگ ها و رويدادهاى تاريخى هميشه مورد استفاده 

قرار مى گرفته است. 
» براى مطالعه زبان به عنوان ابزار دروغگويى با كاركرد هاى اصلى زبان مى پردازيم:

كاركرد خبرى: زبان در بيشتر موارد كار انتقال خبر به معناى وسيع كلمه را انجام مى دهد. زبان به – كاركرد خبرى: زبان در بيشتر موارد كار انتقال خبر به معناى وسيع كلمه را انجام مى دهد. زبان به – كاركرد خبرى: زبان در بيشتر موارد كار انتقال خبر به معناى وسيع كلمه را انجام مى دهد. زبان به   1
همان ميزان كه مى تواند خبر را به درستى انتقال دهد، مى تواند آن را نادرست به كار برد.

كاركرد انديشه سازى: زبان خبر را پردازش مى كند و بدين وسيله فكر  گيرنده خبر را تحت تاثير – كاركرد انديشه سازى: زبان خبر را پردازش مى كند و بدين وسيله فكر  گيرنده خبر را تحت تاثير – كاركرد انديشه سازى: زبان خبر را پردازش مى كند و بدين وسيله فكر  گيرنده خبر را تحت تاثير   2 
قرار مى دهد. خبر براى اينكه براى گيرنده آن معنى داشته باشد، بايد در چارچوب فكرى و زبانى او 

ريخته شود. ما در اينجا با توانايى زبان به عنوان ابزار شكل دهند و سازنده انديشه رو به رو هستيم.
كاركرد تغيير دهندگى: زبان ابزار تغيير دهنده انديشه نيز به حساب مى آيد. تاريخ انسان ها گواهى 

ريخته شود. ما در اينجا با توانايى زبان به عنوان ابزار شكل دهند و سازنده انديشه رو به رو هستيم.
كاركرد تغيير دهندگى: زبان ابزار تغيير دهنده انديشه نيز به حساب مى آيد. تاريخ انسان ها گواهى 

ريخته شود. ما در اينجا با توانايى زبان به عنوان ابزار شكل دهند و سازنده انديشه رو به رو هستيم.
كاركرد تغيير دهندگى: زبان ابزار تغيير دهنده انديشه نيز به حساب مى آيد. تاريخ انسان ها گواهى – كاركرد تغيير دهندگى: زبان ابزار تغيير دهنده انديشه نيز به حساب مى آيد. تاريخ انسان ها گواهى –   3

مى دهد كه سخن را نه تنها به عنوان وسيله برقرارى ارتباط خود با ديگران، بلكه پيش از هر چيز به 
كاركرد تغيير دهندگى: زبان ابزار تغيير دهنده انديشه نيز به حساب مى آيد. تاريخ انسان ها گواهى 
مى دهد كه سخن را نه تنها به عنوان وسيله برقرارى ارتباط خود با ديگران، بلكه پيش از هر چيز به 
كاركرد تغيير دهندگى: زبان ابزار تغيير دهنده انديشه نيز به حساب مى آيد. تاريخ انسان ها گواهى 

عنوان عامل تغيير واقعيت و ابزار كنش به كار گرفته اند. اين كاركرد زبان براى دريافت دروغگويى 
ضرورى است.

كاركرد بيانى: مى گويند زبان براى بيان است. به همين بيان است كه در سنين باالتر به ابزار نفع – كاركرد بيانى: مى گويند زبان براى بيان است. به همين بيان است كه در سنين باالتر به ابزار نفع – كاركرد بيانى: مى گويند زبان براى بيان است. به همين بيان است كه در سنين باالتر به ابزار نفع   4
طلبى تبديل مى شود. در اينجا زبان يا بهتر بگوييم «بيان، ابزارى مى شود كه به درمان همه دردها مى 
كاركرد بيانى: مى گويند زبان براى بيان است. به همين بيان است كه در سنين باالتر به ابزار نفع 
طلبى تبديل مى شود. در اينجا زبان يا بهتر بگوييم «بيان، ابزارى مى شود كه به درمان همه دردها مى 
كاركرد بيانى: مى گويند زبان براى بيان است. به همين بيان است كه در سنين باالتر به ابزار نفع 

آيد» (كتبى، 49 – 52: )1381

نشانه هاى دروغ
شهادت دروغ: اين كار بيشتر در دادگاه هاى قضايى، موقعيت هاى مذهبى و پژوهش هاى خانوادگى 
مربوط به كار نيك، از كارهاى زشت و غير قابل تحمل شمرده مى شود و موجب نفرت و سختگيرى 
شهادت دروغ: اين كار بيشتر در دادگاه هاى قضايى، موقعيت هاى مذهبى و پژوهش هاى خانوادگى 
مربوط به كار نيك، از كارهاى زشت و غير قابل تحمل شمرده مى شود و موجب نفرت و سختگيرى 
شهادت دروغ: اين كار بيشتر در دادگاه هاى قضايى، موقعيت هاى مذهبى و پژوهش هاى خانوادگى 

مردم قرار مى گيرد. در مورد «دروغگو دشمن خدا» به شمار مى آيد.
چوپان دروغگو: كسانى يافت مى شوند كه سرشت نادرستى دارند و مردم نيز به آسانى با آنان كنار 

مردم قرار مى گيرد. در مورد «دروغگو دشمن خدا» به شمار مى آيد.
چوپان دروغگو: كسانى يافت مى شوند كه سرشت نادرستى دارند و مردم نيز به آسانى با آنان كنار 

مردم قرار مى گيرد. در مورد «دروغگو دشمن خدا» به شمار مى آيد.

مى آيند و در عين حال در نكوهش آنها مى گويند و مى نويسند. كتاب هاى درسى پر از مالمت و 
چوپان دروغگو: كسانى يافت مى شوند كه سرشت نادرستى دارند و مردم نيز به آسانى با آنان كنار 
مى آيند و در عين حال در نكوهش آنها مى گويند و مى نويسند. كتاب هاى درسى پر از مالمت و 
چوپان دروغگو: كسانى يافت مى شوند كه سرشت نادرستى دارند و مردم نيز به آسانى با آنان كنار 

سرزنش به شخص دروغگو است.
راست و دروغ پاى خودش: در اينجا مرز ميان راست و دروغ رنگ مى بازد؛ هم راستش را مى شود 
گفت و هم دروغش را. دروغ در اينجا با اكراه پذيرفته مى شود و فرد دروغگو را الزاما از خود نمى 
راست و دروغ پاى خودش: در اينجا مرز ميان راست و دروغ رنگ مى بازد؛ هم راستش را مى شود 
گفت و هم دروغش را. دروغ در اينجا با اكراه پذيرفته مى شود و فرد دروغگو را الزاما از خود نمى 
راست و دروغ پاى خودش: در اينجا مرز ميان راست و دروغ رنگ مى بازد؛ هم راستش را مى شود 

رانند. دروغ در اينجا به عنوان رفتار معمولى به حيطه عرف و آداب مردم گام مى نهد.
گفت و هم دروغش را. دروغ در اينجا با اكراه پذيرفته مى شود و فرد دروغگو را الزاما از خود نمى 

رانند. دروغ در اينجا به عنوان رفتار معمولى به حيطه عرف و آداب مردم گام مى نهد.
گفت و هم دروغش را. دروغ در اينجا با اكراه پذيرفته مى شود و فرد دروغگو را الزاما از خود نمى 

دروغ مصلحت آميز:« دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز» سعدى
رانند. دروغ در اينجا به عنوان رفتار معمولى به حيطه عرف و آداب مردم گام مى نهد.

دروغ مصلحت آميز:« دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز» سعدى
رانند. دروغ در اينجا به عنوان رفتار معمولى به حيطه عرف و آداب مردم گام مى نهد.

اين نوع دروغ حق حيات پيدا مى كند و زشتى آن از بين مى رود. در اينجا دروغ خير انديشانه رنگ 
دروغ مصلحت آميز:« دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز» سعدى

اين نوع دروغ حق حيات پيدا مى كند و زشتى آن از بين مى رود. در اينجا دروغ خير انديشانه رنگ 
دروغ مصلحت آميز:« دروغ مصلحت آميز به از راست فتنه انگيز» سعدى

مبالغه به خود مى گيرد. 
دروغ نمى گفت خون به پا مى شد: در اينجا دروغ واجب تر از راست مى شود. دروغگو آدم نيكوكار 

و كار او نيك به شمار مى آيد!؟ در اين مورد دروغ يك تكليف تمام عيار مى شود!
و  اى  فردى، خانوادگى، حرفه  از مشكالت  بسيارى  براى  است  راه حلى  افراد  از  برخى  براى  دروغ 

و كار او نيك به شمار مى آيد!؟ در اين مورد دروغ يك تكليف تمام عيار مى شود!
و  اى  فردى، خانوادگى، حرفه  از مشكالت  بسيارى  براى  است  راه حلى  افراد  از  برخى  براى  دروغ 

و كار او نيك به شمار مى آيد!؟ در اين مورد دروغ يك تكليف تمام عيار مى شود!

اجتماعى آنها. سود دروغ از ديد روانى گاهى از عذاب وجدانى كه در شخص ايجاد مى كند، بيشتر 
است؛ به ويژه كه خود شخص هميشه به پيامدهاى كار خود آگاهى ندارد و بيشتر در شرايط غافگير 
اجتماعى آنها. سود دروغ از ديد روانى گاهى از عذاب وجدانى كه در شخص ايجاد مى كند، بيشتر 
است؛ به ويژه كه خود شخص هميشه به پيامدهاى كار خود آگاهى ندارد و بيشتر در شرايط غافگير 
اجتماعى آنها. سود دروغ از ديد روانى گاهى از عذاب وجدانى كه در شخص ايجاد مى كند، بيشتر 

كننده به دروغ پناه مى برد و از آن به عنوان پناهگاهى حتا زودگذر بهره مى برد.

سخن پايانى
واقعيت عينى در انديشه ى انسان به حقيقت ذهنى تبديل مى شود و حقيقت ذهنى به واسطه رفتارهاى 

كالمى و غير كالمى به ويژه به يارى زبان- اين ابزار جادويى- به ديگران ارايه مى شود.
مى توان گفت كه افراد براى خوشايند خود دروغ نمى گويند، بلكه براى حل مشكل هاى خود و براى 
ادامه زندگى به آن رو مى آورند. در شرايط بحرانى، بازار دروغ باال مى گيرد و اخالق، شوربختانه 

زير پا گذارده مى شود.
دروغ كارى، كارى است گفتارى يا ناگفتارى كه با آن مى توان بر ديگران اثر گذاشت.

مى  پنداشته  راست  شوند، چون  نمى  روشن  ها  دروغ  از  بسيارى  زيرا:  است  دشوار  دروغ  با  «مبارزه 
شوند. در مورد دروغ به خود نيز بايد گفت كه مبارزه با تصويرهاى منفى ذهنى، مانند احساس تقصير، 
احساس كوچك شمردن و احساس خطر كه سدهاى راه خوشبختى اند، نوعى مبارزه براى زندگى 

است» ( كتبى:66).
»كسى كه دروغگو و شرور است را دوست مباش. كسى كه اهورامزذا را ستايش كند، شادى 

و نيك روزى از آن او خواهد بود.»
داريوش شاه، بيستون

يارى نامه
1 -    پور داوود، ابراهى (1305)، گات ها- سروده هاى مقدس پيغمبر ايران حضرت سپنتمان زرتشت، 

چاپ بمبيى
2 -  دوستخواه، جليل (1383)، اوستا، كهن ترين سروده ها و متن هاى ايرانى، چاپ مرواريد

3 -  دهخدا، على اكبر، لغت نامه
كتبى، مرتضى (1377)، جايگاه دروغ و الگوهاى رفتارى آن در روابط اجتماعى ما، نامه علوم – كتبى، مرتضى (1377)، جايگاه دروغ و الگوهاى رفتارى آن در روابط اجتماعى ما، نامه علوم – كتبى، مرتضى (1377)، جايگاه دروغ و الگوهاى رفتارى آن در روابط اجتماعى ما، نامه علوم   4

اجتماعى، پاييز و زمستان 1377 شماره ى 12
5 - كتبى، مرتضى (1377)، دروغ: پديده روانى- اجتماعى كالن و كهن، سخن سمت، شال، 7ش1

6 -  موسوى الرى، مجتبى، مسايل اخالقى و روانى، دفتر نشر فرهنگ اسالمى
5 - كتبى، مرتضى (1377)، دروغ: پديده روانى- اجتماعى كالن و كهن، سخن سمت، شال، 7ش1

6 -  موسوى الرى، مجتبى، مسايل اخالقى و روانى، دفتر نشر فرهنگ اسالمى
5 - كتبى، مرتضى (1377)، دروغ: پديده روانى- اجتماعى كالن و كهن، سخن سمت، شال، 7ش1

7 -  نيچه، فردريش(1373)، حقيقت و دروغ به مفهوم غير اخالقى، برگردان از مراد فرهادپور، مجله 
ارغنون، سال يكم، شماره سوم
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درست     دانى  كه  بايد  آغاز  از 
چيزآفريد    ناچيز  ز  يزدان  كه 
چهار    اين  گوهران   سرمايه 
نابناك      برشده  آتشى  يكى 
دميد    جنبش  ز  آتش  كه  نخستين 
نمود    سردى  آرامى  به  پس  وزان 
آمدند      بجاى  گوهر  چار  اين  چو 
ساخته دگر  اندر  يك  ها  گهر 

رو  تيز  گنبد  اين  آمد  پديد 
كدخداى  شد  هفت  دو  و  ده  ابر 
پديد  آمد  دادن  و  بخشش  در 
شد بسته  دگر  اندر  يك  ها  فلك 
چون دريا و چون كوه و چون دشت و راغ

دميد  بر  آبها  كوه  بباليد 
جايگاه نبود  بلندى  را  زمين 
نمود شگفتى  بر  او  بر  ستاره 
آمدآب فرود  آتش  شد  بر  همى 

درخت  گونه  چند  با  رست  گيا 
نيرويى  اين  جز  ندارد  ببالد 
پديد آمد  جونبنده  چو  پس  وزان 
همى جويد  وآرام  خواب  خورو 

خرد  جويا  ونه  زبان  گويا  نه 
همى جويد  وآرام  خواب  خورو 

خرد  جويا  ونه  زبان  گويا  نه 
همى جويد  وآرام  خواب  خورو 

كار جام  فر  نيك  و  بد  نداند 
دادگر  و  بد  توانا  دانا  چو 
كار جام  فر  نيك  و  بد  نداند 

دادگر  و  بد  توانا  دانا  چو 
كار جام  فر  نيك  و  بد  نداند 

پديد  آمد  مردم  بگذرى  زين  چو 
سرو چو  شد  راست  سرش 
وخرد وراى  هوش  ى  پذيرنده 
اندكى بنگرى  خرد  زراه 
همى خواهى  خيره  مردمى  مگر 
اند برآورده  گيتى  دو  از  ترا 
شمار پسين  فطرت  نخستين 
زين دگرگونه  دانا  ز  شنيدم 
ببين را  خود  سرانجام  كن  نگه 
زين دگرگونه  دانا  ز  شنيدم 
ببين را  خود  سرانجام  كن  نگه 
زين دگرگونه  دانا  ز  شنيدم 

رواست  را  تنت  آرى  اندر  رنج  به 
رها بد  زهر  يابى  كه  خواهى  چو 

گرد  تيز  گنبد  بدين  كن  نگه 
بفرسايدش  زمانه  گشت  نه 
همى گيرد  آزام  جنبش  از  كسى نيست بيا در خود نگريمنه 

راه  بن بست هميشه  نيست. در  براي رسيدن چاره اي جز رفتن  اما  نيست،  • هميشه رفتن رسيدن 
آسمان باز است، پرواز را بايد آموخت! 

اگر مي خواهي پس از مرگ فراموش نشوي يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشه يا كاري كن • اگر مي خواهي پس از مرگ فراموش نشوي يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشه يا كاري كن • اگر مي خواهي پس از مرگ فراموش نشوي يا چيزي بنويس كه قابل خواندن باشه يا كاري كن 
كه قابل نوشتن باشه! "بنيامين فرانكلين"

بخشندگي را از گل بياموز، زيرا حتي ته كفشي كه لگدمالش مي كند را هم خوش بو مي كند• بخشندگي را از گل بياموز، زيرا حتي ته كفشي كه لگدمالش مي كند را هم خوش بو مي كند• بخشندگي را از گل بياموز، زيرا حتي ته كفشي كه لگدمالش مي كند را هم خوش بو مي كند
همه مي خواهند روي قله كوه زندگي كنند، اما تمام شادي ها وقتي رخ مي دهند كه در حال 

بخشندگي را از گل بياموز، زيرا حتي ته كفشي كه لگدمالش مي كند را هم خوش بو مي كند
همه مي خواهند روي قله كوه زندگي كنند، اما تمام شادي ها وقتي رخ مي دهند كه در حال 

بخشندگي را از گل بياموز، زيرا حتي ته كفشي كه لگدمالش مي كند را هم خوش بو مي كند
 •

باال رفتن از كوه هستيم..
• ثروتمند كسي نيست كه بيشترين ها را دارد ، بلكه كسي است كه به كمترين ها نياز دارد.

• تنها كسى كه مرا در زندگى شاد مى كند كسى است كه به من مى گويد: تو مرا شاد كردى
به دوستى  احتياج  ما  انتظار دارد، همه  را  بودن  از شما جدى  تا چه حد  نيست كه زندگى  • مهم 

داريم كه لحظه اى با وى به دور از جدى بودن باشيم 
• چشم پوشى از حقايق، آنها را تغيير نمى دهد

• فقط چند ثانيه طول مي كشد تا زخم هاي عميقي در قلب كساني كه دوستشا ن داريم ، ايجاد 
كنيم اما سال ها طول مي كشد تا آن زخم ها را التيام بخشم. 

چوب و سنگ استخوانهاى ما را ميشكنند اما كلمات قلب ما را
كنيم اما سال ها طول مي كشد تا آن زخم ها را التيام بخشم. 

چوب و سنگ استخوانهاى ما را ميشكنند اما كلمات قلب ما را
كنيم اما سال ها طول مي كشد تا آن زخم ها را التيام بخشم. 

 •

روزى خواهم آمد 

سهراب سپهرى

روزى خواهم آمد و پيامى خواهم آورد
در رگ ها .نور  خواهم ريخت .

روزى خواهم آمد و پيامى خواهم آورد
در رگ ها .نور  خواهم ريخت .

روزى خواهم آمد و پيامى خواهم آورد

و صدا در خواهم داد: اى سبد هاتان پر خواب !سيب
آوردم .سيب سرخ خورشيد .

خواهم آمد گل ياسى به گدا خواهم داد .
آوردم .سيب سرخ خورشيد .

خواهم آمد گل ياسى به گدا خواهم داد .
آوردم .سيب سرخ خورشيد .

زن زيباى جزامى را گوشوارى ديگر خواهم بخشيد
خواهم آمد گل ياسى به گدا خواهم داد .

زن زيباى جزامى را گوشوارى ديگر خواهم بخشيد
خواهم آمد گل ياسى به گدا خواهم داد .

كور را خواهم گفت :چه تماشا دارد باغ !
زن زيباى جزامى را گوشوارى ديگر خواهم بخشيد

كور را خواهم گفت :چه تماشا دارد باغ !
زن زيباى جزامى را گوشوارى ديگر خواهم بخشيد

دوره گردى خواهم شد .كوچه ها را خواهم گشت .
كور را خواهم گفت :چه تماشا دارد باغ !

دوره گردى خواهم شد .كوچه ها را خواهم گشت .
كور را خواهم گفت :چه تماشا دارد باغ !

جار خواهم زد اى شبنم. شبنم. شبنم.
رهگذرى خواهد گفت : راستى را شب تاريكى است  .

جار خواهم زد اى شبنم. شبنم. شبنم.
رهگذرى خواهد گفت : راستى را شب تاريكى است  .

جار خواهم زد اى شبنم. شبنم. شبنم.

كهكشانى خواهم دادش .
روى پل دختركى بى پاست .دب اكبر را بر 

گردن او خواهم آويخت .
هر چه دشنام از لب ها خواهم بر چيد .

هر چه ديوار از جا خواهم بر كند .
رهزنان را خواهم گفت : كاروانى آمد بارش لبخند !

هر چه ديوار از جا خواهم بر كند .
رهزنان را خواهم گفت : كاروانى آمد بارش لبخند !

هر چه ديوار از جا خواهم بر كند .

ا بر را پاره خواهم كرد .
من گره خواهم زد چشمان را با خورشيد .

ا بر را پاره خواهم كرد .
من گره خواهم زد چشمان را با خورشيد .

ا بر را پاره خواهم كرد .

دل ها را با عشق .سايه ها را با آب .شاخه ها را با باد .
و به هم خواهم پيوست .خواب كودك را با زمزمه

زنجره ها .
باد بادبادك ها را به هوا خواهم برد.

گلدان ها را آب خواهم داد .
باد بادبادك ها را به هوا خواهم برد.

گلدان ها را آب خواهم داد .
باد بادبادك ها را به هوا خواهم برد.

خواهم آمد سر هر ديوارى . ميخكى خواهم كاشت .
پاى هر پنجره اى شعرى خواهم خواند .

آشتى خواهم داد .
آشنا خواهم كرد
راه خواهم رفت

نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت .

(فروغ فرخزاد)     دريائي

يك روز بلند آفتابى
در آبى بى كران دريا

امواج ترا به من رساندند
امواج ترانه بار تنها

چشمان تو رنگ آب بودند
آندم كه ترا در آب ديدم

در غربت آن جهان بى شكل

گوئى كه ترا به خواب ديدم

از تو تا من سكوت و حيرت
از من تا تو نگاه و ترديد

ما را مى خواند مرغى از دور
مى خواند بباغ سبز خورشيد

در ما تب تند بوسه مى سوخت
ما تشنه خون شور بوديم

در زورق آب هاى لرزان
بازيچه عطر و نور بوديم

مى زد، مى زد، درون دريا
از دلهره فرو كشيدن
امواج، امواج ناشكيبا
در طغيان بهم رسيدن

دستانت را دراز كردى
چون جريان هاي بى سرانجام

لب هايت با سالم بوسه
ويران گشتند روى لب هام

لب هايت با سالم بوسه
ويران گشتند روى لب هام

لب هايت با سالم بوسه

يك لحظه تمام آسمان را
در هاله ئى از بلور ديدم

خود را و ترا و زندگى را
در هاله ئى از بلور ديدم

خود را و ترا و زندگى را
در هاله ئى از بلور ديدم

در دايره هاى نور ديدم

گوئى كه نسيم داغ دوزخ
پيچيد ميان گيسوانم

گوئى كه نسيم داغ دوزخ
پيچيد ميان گيسوانم

گوئى كه نسيم داغ دوزخ

چون قطره ئى از طالى سوزان
عشق تو چكيد بر لبانم

آنگاه ز دوردست دريا
امواج بسوى ما خزيدند

بى آنكه مرا بخويش آرند
آرام ترا فرو كشيدند

پنداشتم آن زمان كه عطرى
باز از گل خواب ها تراويد

پنداشتم آن زمان كه عطرى
باز از گل خواب ها تراويد

پنداشتم آن زمان كه عطرى

يا دست خيال من تنت را
از مرمر آب ها تراشيد

نداشتم آن زمان كه رازيستپنداشتم آن زمان كه رازيستپنداشتم آن زمان كه رازيست
در زارى و هاى هاى دريا

شايد كه مرا بخويش مى خواند
در غربت خود، خداى دريا

نخست از  گوهران  ى  مايه  سر 
پديد آرد  توانايى  تا  بدان 

روزگار  بى  و  رنح  بى  برآورده 
خاك  تيره  بر  از  باد  و  آب  ميان 
پديد آمد  خشكى  پس  زگرميش 
فزود ترى  باز  همان  سردى  ز 

آمدند  سراى  سپنجى  زبهر 
افراخته بر  گردن  گونه  زهر 
نو به  نو  ى  نماينده  شگفتى 
جاى سزاوار  هريك  گرفتند 
سزيد چون  چنان  دانا  ببخشيدند 
شد پيوسته  كار  چون  بجنبيد 
چراغ روشن  كردار  به  شد  زمين 
كشيد باال  سوى  رستنى  سر 
وسياه بود  تيره  مركزى  يكى 

فزود  روشنايى  اندورن  خاك  به 
آفتاب زمين  گرد  گشت  همى 

بخت  ز  سرانشان  آمد  اندر  زير  به 
سويى هر  پويندگان  چو  نپويد 
آوريد خويشتن  زير  دشت  همه 

همى  جويد  كام  زندگى  وزآن 
پرورد تن  زخاشاك  و  زخاك 
كردگار بندگى  ازو  نخواهد 
هنر پنهان  ايچ  نكرد  ازيرا 
كليد سراسر  را  ها  بند  اين  شد 
كاربند وخرد  خوب  گفتار  به  بلند 
برد فرمان  دام  ددو  اورا  مر   
يكى باشد  چه  معنى  به  مردم  كه 
همى ندانى  نشانى  را  اين  جز 
اند بپرورده  ميانچى  چندين  به 
مدار بازى  به  را  خويشتن  تويى 

آفرين  جهان  راز  دانم  چه 
گزين به  ازين  بيابى  كارى  چو 

آفرين  جهان  راز  دانم  چه 
گزين به  ازين  بيابى  كارى  چو 

آفرين  جهان  راز  دانم  چه 

سزاست دانش  به  بردن 
بال دام  به  نيارى  اندر  سر 
درد زوبست  و  ازوبست  درمان  كه 
بگزايدش تيمار  و  رنج  آن  نه 
همى پذيرد  تباهى  ما  چون  نه 

داستان آفرينش  از فردوسى بزرگ

مردم  و  آفرينش جهان  اندر  گفتار  زير  دوستان گرامى چكامه 
در كتاب بى همتا شاهنامه از فردوسى بزرگ است. كنابى بدون 
مردم  و  آفرينش جهان  اندر  گفتار  زير  دوستان گرامى چكامه 
در كتاب بى همتا شاهنامه از فردوسى بزرگ است. كنابى بدون 
مردم  و  آفرينش جهان  اندر  گفتار  زير  دوستان گرامى چكامه 

هيچ واژه تازى كه در زمانى نگاشته شد كه گويش به پارسى 
جرم بود. به راستى فردوسى بزرگ با شاهنامه نه تنها بمانند واژه 
نامه اى، زبان پارسى را در گذر زمان براى ما به جا گذاشت، 
جرم بود. به راستى فردوسى بزرگ با شاهنامه نه تنها بمانند واژه 
نامه اى، زبان پارسى را در گذر زمان براى ما به جا گذاشت، 
جرم بود. به راستى فردوسى بزرگ با شاهنامه نه تنها بمانند واژه 

مانند سندى در  به  نيز  را  ايران زمين  تمدن  فرهنگ و  همچنين 
برگ برگ خود جاى داد. از اينروست كه امروز مى توانيم به 
فزهنگ هزاران ساله خود بنازيم. از اينرو تالش مى شود در هر 
برگ برگ خود جاى داد. از اينروست كه امروز مى توانيم به 
فزهنگ هزاران ساله خود بنازيم. از اينرو تالش مى شود در هر 
برگ برگ خود جاى داد. از اينروست كه امروز مى توانيم به 

شماره چكامه اى از اين كتاب گهربار چاپ شود. 
فزهنگ هزاران ساله خود بنازيم. از اينرو تالش مى شود در هر 

شماره چكامه اى از اين كتاب گهربار چاپ شود. 
فزهنگ هزاران ساله خود بنازيم. از اينرو تالش مى شود در هر 

شادباش
و  آشتى  جشن  دوستى،  و  مهر  جشن   مهرگان،  جشن 
پيروزى، جشن شادى و زندگى، جشن همبستگى را به 
شادباش  ارجمند  همكيشان  و  گرامى  ميهنان  هم  همه 

گفته و شادى و سربلندى را براى همگان خواستاريم.

مركز زرتشتيان كاليفرنيا
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شور و شادى جوانان زرتشتى در شهر سن دياگو كاليفرنيا گويى جام جانباختگان ايران را بياد مى آ ورد. 
زرتشتى  ورزشكاران  از  شمارى  ميزبان  امسال  جوالى  ششم  تا  دوم  روزهاى  در  دياگو  سن  دانشگاه 
شور و شادى جوانان زرتشتى در شهر سن دياگو كاليفرنيا گويى جام جانباختگان ايران را بياد مى آ ورد. 
زرتشتى  ورزشكاران  از  شمارى  ميزبان  امسال  جوالى  ششم  تا  دوم  روزهاى  در  دياگو  سن  دانشگاه 
شور و شادى جوانان زرتشتى در شهر سن دياگو كاليفرنيا گويى جام جانباختگان ايران را بياد مى آ ورد. 

زرتشتيان  مسابقات  دوره  يازدهمين  براى  ورزشكار   600 به  نزديك  بود.  بيشمارى  تماشاچيان  و 
با  پيش   سال   20 بازيها  اين  رفتند.  يكديگر  هماورد  به  روز   3 طى  در  و  بودند  كرده  نويسى  نام 
شد. گذاشته  بنيان  دنيا  كشورهاى  زرتشتيان  بين  ورزشى  فرهنگى،  نزديكى  و  آشنايى  هدف 

با  پيش   سال   20 بازيها  اين  رفتند.  يكديگر  هماورد  به  روز   3 طى  در  و  بودند  كرده  نويسى  نام 
شد. گذاشته  بنيان  دنيا  كشورهاى  زرتشتيان  بين  ورزشى  فرهنگى،  نزديكى  و  آشنايى  هدف 

با  پيش   سال   20 بازيها  اين  رفتند.  يكديگر  هماورد  به  روز   3 طى  در  و  بودند  كرده  نويسى  نام 

در اين دوره مسابقات عالوه بر 17 ايالت آمريكا تعداد زيادى بازيكن از كشورهاى ديگر از جمله كانادا، 
انگليس، استراليا، آلمان، فرانسه و تاجيكستان شركت داشتند كه ركوردى براى اين دوره مسابقات به 

شمار ميرفت. سن بازيكنان مابين  7 تا 62 سال بود.

بازيهاى ورزشى زرتشتيان
 

تابستان 2008 سن دياگو- كاليفرنيا

  از پرويز منوچهرى

بود كه دوستان و آشنايان زرتشتى در كنار  فراهم كرده  را  اين فرصت  اين مسابقات  برگزارى  محل 
يكديگر تعطيالت آخر هفته خود را در هواى دلپذير شهر ساحلى سن دياگو سپرى كنند.

بود كه دوستان و آشنايان زرتشتى در كنار  فراهم كرده  را  اين فرصت  اين مسابقات  برگزارى  محل 
يكديگر تعطيالت آخر هفته خود را در هواى دلپذير شهر ساحلى سن دياگو سپرى كنند.

بود كه دوستان و آشنايان زرتشتى در كنار  فراهم كرده  را  اين فرصت  اين مسابقات  برگزارى  محل 

برنامه با بردن مشعل بازيها  و برگزارى نيايش از سوى دكتر موبد بانكى گشايش و با برنامه رقص و آواز 
سنتى ايرانى(گروه رقص بشكن) ادامه يافت.

در اين جام بازيكنان در رده سنى نوجوانان و بزرگساالن در رشته هاى بسكتبال، واليبال، پينگ پنگ، 
تنيس، دو ميدانى و شنا كه به شكل دو حذفى برگزار ميشد شركت كردند. اگرچه در اطالع رسانى نتايج 
در اين جام بازيكنان در رده سنى نوجوانان و بزرگساالن در رشته هاى بسكتبال، واليبال، پينگ پنگ، 
تنيس، دو ميدانى و شنا كه به شكل دو حذفى برگزار ميشد شركت كردند. اگرچه در اطالع رسانى نتايج 
در اين جام بازيكنان در رده سنى نوجوانان و بزرگساالن در رشته هاى بسكتبال، واليبال، پينگ پنگ، 

و زمان بازيها كاستى هاى به چشم ميخورد اما از ويژگيهاى اين دوره مسابقات  سازماندهى و برگزارى 
بهتر نسبت به دوره هاى پيشين بود. دفترچه اطالعاتى و پيراهن ورزشى با نشانه اين بازيها مابين شركت 

كنندگان نيزپخش ميشد.
كميته ورزشى زرتشتيان يا ZSC  به ميزبانى داوخواهان (داوطلبان) حدود 80 نفر از شهر سن دياگو به 
برگزارى اين دوره مسابقات همت گماشته بودند.  بخشى از درآمد اين بازيها براى  خريد در مهر سن 

دياگو كنار گذاشته شده است.
اين مسابقات كه با استقبال گرم و تشويق بازديدكنندگان مواجه شده بود روحيه ورزشكارى، نيرو و 

راستى را كه بر گرفته ازآيين هاى زرتشتى است رابه نمايش ميگذاشت.  
اين مسابقات كه با استقبال گرم و تشويق بازديدكنندگان مواجه شده بود روحيه ورزشكارى، نيرو و 

راستى را كه بر گرفته ازآيين هاى زرتشتى است رابه نمايش ميگذاشت.  
اين مسابقات كه با استقبال گرم و تشويق بازديدكنندگان مواجه شده بود روحيه ورزشكارى، نيرو و 

بزم شب ها نيز با استقبال بسيارى از همكيشان مواجه شد. بازى، رقص و شادى در كنار ساحل زيباى سن 
دياگو با آتش بازى آخر شب يك شب فراموش نشدنى براى همگان بود. رقص و بزن بخون حتى پس 
بزم شب ها نيز با استقبال بسيارى از همكيشان مواجه شد. بازى، رقص و شادى در كنار ساحل زيباى سن 
دياگو با آتش بازى آخر شب يك شب فراموش نشدنى براى همگان بود. رقص و بزن بخون حتى پس 
بزم شب ها نيز با استقبال بسيارى از همكيشان مواجه شد. بازى، رقص و شادى در كنار ساحل زيباى سن 

از بازگشت به آسايشگاه تا پاسى از نيمه شب ادامه داشت.
بزم شب دوم كه با موسيقى شاد دى جى  در پاويليون دانشگاه برگزار شد با رقص وشادى و پايكوبى همراه 
بود. اگرچه پذيرايى شام عالى بود اما كيفيت خوراكى و امنيت درهاى ورودى گاليه هاى را در بر داشت.  
بزم شب دوم كه با موسيقى شاد دى جى  در پاويليون دانشگاه برگزار شد با رقص وشادى و پايكوبى همراه 
بود. اگرچه پذيرايى شام عالى بود اما كيفيت خوراكى و امنيت درهاى ورودى گاليه هاى را در بر داشت.  
بزم شب دوم كه با موسيقى شاد دى جى  در پاويليون دانشگاه برگزار شد با رقص وشادى و پايكوبى همراه 

خواننده محبوب شهرام آذر (سندى) با خواندن ترانه هاى محبوب خودش شادى بخش بزم شب باشكوه 
آخر بود. اين برنامه كه در هتل هايات شهر ميشن بى برگزار شد با هنرمندى كيوان كمدين همراه بود. 
خواننده محبوب شهرام آذر (سندى) با خواندن ترانه هاى محبوب خودش شادى بخش بزم شب باشكوه 
آخر بود. اين برنامه كه در هتل هايات شهر ميشن بى برگزار شد با هنرمندى كيوان كمدين همراه بود. 
خواننده محبوب شهرام آذر (سندى) با خواندن ترانه هاى محبوب خودش شادى بخش بزم شب باشكوه 

در انتهاى برنامه سندى با هوادارانش عكس يادگارى مى انداخت.
 آيين پايانى كه  از ساعت 3 پسين يكشنبه با سرودى دست جمعى از گاتها آغاز شد  با دادن جايزه ها 
به برندگان بازيها پايان يافت. تهران قاسرى كه مجرى اين آيين بود با خوشمزگى و شوخى خود ياد 

خوشى را براى باشندگان فراهم نمود.
همه  از  و  كرد  گويى  آمد  خوش  بازيها  دوره  اين  به  پيامى  در  زرتشتيان  انجمن  ساالر  پاتل  بامى 

خوشى را براى باشندگان فراهم نمود.
همه  از  و  كرد  گويى  آمد  خوش  بازيها  دوره  اين  به  پيامى  در  زرتشتيان  انجمن  ساالر  پاتل  بامى 

خوشى را براى باشندگان فراهم نمود.

كرد.  ياد  يگانگى  و  ورزشكارى  روحيه  بردن  باال  در  بازيها  بنيادين  نقش  از  كنندگان  شركت 
فريدون دمهرى از وب سايت 
سالهاى  همچون  اوشيهن 
تصويرى  پوشش  به  گذشته 
آن  و  پرداخت  مى  برنامه  اين 
را پيوسته به روز در مى آورد.

نتايج  از  بيشتر  آگاهى  براى 
پايگاه  به  ميتوانيد  بازيها 
نتايج  از  بيشتر  آگاهى  براى 
پايگاه  به  ميتوانيد  بازيها 
نتايج  از  بيشتر  آگاهى  براى 

www . z a t h l e t i c s .
نماييد. مراجعه     com

در  كه  آتى  دوره  داريم  اميد 
كاليفرنيا  آنجلس  لس  شهر 
بازيكنان  ميشود  برگزار 
باال،  روحيه  و  آمادگى  با 

قدرتمندتر حضور پيدا كنند.
    
    

هم  آزورييم هم  آزورييم  آزورييم 
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Ahura Mazda [Wise Lord] is the Zarathushtrian God. 
Zarathushtrians believe in Good Thoughts, Good Words and Good Deeds. 

Asho Zarathushtra Spitaman is our prophet and teacher.

The Zarathushtrian sacred text is called the Avesta. The five Gathas in the Avesta are the very divinely 
inspired words of Asho Zarathushtra, the holiest of the holies. The Zarathushtrian religion is the oldest 
monotheistic religion in the world, dating back to the fourth millennium. According to Zarathushtra 
there is only one God. True Zoroastrians follow the path of Asha [Righteousness]. Our religion teaches us 
to respect these four elements; Water, Fire, Air and Earth. Zarathushtra says that the divine is present 
within each one of us and in all things. This divine flame should not be contaminated, but sustained by 
good thoughts, good words and good deeds. In the Avestan text Yasna 17.11, Zarathushtra expresses his 
beautiful thought by speaking of the fire in all things, the fire within each one of us. If the divine is present 
in all of us, then one must accept that Humans are divine. In fact all beings with life are a divine creation 
of the creator. Zarathushtra is the first person to advocate freedom of choice; in the Gathas it is stated that 
Ahura Mazda made us such. This is why Zarathushtra is known to be the father of free will.

‘Zoroastrianism is the oldest of the revealed world religions, and it has probably had more influence on 
mankind, directly and indirectly, than any other single faith.’- Mary Boyce, Zoroastrians: Their Religious 
Beliefs and Practices (London: Routledge and Kegan Paul, 1979, p. 1)

‘Zoroaster was thus the first to teach the doctrines of an individual judgment, Heaven and Hell, the future 
resurrection of the body, the general Last Judgment, and life everlasting for the reunited soul and body. 
These doctrines were to become familiar articles of faith to much of mankind, through borrowing by Ju-
daism, Christianity and Islam; yet it is in Zoroastrianism itself that they have their fullest logical coher-
ence.’ - Mary Boyce, Op. Cit. (p. 29)

CNN is a register trademark of 
Cable News Network.
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For many centuries our homeland has been under attack by our enemies. The enemies 
of our mother land have had one intention in mind: destroying our culture. These un-
wise people have come from all directions; east, west, north and south.
The enemies of our culture and holy land still exist today, and they are still attempting 
to destroy everything which is Persian . These wrongful groups with their destructive 
behavior are determined to destroy our glorious past.
A short time ago I came across an issue of a famous Western publication. The United 
Arab Emirates had placed advertisements in over one-third of the publication. The 
advertisements were attempting to attract investors to invest in the U.A.E. The pub-
lication also included some interviews with the leaders of these nations. The leaders 
asked the Western nations to come and invest in their country.
The interesting thing was that in this publication they referred to the Persian Gulf as ‘the 
Gulf’. Not long after, I came across a similar usage in the BBC News Middle East sec-
tion. They used the words Arabian Gulf instead of the correct expression Persian Gulf. 
So I contacted the BBC editorial team and informed them of what had taken place. 
The next day I received a letter from BBC News stating that Arabs like to use the 
name Arabian Gulf, for the same reasons Iranians like to use the word Persian Gulf. 
So, I wonder who is controlling whom? The British are not hard up for money; yet, it 
seems anything is for sale. The BBC and the publication will accept a false account of 
history if it means advertising revenue. Therefore they lack intellectual integrity and 
are willing to falsify historical facts for money. Instead of giving priority to what is 
right, they have given priority to what makes money even though the facts are wrong. 
Where is Sherlock Holmes when we need him?
These Arabian leaders are investing their oil money, lobbying to destroy anything 
that is Persian. Recently these people have tried to claim ownership of three Iranian 
islands in the Persian Gulf.
The name Persian Gulf is confirmed by the United Nations. It was named by Darius 
the Great (King of Persia) before Arabs even lived in the area. Iranians are very famil-
iar with these types of attacks. And they have never sat idle against them.
We must know that the concept of freedom existed amongst Iranians before any other 
nation, and this is one of the reasons why Iran is eternal. Let it be known that the Per-
sian will never surrender to wrongful people.

Editor’s Note
By Mehrdad Mondegari
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Parisa Khosravi 
Parisa Khosravi is senior vice president of interna-
tional newsgathering for CNN Worldwide. Based 
in CNN’s world headquarters in Atlanta, Khosravi 
reports to Tony Maddox, executive vice president 
and managing director of CNN International.
Appointed to this position in July 2007, Khos-
ravi is responsible for CNN’s entire international 
newsgathering operation that includes more than 
60 correspondents, 30 bureaus and the Atlanta-
based international assignment desk. She ensures 
that international newsgathering is integrated into 
the day-to-day news operations of CNN World-
wide with editorial, operation and administrative 
oversight.
Previously Khosravi served as vice president of 
international newsgathering, overseeing all staff 

deployment for CNN’s international correspondents as 
well as the execution of planned and breaking news events 
for all of CNN’s news services. 
In her 20 years with CNN, Khosravi has led CNN’s cover-
age of the most significant international stories of the past 
two decades: the death of Pope John Paul II, the Asian Tsu-

nami, both Gulf Wars, the fall of the Berlin Wall, the collapse of Communism in Eastern 
Europe, the genocide in Rwanda, the on-going humanitarian crisis in Darfur, earthquakes 
in Iran and Turkey, the Israeli and Palestinian conflict, Tiananmen Square, the war in the 
Balkans, the end of Apartheid, the Concorde air crash, and the international reaction to 
the September 11, 2001 attacks. 
Khosravi’s work has brought her recognition and many prestigious awards with her col-
leagues including: the Peabody Award in 2005 for CNN’s coverage of Hurricane Katrina 
and its aftermath, the duPont Award in 2005 for coverage of the tsunami disaster in 
South Asia, the Peabody Award in 1992 for CNN’s coverage of the attempted 1991 coup 
d’etat in the Soviet Union, the Golden Cable ACE Award in 1993 for CNN’s coverage 
of the Gulf War, an Emmy Award and a Sigma Delta Chi Award in 1993 for CNN’s 1992 
Somalia coverage, a 1994 duPont Award for CNN’s coverage of Bosnia, and the Over-
seas Press Club and duPont awards in 1995 for Crisis in Russia: CNN’s Coverage of the 
Moscow Uprising, the Edward R. Murrow Award in 2001 for CNN’s coverage of Sierra 
Leone, a CINE Award in 2003 for War in Iraq: Road to Baghdad, an Overseas Press Club 
Award in 2002 for CNN’s post 9-11 coverage and again in 2004 for Anatomy of a Raid.
Khosravi joined CNN as a video journalist in 1987. She earned a bachelor’s degree in 
broadcast journalism from Columbia College in Chicago and studied French at the Uni-
versité de Sorbonne in Paris. She is fluent in Farsi.

Iranian sets record 
for world’s youngest professor

Alia Sabur, a 19-year-old Iranian Ameri-
can, has been declared the youngest 
professor in history by the Guinness 
Book of World Records. Alia broke the 
1717 record set by a student of physi-
cist Isaac Newton, Colin Maclaurin, 
who was 19 years and seven months old.

Born on 22 February, 1989, she has 
been setting records and making history 
throughout her young career; starting with 
reading at eight months. Her IQ was soon 
determined off the charts. She received a 
black belt in Tae Kwon Do at the age of 
nine.

She went from fourth grade to college, earning a BS in Applied Mathematics summa 
cum laude from Stony Brook University, New York, at age 14, the youngest female in 
American history. She then earned an MS and PhD in Materials Science and Engineering 
from Drexel University, Philadelphia. In 2007, she took a temporary position at Southern 
University, New Orleans, after Hurricane Katrina.
Alia is the youngest person ever to receive fellowships and awards from the US Depart-
ment of Defence, NASA and the US National Science Foundation.
She was 18 when she was hired as a professor at the Department of Advanced Technol-
ogy Fusion at Konkuk University in Seoul, Korea. 
In February, the Guinness Book of World Records named her the World’s Youngest Pro-
fessor. ‘It’s really a great honor to be in the company of such great scientists,’ Alia said.

Sources: MSNBC, Wikipedia 
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Women’s rights in ancient Persia

Zoroastrian texts such as the Avesta clearly define the status of Persian women and reveal 
that, at a time when many women in the world were deprived of their basic rights, Per-
sian women enjoyed social and legal freedom and were treated with great respect. 
Avestan texts mention both genders, asking them to share responsibility and make deci-
sions together. They are equally praised for their good deeds rather than their gender, 
wealth or power.
‘Whoever, man or woman, does what Thou, O Ahura Mazda, 
knowest to be the best in Life. 
Whoever does right for the sake of Right; 

Whoever in authority governs with the 
aid of the Good Mind, 
I shall bring all these to join in songs of 
Thy Praise, 
Forth, shall I with them cross the Bridge 
of Judgement.’
In ancient Persia, women could take the 
throne, in cases when the king passed 
away and the crown prince was still a mi-
nor. One such woman was Pourandokt, 
the first Persian queen regnant in Ctesi-
phon. Ancient scriptures describe her as 

a wise, just and good-natured woman who did her best to revive the Sassanian sover-
eignty. 
Avestan texts address the issue of leadership and tell us that a ruler may be a woman as 
well as a man. ‘May a good ruler, man or woman, reign in both the material and spiritual 
existences’ (Yasna 41/2). 
Zoroastrian texts advise parents to encourage their offspring to tread the path of knowl-
edge, and explain that women have an equal responsibility in the dissemination of knowl-
edge and science. ‘Whatever a man or a woman knows that is good and right, not only 
should they practice, but inform others to perform accordingly’ (Yasna 41/2).
According to Zoroastrian texts, female members of Persian society were allowed to par-
ticipate in religious ceremonies and sometimes even head the event as the priest. Per-
sian women were free to choose their spouse, and Zoroaster urged them to make their 
decision based on wisdom. ‘May God grant you him who is steadfast in good mind and 
united with righteousness and with the Wise One. Therefore consult with your wisdom 
and decide in full tranquility’ (Yasna 53/3).
Regarding young couples, Zarathustra advised them to remain faithful, to share their joy 
and sorrow, to adhere to the principles of good mind and love, and to try to surpass one 
another in truth and righteousness. 
Reference has been made to the role of Persian women in society. According to Greek 
historian and biographer Plutarch, Persian women were active members of their society 
and good fighters. There were numerous female fighters among the ranks of the Sassa-
nian army. They have been described as 
excellent and competent soldiers. 
According to Pahlavi texts such as the 
Din-Kard, women could manage their 
property, represent their husbands at 
court, chair courtrooms, perform re-
ligious ceremonies and dress as they 
wished. Ancient documents found at 
Persepolis, Susa and other Mesopota-
mian cities show that both noble and 
common women enjoyed economic in-
dependence in Persia. They owned prop-
erty, were involved in managing their 
assets, had employment opportunities and earned equal wages to men. Women were 
allowed to visit their estates and administer their assets individually or with the help of 
their husbands. 
Ancient documents mention common women by the title bestowed upon them due to 
the nature of their work; the level of skill determined a female manager’s title. The high-
est-ranking female workers managed female and male workers, and received the highest 
salary among their peers. Historical documents also show that male and female workers 
received equal pay and that there were an equal number of workers from both genders.

Source: Tamara Ebrahimpour, Press TV
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The First Iranian American
Mirza Mohammad Ali, better known as Hajj Sayyah (meaning the traveler), was born 

in 1836 in the town of Mahallat in 
Iran. His studies exposed him at a 
young age to modern and democratic 
ideas that were at the time spreading 
throughout parts of the world. The 
stark difference he observed between 
the treatment suffered by most Irani-
ans under their autocratic rulers and 
the ideas he studied inspired him to 
see the rest of the world. 
At the age of 23, Hajj Sayyah em-
barked on a remarkable journey 
around the globe that would last for 
nearly 18 years. He began his trav-
els by wandering throughout Central 
Asia and Europe for more than six 
years. Often he traveled alone and in 
poverty. 
The motivation for Hajj Sayyah’s 
travels was his thirst for knowledge 
and spiritual strength. He wanted to 
learn as much as he could about the 
world and how other people lived, 
in order to bring those ideas back to 
Iran. As a result of his observations 

throughout his travels, he concluded that human beings are supposed to live in reason-
ably humane societies and enjoy basic human rights.
Hajj Sayyah came to the United States through New York. During his ten year stay in 
the U.S., he met with many prominent personalities such as President Ulysses Grant on 
more than one occasion. His travels across the United States eventually took him to San 
Francisco where he spent several months. 
Upon returning to Iran in July 1877, Hajj Sayyah became politically active and was 
imprisoned for having instigated a clandestine letter-writing campaign to the monarch 
and clergy regarding the unbearable living conditions in Iran. After his release, fearing 
further persecution he sought the protection of the United States Legation in Tehran. This 
move puzzled many Iranians who didn’t know why he felt the United States government 
would protect him.
Hajj Sayyah went on to play a major role in the Constitutional Revolution of 1906 in 
Iran, and remained active until his death in 1925 at the age of 89.
In the course of studying Hajj Sayyah’s life, Dr Ali Ferdowsi recently discovered through 
State Department documents that Hajj Sayyah had become an American citizen on May 
26, 1875, making him the first Iranian to become a U.S. citizen. This was a closely-held 
secret that Hajj Sayyah had shared with only a few people. 
Well over a century later, considering ourselves as first or second-generation Iranian 
Americans, we are reminded by Hajj Sayyah’s story that the history of Iranian Americans 
is indeed much longer.

Source: Public Affairs Alliance of Iranian Americans (PAAIA)

This article was made possible by the research efforts of Dr Ali Ferdowsi, the Chair of the Department of His-
tory and Political Science at Notre Dame de Namur University, to whom we are grateful.

Archeologists discover 
a Parthian girl with her treasure

During a recent archeological salvage operation at Nakhl-e Ebrahimi village, a Parthian 
site near the Strait of Hormuz in the Persian Gulf, Iranian archaeologists discovered a 
crypt containing burial gifts and the body of an eight-year-old girl.
The crypt and its contents are estimated to date back 2,200 years. According to Abbas No-
rouzi, an archeologist working with the ICHTO, the Parthian girl was buried in the crypt, 
placed in an embryonic position and with her were 18 gifts, including cut pendants and 
decorative beads, all made of agate, as well as small pottery vessels and a number of jars.
In February, the team discovered a large fortress dating back to the Arsacid dynasty (248 
BCE -224 CE). The excavations have been carried out to salvage possible ancient sites 
before building developments totally engulf the region. The original Parthian name of 
the coastal village is unknown.

(Source: CHN and CAIS)
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Britain’s Wadham College will erect Ferdowsi’s statue
A statue of the Persian poet Ferdowsi will be erected at Wadham College Library at Ox-
ford University in the near future, announced Sir Neil Chalmers, the college warden.
The college also discussed holding art and cultural workshops and poetry nights at Ox-
ford University, in an effort to enrich courses on Persian language and literature. Sir 
Neil also expressed his pleasure over boosting art and cultural relationships with Iranian 
universities.

Possible existence of a Sassanian fire temple
 in Sarab-e Mort

Archeologists working at the Sarab-Mort site in 
Kermanshah province have unearthed a possi-
ble Sassanian fire temple, adjacent to a Parthian 
manor house, according to a recent report by 
the Iranian Students’ News Agency (ISNA).
‘During this year’s [archeological salvage] ex-
cavation, we have unearthed the religious sec-
tion of the structure. It consists of a Chahar-Taqi 
(free-standing Zoroastrian fire temple), which 

in fact was a private chapel,’ said Yousef Moradi, director of the archeological salvage 
operation team at Sarab-e Mort. The Parthian manor house consists of various sections: 
official, administrative, ceremonial and religious.
Moradi stated: ‘We started our excavation in the Parthian manor house last year. Last 
season we discovered the official, administrative and ceremonial quarters, and this year 
the religious section. However, the residential quarter has been totally destroyed, and 
there is no hope of finding the private chamber belonging to the lord of the manor.’
The private and residential sectors of the manor house were destroyed partly in 1980s, 
during the Iran-Iraq war, and the remaining part was demolished in recent decades as the 
result of dam construction activities.
According to Moradi, the manor house was built during the Parthian dynastic era (248 
BCE - 224 CE) and was in use during the succeeding dynasty, the Sassanians (224-651 
CE). Apparently the religious section was an annex. Further excavations at a lower level 
will shed more light on its origin.
Iranian archeologists began their second and final season of archeological salvage op-
eration at the Sarab-Mort archeological site in February 2008, ahead of the site being 
submerged once the newly built Dam becomes operational.
Discovery of plaster in the ceremonial hall indicates that the walls of this building were 
most probably covered with stucco decorations which have been destroyed over time. 
This manor house covered an area about 5,000 square meters.
Sarab-Mort is situated near a stream known under the same name, and located 3 kilome-
ters east of Gilangharb. The site consists of three archeological mounds (Tappeh).

Source: CAIS

Achaemenid-era city found in Balkh

Archeologists have excavated remnants of a 2,500-year-old city in the Sholgareh district 
of northern Balkh province, Afghanistan.

Saleh Mohammad Khaliq, the chairman of 
the regional information and cultural orga-
nization, said that the monument dates back 
to the Achaemenid era, according to the state 
Bakhtar News Agency. 
Khaliq said, ‘A group of Afghan researchers, 
co-sponsored by French archeologists, have 
unearthed the historical city and the oldest fire 
temple in the region, which belongs to Zoro-
astrians.’

The city, with a military fortress in the south, was encircled by a long wall. ‘The superior 
part of the wall is made of mud bricks, each having a 40-centimeter length and 10-centi-
meter diameter, resting on stone in the inferior part,’ the official added. 
The fortress was protected by tall cylinder-like towers and a stone fire temple, standing 
in the middle of the town. 
The legendary Zoroastrian Achaemenid Empire dominated most of the ancient world 
during 559-330 BC. Some historians believe that the Zoroastrian dynasty was respon-
sible for creating the world’s first empire.

Source: Press TV
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  Awash in emotion
 By Arsalan Mohammad

As a child, Nargess Hashemi 
played with her mother, sis-
ter and aunts in the confines 
of the women’s quarter of 
the family home in Tehran. 
Today, while gender politics 
remain at the forefront of 
many contemporary Persian 
artists’ agendas, Hashemi, 
29, takes a rather more toler-
ant and thoughtful approach. 
‘Well, yes, we were segre-
gated, but I did enjoy it. As 
an artist, I created my own 

life within all that segregation 
and limitation – in a way, unlimiting my limitations, if you know what I mean.’
That hidden world in which the small girl sought freedom through her imagination is 
evoked this month in her first solo show, the provocatively titled ‘Stories from the Bou-
doir’. In a series of paintings on display at the B21 Gallery in Dubai, Hashemi celebrates 
the sequestered lives of traditional Iranian women that veer from moods of gentle nos-
talgia to outright emotional pain and anguish. For Hashemi, who has achieved an aston-
ishing level of emotional fluency and mastery of technique since graduating in fine art 
from the Azad University in Tehran five years ago, it would appear that her time in the 
spotlight has finally arrived.
In the acrylic paintings that make up ‘Stories from the Boudoir’, Hashemi recalls her 
Tehran childhood of the mid-1980s with nostalgia. Through intricate impressionist 
brushstrokes that arrange motifs into complex layers, she presents the atmosphere of 
her childhood in a strict Zoroastrian family as being a happy one: safe, protected and a 
period that she would choose to revisit later in life when in need of spiritual comfort and 
mental calm. Speaking from Tehran through an interpreter, she explains how her child-
hood environment fundamentally affected her.
‘I remember the female members of the family would always gather together, all gossip-
ing and chit-chatting in a room, while the men would be in another room. It was quite a 
segregated lifestyle, you could say. My childhood was mainly with that sort of lifestyle. 
All the limitations that we had, these paintings really express that separate life that the 
women have from the male members of the family.
‘This segregation which was imposed on us was mainly imposed by the men, but it was 
meant to support and defend us. I felt security. It was pleasant and a positive side to life. 
There were lots of people who are involved in this lifestyle, who don’t see it as being 
negative at all. The men weren’t aggressive in making it this way, it was just all meaning 
to shield the female members of the family from the negative things happening through-
out the community, outside the house.’

‘Stories from the Boudoir’ is showing at B21 Gallery until October 9, 2008; www.
b21gallery.com.

Source: extracted from a longer article in The National

Picture caption: Nargess Hashemi’s Khotoote Sabze Takhayol (The Green Lines of the Imagination)

   Mallika Sarabhai plans to direct film 
Well-known dancer Mallika Sarabhai plans to direct a film which will give an insight into 
the life of women in the orthodox Syrian Christian family in Kerala. ‘The film is about 
the many roles played by women in the Syrian Christian family,’ Sarabhai told reporters.
It will be co-directed by Yadavan Chandran, son of well-known film director T.V. Chan-
dran and coordinator of visual communications at the Darpana Academy of Performing 
Arts, which is run by Sarabhai along with her mother Mrinalini. 
Sarabhai recently toured India in an original dance theater performance called ‘And Then 
They Came to India’, celebrating a historic journey and a new beginning for the Parsi com-
munity. Of the different people who have migrated to India over the centuries, one group 
that stands out for its industriousness and maintenance of its ethnic difference is the Parsis. 
From before the birth of Zarathushtra, the dance theater traces the early Persians and 
their myths, the birth of Zoroastrianism, the rise of Islam that led to their persecution, 
and their final flight to India. 
Sarabhai is also keen to set up an international university for art study and application, 
with government or corporate assistance. 
Considered the queen of classical dance, Mallika has floored audiences with her perfor-
mance as Draupadi and is also the recipient of the highest civilian award instituted by the 
French government: the Legion of Art and Letters. 

Source: The Hindu News
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The beginnings and traditions of

Mehregan
There are many accounts as to the beginning of Mehregan. A few different versions are 
listed below: 

• Mehregan is a day of victory when angels helped Fereydoon and Kaveh become victo-
rious over Zahak. They imprisoned him in the Damavand Mountain where he died from 
his wounds. 
• Mehregan is the day God gave light to the world, which had previously been dark. 
• On this day Mashya and Mashyaneh (a concept of Semitic Adam and Eve) were created. 
• On this day the sun was created. 
Among all Iranian festivities, the two most important feasts were considered to be 
Nowruz and Mehregan. 
During the time when the Avestan calendar was used, the year began in the cold season. 
The Christian year, also starting in the cold season, follows the same concept as the 
Avestan calendar. 
Some scholars believe that the month of Mehr was the beginning month of the calendar 
year during the Achaemenian era.
In some form or another, the feast day of Mehregan has been honored for many hundreds 
of years in Iran. Mehr is also the time of harvest. 
Mehr in Avestan is Mithra. In the modern Iranian language, it has become Mehr. Al-
though it can be slightly confusing, it should be remembered the word Mehr has been 
used for a God, an angel, a symbol of the sun, as well as the seventh month of the Iranian 
calendar. 
When the Indo-Europeans lived together, Mithra was considered one of the great Gods of 
that time. During the Achaemenian period, the name of the God Mithra was mentioned 
many times on the stone carvings. The Achaemenian army always came behind a flag 
depicting Mehr as the sun shining. Mehregan was celebrated in an extravagant style at 
Persepolis.
The ancient Iranians thought Mehr was responsible for love and friendship, contracts and 
covenants, and a representation for light. Later, Mehr was also considered as a symbol of 
the sun. There again, Mehr was considered to be a God of heroism and warfare. Iranian 
soldiers were strong believers and had songs for Mehr. With the expansion of the Achae-
menian Empire, the worship of Mehr was taken to other countries. 
By the first century AD, Mitraism was a familiar religion in Rome and gradually spread 
throughout Western Europe, as far as the shores of the Black Sea and the North Sea. 
Archeological excavations throughout Europe and Iran’s neighboring countries have un-
covered the buried remains of many Mehr temples. Many very old churches of Europe 
were built in the style of these temples. 
Quite a number of Roman Emperors converted to Mitraism. One emperor, Julianus, be-
came a devoted follower of Mitra, and decided to go to Iran to visit the country of his 
God. On route he was murdered. As he lay dying, he threw his blood towards the sun and 
said, ‘This is my gift to you.’ 
There are still many rituals, traditions, beliefs and prayers of Mitra that have survived 
the popularity of Christianity. Some of these can be found in the Christian religion, such 
as the holy day, Sunday. This is a day that was named after the sun, ie Mehr. Some other 
Christmas traditions are described in the section on the celebration of Yalda. 
Long ago, Mehregan was celebrated with the same magnificence and pageantry as 
Nowruz. It was customary for people to give their king, and each other, gifts. It was 
common for people to give presents that they personally liked themselves! Rich people 
usually gave gold and silver coins, heroes and warriors gave horses, while others gave 
gifts according to their ability, even an apple. Those fortunate enough would help the 
poor with gifts. 
During the Mehregan celebrations, the king wore a fur robe and gave away all his sum-
mer clothes. 
Many times, even today, when a child is born on Mehregan, the parents will name the 
child with a name starting with Mehr such as MehrDokht or MehrDad or MehrBanu. 
After the Mongul invasion, the feast celebration of Mehregan lost its popularity, but Zo-
roastrians of Yazd and Kerman continued to celebrate Mehregan in an extravagant way.

Celebrating Mehregan

For this celebration, the participants wear new clothes and set a decorative, colorful 
table. The sides of the tablecloth are decorated with dry wild marjoram. The holy book 
Avesta, a mirror and Sormeh Dan (an antimony cellar) are placed on the table, together 
with rose water, sweets, flowers, vegetables and fruits, especially pomegranates and ap-
ples. A few silver coins and senjed seeds (fruit of the lotus tree) are placed in a dish of 
pleasant-smelling wild marjoram water. Almonds and pistachios are also used. 
At lunch time when the ceremony begins, everyone in the family stands in front of the 
mirror to pray. Sherbet is drunk, and then as a good omen, antimony is rubbed around 
their eyes. Handfuls of wild marjoram, senjed seeds and noghl (sugar plum) are thrown 
over each other’s heads while they embrace one another. 

Source: Nowruz and other festivities in Iran, by Farshid Eghbal and Sandra Mooney

YOUTH SECTION



May I be allowed
  By Fereydon Moshiri

May I be allowed, 
To behold the hue of that fresh blossom
As I stand at the base of this wall?

And, through this bloody, thorny fence, 
This barbed wire, 
May I drink a sip of spring water?

May I be allowed? Outside, in front of the door?
And to regain my strength,
Rest by this tree, may I?

Or, must I pass through this road, 
A stranger, now and always,
Swallow centuries of YOU MAY NOT,
Like a dagger piercing my patient throat?

In the shadowland of this vast cerulean tent,
It would have been fair,
If trees, land, water or sunshine,
Did not belong to anyone!
Or, better yet, 
Belonged to all.

A world of friends, all familiar,
One big house, this globe, and its dwellers,
One family,
Bond by fibers of their souls!

Together, for one another,
With helpful hands,
Keeping pace.

In that fair world,
Green meadows have the horizon for border!
Flower gardens have walls of breeze!
With each blooming sprout,
The surging of light,
The rapture of love.
In every song, 
The warmth of a caress, 
The tune of compassion.
Gardeners? Smiles shine like lanterns, 
Farmers? Chants soar to heavens!
We toil together.
Hearts, abundant with joy of living,
Faces, fresh as gardens of miniature roses,
Eyes, teeming with love!
We sow love like seeds in soil.
We compose poetry like buds on trees!
We, and everyone alike, 
Full of music,
Free of bonds, 
Emancipated, 
Fortunate...

8 The Zoroastrian Journal - Fall 2008LITERATURE

I am deathless, I am the eternal Lord, 
For I have spread the seed of the Word 

 (Ferdowsi)

  By Soudabeh Sadigh

In creating the epic masterpiece of the Shahnameh in 30 years, 
Ferdowsi made his name eternal in the literature of Iran and the 
whole world. 
He devoted more than 30 years of his life to composing the 
masterpiece of the Shahnameh, which is the most popu-
lar and influential of the Iranian national epics. The Shah-
nameh or the ‘Epic of Kings’ or ‘Book of Kings’, con-
sists of the translation of an even older Pahlavi (Middle 
Persian) work. It is still one of the most popular books 
among Persians, even after more than one thousand years. 
In the Shahnameh the pre-Islamic history of old Persia before 
the Arab conquest of the region is described through classic 
tales. They start 7,000 years ago with the story of old Persian 
Kings, and continue through the mystical and historical past of 
Iran up until the Arab invasion in the seventh century. 
An important fact about this book is that during the period that 
Arabic language was allowed, Ferdowsi used only Persian. This 
ample work, regarded by Persian speakers as a literary master-
piece, also reflects Iran’s history, its cultural values, its ancient 
religion (Zoroastrianism), and its profound sense of nationhood. 
As Ferdowsi himself say, ‘Persian language is revived by this 
work.’ Ferdowsi completed the Shahnameh at the time when 
Iran’s national independence had been compromised. While 
there are memorable heroes and heroines of the classical type 
in this work, the real, ongoing hero is Iran itself. 
The Shahnameh is a very popular book, not only among Iranians 
but also among all Persian speakers in Afghanistan, Tajikistan, 
parts of Central Asia, Pakistan, India and even some parts of Chi-
na. It is also important to the remaining Zoroastrians in the world, 
because it traces the beginning of Zoroastrianism to the defeat 
of the last Sassanian Zoroastrian king by the invasion of Arabs. 
Its reputation even goes far beyond the above-mentioned coun-
tries, and its popularity is not just limited to Persian speakers. 
It has been translated into different languages, so far including 
Russian and English. According to The Washington Post, the new 
translation of the Shahnameh by Dick Davis has been greatly 
welcomed by the readers of fiction stories in the United States. 
Dick Davis is the greatest modern translator of Persian poetry, 
who has turned the finest stories of Ferdowsi’s original into 
an elegant combination of prose and verse for the first time in 
English, in the most complete form, which gives readers the 
chance to enjoy it in the same way that Iranian storytellers have 
conveyed it in Persian for the past thousand years. Considering 
that the Shahnameh’s sweet stories are not just appropriate for 
adults, some pieces of its stories have also been translated into 
simple language for children. 
In creating the masterpiece of the Shahnameh, Ferdowsi is not 
dead. Instead he is alive in the hearts of all Persian lovers, who 
every year pay tribute to this great poem on commemorative 
day, May 15. 

Love Song
  By Forough Farokhzad

The night is painted by your dream 
Your perfume fills my lungs to extreme 
You are a feast for my eyes! 
All shapes of woe you believe 
As the body of earth is washed by rain 
From my soul you cleanse all stain! 
In my burning body you are a turning gyre 
In the shade of my eyelashes you are a blazing fire. 
To the suns you open the gate 
To counteract dark doubt’s spate 
With you there is nothing to fear 
But the pain of joyful tear 
This sad heart of mine and profuse light? 
This din of life in the abyss of blight? 
The glance in your eyes is my field 
And with it my eyes are sealed 
Before this I had no other image 
Or I would not but you envisage 
The pain of love is a dark pain 
Going and demeaning oneself in vain 
Learning against people with black sight 
Defiling oneself with the filth of spite 
Finding in caresses venom of wile 
Finding villainy in friend’s smile 
Like a star on wings decked with gold
You come from a land untold. 
Within a world which on darkness does feed
With every step you take I proceed 
Underneath my skin you go! 
There like blood you flow 
You are a shining sun that never dies 
A sun that rises in Southern skies 
You are fresher than first light 
Fresher than spring, a luster sight 
This is no longer me, this is no longer me 
My life with my ego amounted to a null degree 
In me your stir a great rhapsody 
Your curves are an attire on my body 
O how I crave to sprout 
And my joy with sorrow shout 
O how I wish to rise 
And my eyes with tears baptize 
This forlorn heart of mine and incense perfume? 
The music of harp and lyre in a prayer room? 
This void and these flights? 
These songs and these silent nights? 
Your glance is a wondrous lullaby 
Cradling restless babes thereby 
Your breath is a transcendental breeze 
Washing off me tremors of unease 
Finding in my morrows a place to sleep 
Permeating my world deep and deep 
In me the passion for poetry you inspire 
Over my lays you cast instant fire 
You kindled my passionate desire 
Thus setting my poems afire. 



Love of Zoroastrians 
for flowers and gardens

    By Behram Deboo

It is believed that the origin of Persian gardens dates back as far as 4000 BCE. There 
have been many books written on this subject. I do not claim to be an expert on it, but I 
would like to share some important points instead of going into too many details. 
Cyrus built the capital city called Pârthâgâda, which later on was known as Pârsâgad or 
Parsagadae in Greek, in the province of Pars. It meant ‘the garden of Pars’. It covered a 
huge area with palaces, gardens and a temple. Cyrus died in battle in 530 or 529 BCE, 
and it remained unfinished. When Daryushe Bozorg came to power, he built another 
capital city known as Persepolis. 
Gardening was considered a virtuous deed by the Persians, who believed in enhancing 
the beauty of nature by blending the art of planting. Cyrus the Great planted trees and 
worked in the garden. Persian gardeners, including royal families, nobles and others, 
used precise geometric design to plant trees, flowers, fruits and other plants.
Xenophon, who was a Greek mercenary employed in the Persian army, talks about the 
Persian orchards and was amazed to see the Persian king planting and maintaining his 
own trees in his own gardens. This shows that the Persians believed in the dignity of labor. 
The important fact is the gardens were not planted haphazardly but in a geometric design 
for symmetry and to increase the esthetic value of the gardens. This leads us to believe 
that Persian Zoroastrians had a good knowledge of geometry and geometrical patterns. 
The intricate flower designs on Persian carpets indicate the influence of the arrangement 
of flowers and other vital elements in Persian gardens. 
Persian Zoroastrian gardens were so beautiful that the word paradise in English comes 
from the Avestan noun pairidaeza which meant ‘surrounded gardens or parks’. In fact, 
the idea of paradise, it is believed by some scholars, was introduced in the Christian 
mythology of the Garden of Eden – paradise on earth. The Greek word for pairidaeza is 
paradeisoi, the Latin word, paradisus, and the German word, paradies. 
Sassanians, under the influence of Zoroastrianism, began to build gardens with ponds and 
fountains. Persians used an irrigation system (qanat) to water their gardens and cool their 
houses. Thus, Zoroastrians contributed a great deal to the art of gardening, created beauty 
and harmony in nature, and established big parks like the national parks in this country. 
Animals were introduced in big parks and were used for hunting by the royal families.
The Mongol king Babur carried the idea of Persian gardens to India and built a beautiful 
garden in Agra. Unfortunately, it is now unkempt. When Shah Jehan built the Taj Mahal, 
he also designed a Persian-style garden in the front of the building. Islamic gardens that 
came after are the by-products of the Zoroastrian heritage of gardening. 
Zoroastrians had such a great love for flowers that they assigned a different flower for each 
day of the Zoroastrian month. The following list I have obtained from the book, The Reli-
gious Ceremonies of the Parsis, by the late Ervard Shams-Ul-Ulma Dr. Sir Jivanji Mody.

The following table is the language of flowers for the days of the month created by Persians:
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Parsi priests even today use 24 flowers when they perform Jashan or Afringan ceremo-
nies for different occasions. Eight flowers are used for each Afringan, symbolizing two 
existences, physical and spiritual. Three flowers represent the coming of the soul from 
the spiritual world to the physical one with good thoughts, good words and good deeds, 
and the other three signify the journey of the soul from the physical world to the spiritual 
one, with the merits of good thoughts, good words and good deeds. 
Thus, flowers are an important part of Zoroastrianism.

A short prayer of five virtues
 in the spirit of Gathas

   By Behram Deboo

This prayer reminds us and tells us what a person should be in this world, if they want 
to spread goodness, happiness and joy to themselves and others, thus making it a joy-
ous place to live. That was the goal of Zarathushtra. Ahmi means I am. It applies to any 
gender of any age. Thus, this prayer is of the universal nature.

1. Panchanām ahmi, panchanām noit ahmi. 
2. Humatahē ahmi, dushmatahē noit ahmi, 
3. Hukhtahē ahmi, duzukhtahē noit ahmi. 
4. Hvarshtahē ahmi, duzvarshtahē noit ahmi. 
5. Sraoshahē ahmi,asrushtoish noit ahmi. 
6. Ashāono ahmi, dravato noit ahmi. 
7. Atchit ahmat yathā apemēm manivao anghat nivaitish.   

1. Of five I am, of five I am not. 
2. Of good thoughts I am, of evil thoughts I am not.
3. Of good words I am, of evil words I am not. 
4. Of good deeds I am, of evil deeds I am not. 
5. Of compliance to the listening of the inner voice I am, of non-compliance to the listen-
ing of the inner voice I am not. 
6. Righteous I am, wicked I am not. 
7. Consequently this struggle of two mentalities or spirits (good and evil) in this manner 
will be existent up to the end (ie until the final renovation of the world takes place---Fre-
shokereti and righteousness will overcome unrighteousness). (Ys. 10-16) 

The above prayer summarizes the total wisdom of the Zoroastrian religion in a simple 
and lucid manner that can be understood by any person of any age.



If God had a party
    By Ariyan Parvaresh

‘If God invited you to a party and said, “Everyone in the ballroom tonight, you will be 
my special guest,” how would you then treat them when you arrived?’ 
When I read this verse from Hafez’s poem, I was puzzled, confused, and awe struck. 
First of all, I had never imagined God having a party, let alone inviting guests. But as I 
began to imagine such a scenario, I viewed the world as the ‘ballroom’ and God as ‘the 
host’. I asked myself how would I treat a certain person if I knew that he/she would be 
‘God’s special guest’? 
Perhaps Hafez’s verse had a different connotation during his lifetime. Yet, relating it to 
the present day, this verse can be connected to a perplexing issue that the world con-
stantly struggles with: religious tolerance. 
It’s a touchy subject that consists of many complex issues and different groups, but most 
importantly, it has been a problem that has existed for centuries. Many international con-
flicts have been based on issues of religion and continue to be unknown or unacknowl-
edged in parts of the world. The Holocaust, the Armenian genocide, the Arab-Israeli 
conflict, Sunni-Shiite disputes and Catholic-Protestant conflict are only a few instances 
of intolerance. However, we often witness religious intolerance in our own daily lives, 
even if we live in the United States, Canada, or other countries that are considered to be 
‘religiously tolerant’.
As people living ordinary lives, we often overlook the real issue – that religious tolerance 
is important on every level, first starting with the individual and the small community, 
and ultimately on a larger, international scale. There is a direct connection between reli-
gious intolerance on a personal level and on the world stage. Yet, no matter how minus-
cule, one does ultimately lead to the other. 
As the world is quickly advancing and becoming globally connected, it is even more 
crucial that humanity becomes more educated, patient and understanding of one another. 
As new generations arrive, it is important that they become educated about instances of 
religious intolerance internationally or even in their own communities. 
Yet, they should also understand that continuing to carry hatred or prejudice no longer 
makes them only the victims. It also makes them the ones doing the harm. The beauty of 
Hafez’s poetry is his vision of an all-embracing ‘Beloved’ who sees beyond our religious 
beliefs. Hafez continues to pour the light of his poetry and allows us to apply it to modern 
times. Would Hitler have treated the Jews in the same way if he had known that they held 
a special place with God? Would Arabs and Israelis continue their fighting if each knew 
that the other was special to God? 
Religious tolerance should become an actual goal for all communities, no matter how 
big or how small. If every person would take a moment and answer the question Hafez 
asks, maybe they would re-evaluate the level of their own personal tolerance. One thing 
is clear: if everyone was God’s special guest, we would treat each other better, and others 
would treat us better. 
So imagine everyone is indeed ‘God’s special guest’ and that we spend this lifetime in 
His ‘ballroom’. By doing so, humanity can only enhance its quality of life.
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Traffic stop
   By Tehran

Most people think that slavery ended with Abraham Lincoln in 1865. Well, like every-
thing else, slavery did not die. It merely evolved. Human trafficking is the recruitment, 
transportation, harboring, or receiving of people for the purposes of slavery, forced labor, 
and servitude. 

The BCC reports ‘People trafficking has reached epidemic proportions over the past de-
cade, with a global annual market of about $50 billion.’ Trafficking victims typically are 
forced into slavery using coercion, deception, fraud, and sometimes outright abduction. 
Threats, violence, and economic leverage such as debt bondage can often make a victim 
seemingly consent to exploitation.

Women are at particularly high risk for human trafficking, for purposes of sweat shops 
and prostitution. Criminals exploit a lack of economic opportunities, a promise of good 
jobs, or opportunities for education, and then force the victims to become prostitutes. 
Through ‘agents’ and brokers who arrange the travel and ‘job’ placements, the poor 
women are escorted to their destinations and delivered to the employers. 

When they reach their destinations, most of these women learn that they have been de-
ceived about the nature of the work they will do. Most have been lied to about the fi-
nancial arrangements and conditions of their employment, and they find themselves in 
coercive or abusive situations from which escape is both difficult and dangerous. Most 
of these women are young girls under the age of 18.

Hundreds of thousands of children from Asia, Africa, and South America are human 
trafficked and sold into the global sex trade every year. Often they are kidnapped or or-
phaned, and sometimes they are actually sold by their own families.

Human trafficking, while denied, is even practiced in Iran, Afghanistan, Pakistan, and In-
dia. Young girls in poverty are kidnapped and sometimes even sold by their own families 
and moved to Dubai and other Arab countries.

However the Third World is not the only offender. As depicted in the Academy Award-
winning movie Crash, the United States is also a participant. According to the State De-
partment, an estimated 60,000 to 100,000 men, women and children get trafficked across 
the United States border each year. Approximately 70 percent are women and girls, and 
up to 50 percent are minors. 

The data also shows that the majority of slavery victims are trafficked into commercial 
sexual exploitation. However, they do go on to say that ‘the alarming enslavement of 
people for purposes of labor exploitation, often in their own countries, is a form of hu-
man trafficking that can be hard to track from afar’.  For example in the small state of 
Massachusetts alone, there were 550 documented cases of human trafficking in 2007.

Russia and China are the biggest exporters. The United States and Canada are merely 
customers. Americans buy slave sweatshop products and even fly all over the world to 
visit human trafficked brothels in places such as Thailand and Singapore. 

The United States government has recognized human trafficking as slavery and therefore 
a federal crime. They have taken a firm stand against it within US borders and even be-
yond. Title 18 of the United States Code, Section 1584 makes it a crime to force a person 
to work against his or her will, whether the compulsion is affected by the use of force, 
threat of force, threat of legal coercion or a climate of fear. Section 1581 also makes it 
illegal to force a person to work for debt servitude. 

Human trafficking, as it relates to involuntary servitude and slavery, is prohibited by 
the 13th Amendment to the Constitution. Federal laws on human trafficking are strictly 
enforced by the United States Department of Justice Civil Rights Division, Criminal Sec-
tion, and life sentences can be imposed.

As Zoroastrians, it is our duty to help fight injustices in the world. Basic Zoroastrian 
principles have prohibited slavery since the dawn of the religion. Nearly 5,000 years ago 
Zoroastrians created the world’s first Bill of Rights for all of mankind, proclaiming ideas 
of ‘free will’ and basic rights of all humanity, causing Zoroastrian kings to free slaves 
and right the wrongs of other peoples.

Today we still have the power to fight evil by writing to our local Congress representa-
tives asking for more actions against this ‘new’ slavery. The powerful images of blacks 
with whips and chains have been replaced by those of overcrowded basements and little 
girls being beaten. But rest assured the evil of slavery is still very much alive.

Quotes to remember

Tolerance... is the lowest form of human cooperation. It is the 
drab, uncomfortable, halfway house between hate and charity.

      -Robert I. Gannon

Religious tolerance is not religious indifference. Tolerance means 
to value the right of another person to hold beliefs that you know 
are absolutely wrong.
        - 
        
Anonymous
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PHILOSOPHY

The existence of evil
By MN Dhalla, PhD, LittD

The existence of evil is the pivotal problem of the philosophy of life. The data upon 
which all seekers after truth based their search were furnished by nature, and its work-
ings as they affected man, man himself in his relations to his fellowmen, and the hidden 
forces controlling all activities.
Benevolent and bountiful nature feeds and shelters, delights and heartens, comforts and 
consoles, enlivens and inspires man. Man has sung praises of its exquisite beauty and 
wonderful fullness. He has paid homage to its majestic grandeur, and has worshipped it 
for the boons granted from its inexhaustible riches. 
In the midst of vast nature stands man, speaker among the speechless, thinker among 
the thoughtless, sole possessor of reason, mighty in mind, reaching the remotest past 
and future in thought, traversing heaven and earth at a flash of mind, wielder of power 
over the length of the earth, the crown of creation. The glory of God, sublime in spirit, 
noble generous, truthful, righteous, an angel in flesh, an earthy god.
But nature has its frightful freaks. When secure in her beneficence, man pursues his 
round of life. But without a word or a gesture of warning, nature often assumes a ma-
levolent aspect, and with appalling suddenness, hurls him to destruction and death. Her 

deadly convulsions spread instantaneous desolation. Her earthquakes bury whole popu-
lations and their possessions. The gushing waters of her inundations carry human be-
ings and animals before them. Her volcanoes emit molten masses, liquid fire, to scorch 
and burn precious lives, and devastate the accumulated wealth of industrious peoples. 
She breeds loathsome diseases and plagues, blasts lives with leprosy and lunacy, small-
pox and fevers, and permits myriad maladies, the forerunners of agony, disablement and 
death. Her wild beasts and venomous monsters batten insatiably on human life. 
Often also she withholds from the earth, the prime essentials of living, food and water, 
and wields the terrors of famine and starvation. In her malevolent mood, nature thus 
becomes man’s formidable foe, which looses death to hold carnival upon earth. As 
Schopenhauer says, she is ruthless, callous, and capricious.
Yet hostile though nature is at times, man has ever been a deadlier enemy to himself. 
Man’s inhumanity to man is the root of human misery in the world; wavering between 
extremes of his dual nature, human and bestial. When the beast triumphs in man, sup-
pressing his true humanity, the man-beast appears, a creature immeasurably worse than 
the wildest beast of jungle. This tiny two legged animal, because he can think and 
scheme with perverted reason, works a hundred times greater havoc than the catastro-
phes and cataclysms of nature. 
When he acts the beast, man is a monster among creatures, vain, vile, vindictive, jeal-
ous, envious, vicious, cruel, and murderous; a brigand, a liar, a demon in flesh, an 
earthly Satan.
Source: ‘Our Perfecting World’, Zarathushtra’s Way of Life, New York, Oxford Uni-
versity Press, 1930

Forget Harvard
 one of the world’s

best undergraduate colleges is in Iran

   Excerpt from an article by Afshin Molavi, Newsweek

Stanford University’s Electrical Engineering Department were startled when a group of 
foreign students aced the notoriously difficult Ph.D. entrance exam, getting some of the 
highest scores ever. That the whiz kids weren’t American wasn’t odd; students from Asia 
and elsewhere excel in U.S. programs. The surprising thing, say Stanford administrators, 
is that the majority came from one country and one school: Sharif University of Science 
and Technology in Iran.

Stanford has become a favorite destination of Sharif grads. Bruce A. Wooley, a former 
chair of the Electrical Engineering Department, has said that’s because Sharif now has 
one of the best undergraduate electrical-engineering programs in the world. That’s no 
small praise given its competition: MIT, Caltech and Stanford in the United States, Tsin-
ghua in China, and Cambridge in Britain.

Sharif’s reputation highlights how Iranian students are developing an international repu-
tation as science superstars. Stanford’s administrators aren’t the only ones to notice. 
Universities across Canada and Australia, where visa restrictions are lower, report a big 
boom in the Iranian recruits; Canada has seen its total number of Iranian students grow 
240 percent since 1985, while Australian press reports point to a fivefold increase over 
the past five years, to nearly 1,500.

Iranian students from Sharif and other top schools, such as the University of Tehran and 
the Isfahan University of Technology, have also become major players in the interna-
tional Science Olympics, taking home trophies in physics, mathematics, chemistry and 
robotics. As a testament to this newfound success, the Iranian city of Isfahan recently 
hosted the International Physics Olympiad — an honor no other Middle Eastern country 
has enjoyed. That’s because none of Iran’s neighbors can match the quality of its scholars.

Never far behind, Western tech companies have also started snatching them up. Silicon 
Valley companies from Google to Yahoo now employ hundreds of Iranian grads, as do 
research institutes throughout the West. Olympiad winners are especially attractive; ac-
cording to the Iranian press, up to 90 percent of them now leave the country for graduate 
school or work abroad.

So what explains Iran’s record, and that of Sharif in particular? The country suffers from 
many serious ills, such as chronic inflation, stagnant wages and an anemic private sec-
tor, thanks to poor economic management and a weak regulatory environment. Univer-

sity professors barely make 
ends meet — the pay is so 
bad some must even take 
second jobs as taxi drivers 
or petty traders. Interna-
tional sanctions also make 
life difficult, delaying the 
importation of scientific 
equipment, for example, 
and increasing isolation. 
Until recently, Iranians 
were banned from pub-
lishing in the journals of 
the Institute for Electrical 
and Electronics Engineers 
(IEEE), the industry’s key 
international professional 
association. They also face 
the indignity of often hav-
ing their visa applications 
refused when they try to 
attend conferences in the 
West.

Yet Sharif and its ilk 
continue to thrive. 
Part of the explana-

tion, says Mohammad Mansouri, a Sharif grad (‘97) who’s now a professor in New 
York, lies in the tendency of Iranian parents to push their kids into medicine or en-
gineering as opposed to other fields, like law. Sharif also has an extremely rigorous 
selection process. Every year some 1.5 million Iranian high-school students take col-
lege-entrance exams. Of those, only about 10 percent make it to the prestigious state 
schools, with the top one percent generally choosing science and finding their way 
to top spots such as Sharif. ‘The selection process [gives] universities like Sharif the 
smartest, most motivated and hardworking students’ in the country, Mansouri says.

Sharif also boasts an excellent faculty. The university was founded in 1965 by the shah, 
who wanted to build a topnotch science and technology institute. The school was set up 
under the guidance of MIT advisers, and many of the current faculty studied in the Unit-
ed States (during the shah’s era, Iranians made up the largest group of foreign students 
at U.S. schools, according to the Institute of International Education). Another secret of 
Sharif’s success is Iran’s high-school system, which places a premium on science and 
exposes students to subjects Americans don’t encounter until college. This tradition of 
advanced studies extends into undergraduate programs, with Mansouri and others saying 
they were taught subjects in college that U.S. schools provide only to grad students.

Molavi has reported from Iran for The Washington Post and Reuters, and is the author 
of The Soul of Iran.

Source: http://www.newsweek .com/id/151684



Polish President honors 
Iranian Filmmaker

   By Ryszard Antolak

Iranian film director Khosrow Sinai has been awarded 
the prestigious Knights Cross of the Order of Merit of 
the Polish Republic. At a ceremony this June in the Pol-
ish capital, the country’s president Lech Kaczynski be-
stowed the honor on the Iranian filmmaker, in recogni-
tion of his services to the Polish Nation, and in particular 
for his documentary The Lost Requiem, made in 1982.
Also honored were five Iranian citizens of Polish descent, 
survivors of the Polish Exodus living in Iran. They are: Fate-
meh Fazelishahir, Maria Bajdan, Fatemeh Wandeh Vashi, El-
eonora Barska and Helena Stelmach. Each was awarded the 
Siberian Cross.
The Lost Requiem tells the story of the war-time arrival in 
Iran of hundreds of thousands of Poles released from the So-
viet labor camps of Siberia. During the two months of April 
and August 1942, ships crammed with emaciated men, wom-
en and children arrived daily at the Caspian port of Anzali. 
Their condition was desperate. 
Within weeks of their arrival, thousands had died from mal-
nutrition, malaria and typhus. The healthy young men were 
evacuated immediately to Syria and Lebanon to aid the al-
lied forces against Hitler. The remainder (mostly women and 
children) remained in Iranian refugee camps for up to three 
years before being evacuated to camps in East Africa, New 
Zealand and India. But a significant proportion decided to re-
main behind in Iran for good, and their stories are recounted 

in Sinai’s documentary.
Such a ceremony in the Polish capital would have been unthinkable just 20 years ago. 
Until as recently as 1989, it was forbidden to refer to the Polish Exodus in the Rus-
sian-dominated Polish media. In the West, things were scarcely better. The British and 
US governments, who had secretly betrayed their ally Poland to the Soviets at the Teh-
ran Conference in 1943, continued to collude together for almost 50 years to cover up 
(or obfuscate) knowledge of the events. Almost alone among international filmmakers, 
Khosrow Sinai labored to bring the matter to the public domain.
It was an uphill struggle. Even today, the film is not on general release and is available 
only on DVDs distributed privately.
The medal of the Order of Merit is a five-armed red and white cross emblazoned with a 
Polish eagle and suspended from a dark blue ribbon.

Source: IranDokht

Iranian civilization awes Kiwis

The historical documentary film 
Iran, Seven Faces of a Civilization
has drawn dozens of Kiwis to the 
capital of Wellington. The film is 
the Iranian documentary maker Far-
zin Rezaeian’s latest work, which 
portrays the country’s 7,000-year-
old history, art, culture and archi-
tecture. 
Iran, Seven Faces of a Civilization
was screened during a ceremony at 
Wellington’s 

Te Papa museum and at the Lincoln University. The director of the Te Papa Museum, 
Seddon Bennington delivered a speech about Iran’s history and civilization, announcing 
that the museum would hold exhibitions of ancient Persian artifacts.
Iran’s charge d’affaires (ad interim) in New Zealand, Ali Baqer Nemati said that such 
films and gatherings could promote peace, fellowship and dialogue.
Iran, Seven Faces of a Civilization is accompanied by a book of the same title, which 
beautifully reconstructs major Persian monuments based on historical and archaeologi-
cal information. 

Source: IMA
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Gate of the Orient opens in Spain

An Iranian festival entitled ‘Iran-Persia, 
the Gate of the Orient’ took place in the 
Spanish city of Vitoria from 19 to 24 Au-
gust. The event was held by the Vitoria 
municipality and co-sponsored by Iran’s 
cultural attaché office in Spain, the Uni-
versity of the Basque Country, and other 
Spanish organizations. 
At the opening ceremony, the deputy 

mayor of Vitoria, Juan Carlos Alonso, said that the event aimed to introduce the citizens 
of Vitoria to Persian culture and civilization. He mentioned that several cultural festivals 
from other places, including Mexico, China, Japan, Egypt and Rome, had been held in 
the city previously, and this year’s edition was dedicated to Iran as one of the world’s 
centers of culture and civilization.
‘The municipality has spent over €86,000 for the event, which indicates the importance 
of holding such events,’ he claimed.
Iran’s cultural attaché in Spain, Seyyed Ahmadreza Khezri said during the ceremony that 
Iran and Spain are two countries which are cradles of the world’s culture and civilization, 
and their relationship dates back hundreds of years.
Although the two countries are involved in numerous economic activities, making Span-
ish people acquainted with Iranian commodities, they do not have much knowledge of 
Iran’s cultural heritage or of its identity, he lamented.
Not only ordinary Spanish people, but also many Spanish academics, he added, consider 
Iran an Arab country, and so they call Persian luminaries like Khayyam, Rhazes and 
Ghazali Arab figures. In this way, they overlook the important role of Iran in developing 
world civilization. He added that events such as this one help to present a true picture of 
Iran for Spanish society and correct the stereotypes drawn by the western mass media.
‘Iranians bring a message of peace, friendship, equality and love for the whole world,’ 
he concluded.
During the gala, visitors learned about the religion, art, customs and cuisine of Iranians 
from the time of the Persian Empire until contemporary era, through workshops, exhibi-
tions, poetry recitals, concerts, film festivals, seminars and concerts. 

Source: Meher Agency

Samantha Tajik crowned 
Miss Universe Canada

Samantha Tajik, 24, was born in Iran. At 
the age of two, she moved to Canada and 
grew up in Vancouver with her parents 
and younger brother. She then moved 
to Toronto, where she commenced her 
modeling career.
One of Samantha’s attributes is that she 
possesses great leadership skills. She has 
been able to create many social events 
in Toronto’s competitive entertainment 
industry by managing and directing. 
Being a young woman and entering 
the difficult and demanding world of 
business, Samantha has stood out as an 
ambitious and fearless businesswoman. 
Samantha identifies her duties as a 
caring citizen and shows this through 
helping out in her community. She has 
encouraged others and relentlessly re-
minds them that you do not need to be 
paid for volunteering because your work 
is priceless. Helping out in her commu-

nity is not an obligation for Samantha, it’s a choice. 
There are many reasons why Samantha has always dreamed of being part of Miss Uni-
verse and representing Canada. Being the representative of such a beautiful and welcom-
ing country would be an honorary experience that would never be forgotten.
Other contestants included Sahar Biniaz, who was born in India and grew up in Iran. She 
won the first runner-up title. Sahra Khoshnavazi was among the top 20 contestants, while 
Pauline Ranjbar tied for the title of Miss Congeniality.

GENERAL



Childhood ‘toy’ revealed 
as ancient Persian relic

An ancient gold cup mysteriously ac-
quired by a scrap metal dealer from the 
English town of Taunton is expected to 
fetch some £500,000 ($1 million) at auc-
tion, after languishing for years in a shoe 
box under its current owner’s bed. 
Owner John Webber says his grandfather 
gave him the 5.5-inch-high (14-centi-
meter) mug to play with when he was a 
child, back in 1945.
He assumed the golden cup, which 
is decorated with the heads of two 
women facing in opposite direc-

tions, their foreheads garlanded with two knotted snakes, was made from brass.
But he decided to get it valued when he was moving house last year and was told it was 
actually a rare piece of ancient Iranian treasure, beaten out of a single sheet of gold hun-
dreds of years before the birth of Jesus Christ.
Experts said the method of manufacture and the composition of the gold was ‘consistent 
with the Zoroastrian Achaemenid gold and gold smithing’ dating back to the third or 
fourth century BC.
The Iranian Achaemenid empire, the first of the Iranian empires to rule over significant 
portions of the world, was destroyed by Alexander the Great in 330 BC.
Auction house Duke’s in Dorchester, south-west England, will put the cup under the 
hammer on June 5, with an estimate of £500,000.
Webber, 70, told The Guardian newspaper that his grandfather had a ‘good eye’ for antiques 
and picked up ‘all sorts’ as he plied his trade in the town of Taunton in south-west England.
“Heaven knows where he got this, he never said,’ he added, revealing that as a child, he 
used the cup for target practice with his air gun.

Source: news.yahoo.com

Synchrotron light unveils oil in ancient paintings
 from Bamiyan

The international community was in shock when, in 2001, the Taliban destroyed two 
ancient colossal Buddha statues in the Afghan region of Bamiyan. Behind those statues 
are caves decorated with precious paintings from fifth to ninth century CE. 
The caves have suffered from Taliban destruction, as well as from a severe natural envi-

ronment, but today they have become the source 
of a major discovery. Scientists have proved, 
thanks to experiments performed at the European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF), that the 
paintings were made of oil, hundreds of years be-
fore the technique was ‘invented’ in Europe. Re-
sults were published recently in the peer-reviewed 
Journal of Analytical Atomic Spectrometry.
In many European history and art books, oil 
painting is said to have started in the 15th century 

in Europe. But scientists from the National Research Institute for Cultural Properties in 
Tokyo (Japan), the Centre of Research and Restoration of the French Museums (CNRS, 
France), the Getty Conservation Institute (United States), and the ESRF have recent-
ly identified drying oils in some of the samples they studied from the Bamiyan caves. 
Painted in the mid-seventh century CE, the murals show scenes with Buddhas in vermil-
ion robes sitting cross-legged amid palm leaves and mythical creatures. The scientists 
discovered that 12 out of the 50 caves were painted with an oil painting technique, using 
perhaps walnut and poppy seed drying oils.
A combination of synchrotron techniques such as infrared micro-spectroscopy, micro X-
ray fluorescence, micro X-ray absorption spectroscopy, or micro X-ray diffraction was 
crucial for the outcome of the work. 
‘On one hand,’ Marine Cotte, a research scientist at CNRS and an ESRF scientific col-
laborator explains, ‘the paintings are arranged as superposition of multiple layers, which 
can be very thin. The micrometric beam provided by synchrotron sources was hence 
essential to analyze separately each of these layers. 
‘On the other hand, these paintings are made with inorganic pigments mixed in organic 
binders, so we needed different techniques to get the full picture.’
The results showed a high diversity of pigments as well as binders, and the scientists 
identified original ingredients and alteration compounds. Apart from oil-based paint lay-
ers, some of the layers were made of natural resins, proteins, gums and, in some cases, a 
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resinous, varnish-like layer. 
Protein-based material can indicate the use of 
hide glue or egg. Within the various pigments, the 
scientists found a high use of lead whites. These 
lead carbonates have often been used, from an-
tiquity up to modern times, not only in paintings 
but also in cosmetics as face whiteners. 
‘This is the earliest clear example of oil paintings 
in the world,’ explains Yoko Taniguchi, leader of 
the team, ‘although drying oils were already used 

by ancient Romans and Egyptians, but only as medicines and cosmetics.’ 
The paintings are probably the work of artists who traveled on the Silk Road, the ancient 
trade route between China, across Central Asia’s desert to the West. However, there have 
been very few studies about this region. 
‘For political reasons, research on paintings in Central Asia is scarce,’ says Taniguchi. 
‘We were fortunate to get the opportunity from UNESCO to study these samples, as a 
part of conservation project for the World Heritage site Bamiyan, and we hope that future 
research may provide deeper understanding of the painting techniques along the Silk 
Road and the Eurasian area.’ 
The results were presented in a scientific conference in Japan last January. 

(Source: CAIS News)
Picture captions:
1. Researchers taking samples from the caves. (National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo)
2. Scientists picking up samples from the Bamiyan caves. Cross-sections of the samples were analyzed using 
synchrotron radiation. (National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo, ESRF and Marine Cotte, J. 
Anal. At. Spectrom., 2008, 23, DOI: 10.1039/b801358f)
3/4. Details of paintings in Bamiyan. (National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo)

Di Scala’s Herodotus 
translated into Persian

Iranian scholar Mohammad Baqaii has recently completed a Persian translation of 
Herodotus’ The Persian Wars, which was authored by the US scholar Spencer Di Scala.
Professor Di Scala, who is a lecturer in history at the University of Massachusetts Bos-
ton, has spent 12 years writing the book, which censures Herodotus’ The Histories. The 
Persian version of the book will be released next week.
The Histories is a record of Herodotus’ inquiries into the origins of the Greco-Persian 
Wars that occurred in 490 and 480-479 BCE.
‘Since a major part of the book is dedicated to the Greco-Persian Wars, it has constantly 
been criticized by Iranian historians and scholars over time,’ Baqaii told the Mehr News 
Agency on Wednesday.
‘Prominent figures like Moshir uldoleh Pirnia, Ahmad Kasravi, and Hassan Taqizadeh have 
also authored criticisms of it and have rejected Herodotus’ views in the book,’ he added.
‘In his book, Di Scala confirms the views of the above-mentioned Iranian scholars by pro-
viding new evidence and reasoning, and also argues that all Herodotus’ remarks on Dari-
us the Great and Xerxes I are blatant lies and completely tendentious,’ Baqaii explained.
‘According to Di Scala, Herodotus should not be considered as “father of history”, but 
he should be regarded as the father of liars,’ he noted.
The Persian translation of The Persian Wars by Herodotus, which consists of nine chap-
ters, is published by the Yadavaran Publishing Company.

Source: Circle of Ancient Iranian Studies (CAIS)

Iranian signs with NBA 
team

For the second time this offseason, the Memphis 
Grizzlies went overseas to address their vacancy at 
the center position. The Memphis Commercial Ap-
peal reported that the Grizzlies signed 7ft 2in Iranian 
center Hamed Haddadi, just over a week after the 

NBA cleared all the immigration hurdles and received government approval.
While terms of the deal were not disclosed, sources stated that he signed a multi-year 
deal equivalent to that of a mid-first-round draft pick.
After joining his countrymen at the Rocky Mountain Revue Summer League, Haddadi 
burst onto the scene when he became the only player to average a double-double (16.6 
points, 11.2 rebounds, 2.6 blocks) during the Beijing Olympics.
Earlier in the offseason, Memphis signed Spanish center Marc Gasol, brother of former 
Grizzlies star Pau Gasol. 
Haddadi will become the first Iranian to play in the NBA after spending the 2007-08 
season playing for Saba Battery in the Iranian Super League.

Source: Yahoo News 
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Let the Game Begin!
  By Tehran

2008 has become known as the Year of the Olympics. The temperature was scorching 
hot as champions from all over the world converged on a tiny metropolis. Competitors 
fought valiantly in search of gold. Men and women, blood and sweat, smiles and tears 
have decorated this event for years and will for years to come. The opening ceremony 
was unanimously declared magnificent, possibly the best ever. The spectators outdid 
themselves, blaring in the stands at decibels louder than the ear can stand. Everyone 
found a new favorite. Old rivalries were renewed as old enemies were made into new 
friends. San Diego will never be the same again.

Wait!!! Did he say San Diego??? 

While the rest of the world’s eyes rested on Beijing, roughly 1,500 Zoroastrians were in 
attendance in sunny San Diego this Fourth of July weekend. The reason: the 11th Zara-
thushti Games, more commonly known as the Z Olympics. With nearly 600 participants, 
ranging in age from seven to 62, and with a male to female ratio of only 2:1, the 11th 
Zarathushti Games was a complete and total success.
San Diego is a long road from the first Zarathushti Games, which took place in a Los 
Angeles high school gym the summer of 1988, with less than 35 total participants. This 
year’s Games, held at the beautiful University of San Diego campus, hosted 590 partici-
pants, 60 youths, 80 volunteers, 25 different events ranging from volleyball to track and 
field, and amazing nightly gatherings with 1,200 people in attendance. With players from 
17 different states and seven different countries we can officially say, ‘We have come 
a LONG way.’ Special thanks to Bijan Khosraviani, whose dream for a community has 
officially become a reality.
During the day, the heat and the competition were grueling. San Diego’s lovely weather 
was no match for the sweat of the players. The palm trees offered no shade for the de-
feated. Temperatures actually went up higher indoors, especially at the volleyball nets 
and the basketball courts, both incredibly competitive sports. There was no relief in the 
waters as the swimmers took to their starting points and dove for a championship. The 
pavement offered no compassion either, as the track and fielders ran over 20 miles of 
events. Tennis matches were epic and even ping pong caused an uproar as paddles were 
flying and balls were pounced. The nature of competition was very much alive.
At nights the players and the crowd alike took pleasure in the wonderful array of events 
provided for them by the ZSC and San Diego host committee whose hard work, planning, 
and dedication could not go unnoticed. Thursday night’s event brought a little ‘chill’ to the 
games. Barbecue on the beach is a pastime anyone can appreciate. As the young ones ran, 
the teenagers mingled, the older ones caught up, the elders told stories, and everyone ate. 
The beach offered a sense of togetherness and ambience that only the Z Games can offer.
Friday night was the night before the play-offs. TIME TO PARTY! Everyone gathered 
on USD’s promenade to wonderful food and a fiery display of fireworks. The true explo-
sion was the sounds of DJ AL who kept the party going to the wee hours of the morning. 
Song after song, dance after dance, the promenade party was almost as tiring to the play-
ers as the games themselves.  
Just when you thought it could not get any better, everyone came out looking their best 
Saturday night at the luxurious Hilton’s Ballroom. Even security couldn’t have stopped 
the excitement of Sandy taking the stage. Axis of Evil Comedian K-Von delivered some 
laughs as the party resumed and was finished off by DJ AL. Shuttles took the reluctant 
crowd back to campus as everyone prepared for the championship games.
With some of the most brilliant finishes in Z Games history, the finals were the most 
exciting ever. With hard-fought blocks and volleys, Team Meigu captured the gold in 
volleyball, followed by Mehr San Diego and Koolak. In basketball a new champion 

emerged in Team Los Angeles as they narrowly beat reigning champions Team Vesta, 
followed by Brady Bunch. Kambiz Goshtasbi and Tina Kaviani bested for the gold in 
male and female tennis. Jamshid Khodavandi and Sima Namiri went for the gold in the 
male and female 1600 meter track. Kaveh Bastani and Taraneh Bastani gave Michael 
Phelps a run for his money in the swimming events, as they walked away with two gold 
medals apiece. Bahramjee Ghadially received gold for his efforts in ping pong.
The true triumph of gold goes to Mehraban Amanat and Simin Khodayari who both ran 
record times for the gold in the 1000 meters race for the 50+. While many 20 year olds 
could not complete the race, let alone receive their times, we must applaud their efforts, 
showing you never get old, you just get wiser.
However the true story of the Z Games is the youth who participated. Receiving the 
most cheers and support were the children under 14, who came out with the help of their 
families to be active in this year’s Games. 
Brady Bunch Jr., Atash, and Shahab placed first, second and third in youth basketball. 
Neekta Mehrkhodavandi, Aundia Dianat, and Kamilia Nosrat were super fast as they 
won medals for track youth girls 7-9. Autusa Behroozi, Keemia Kasravi, and Vista Fark-
hondeh ran like cheetahs, winning medals in track youth girls 10-11. Sarah Kasravi and 
Hilda Kasravi medaled in track youth girls 12-14. 
For the boys Bijan Rosen, Aurad Kamkar, and Shahab Banki were flying, medaling in 
track youth boys 7-9. Khashayar Goshtasbi, Arash Goshtasbi, and Vespan Vafadari all 
were amazing, medaling in track youth boys 10-11. Khodayar Goshtasbi, Pouyan Poures-
fandiari, and Darius Bhadha were superb in track youth boys 12-14. Even the swimmers 
showed up as Bahman Engineer, Bijan Rosen, Darius Bhadha, and Alec Bahrampour 
medaled in youth swim 25 and 50 meters. 
For the girls Shadan Irani, Abrisham Khosravyani, and Ryeka Namiri all swam away 
with medals in youth swim 25 and 50 meters. If the children are our future then our future 
is looking very bright indeed. For more details, pictures, and medal information please 
check the website www.zathletics.com.  
We had many winners but not a single loser at this year’s 11th Zarathushti Games in San 
Diego, including the spectators who won apple iPod prizes for answering history questions 
correctly. But the biggest winner of all was YOU, the community members who came to 
support our children, our families, and our friends. The Z Games as always is more about 
commitment than competition; the commitment to the future of our Zoroastrian community.
There are so many people to thank. We thank those who came from 17 states and seven 
different countries to attend. We thank those who flew from Australia, Germany, the 
United Kingdom, France, Canada, and Tajikistan to be with us. We thank those who do-

nated time, effort, 
and money for us 
all to benefit in the 
process. We thank 
the San Diego host 
committee for help-
ing put together 
such a wonderful 
event. We thank 
ZSC president Niaz 
Kasravi, vice presi-
dent Behnaz Dianat, 
and all the members 
of ZSC, without 
whom this wouldn’t 
be possible. We 
thank FEZANA for 

supporting us. Most importantly we thank you, the members of our community who 
came or attempted to come to be a part of history in the making. By donating your time 
to our community you have blessed us all with hope. As the Z Games grow so does our 
community, encompassing a wide variety of people from a wide variety of countries, all 
coming together as one, in Unity.
I look forward to seeing you all again very soon in September 2009 at the 6th Unity Cup 
Soccer Tournament in California. I look forward to playing again in the 12th Zarathushti 
Games of 2010 in Los Angeles. I look forward to being with you all every day. Thank you.


