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 بزرگداشت كورش بزرگ در سال 2006

فرمان حقوق بشر كورش بزرگ
بخشى ازفرمانى كه از سوى كورش بزرگ در سال 535 پيش از ميالد نوشته شده است

منم كورش شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه قدرتمند، شاه بابل، شاه سومر و آكاد، شاه چهار كشور، پسر كمبوجيه شاه بزرگ شاه شهر انشان، نواده كورش 
شاه بزرگ از شاخه سلطنت جاويدان كه دودمانش مورد مهر اهورامزذا و حكومتش به دلها نزديك است.

منم كورش شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه قدرتمند، شاه بابل، شاه سومر و آكاد، شاه چهار كشور، پسر كمبوجيه شاه بزرگ شاه شهر انشان، نواده كورش 
شاه بزرگ از شاخه سلطنت جاويدان كه دودمانش مورد مهر اهورامزذا و حكومتش به دلها نزديك است.

منم كورش شاه شاهان، شاه بزرگ، شاه قدرتمند، شاه بابل، شاه سومر و آكاد، شاه چهار كشور، پسر كمبوجيه شاه بزرگ شاه شهر انشان، نواده كورش 

هنگاميكه با آرامش و دوستى وارد بابل شدم در ميان شادى و سرور همه مردم در كاخ شاهان بابل به تخت شاهى نشستم. لشكر بزرگ من صلح آميز در 
ميان شهر بابل حركت كرد و نگذاشتم آزار و اذيتى به مردم اين شهر و سرزمين سومر و آكاد وارد آيد. انديشه امور داخلى و اماكن مورد ستايش بابل 
هنگاميكه با آرامش و دوستى وارد بابل شدم در ميان شادى و سرور همه مردم در كاخ شاهان بابل به تخت شاهى نشستم. لشكر بزرگ من صلح آميز در 
ميان شهر بابل حركت كرد و نگذاشتم آزار و اذيتى به مردم اين شهر و سرزمين سومر و آكاد وارد آيد. انديشه امور داخلى و اماكن مورد ستايش بابل 
هنگاميكه با آرامش و دوستى وارد بابل شدم در ميان شادى و سرور همه مردم در كاخ شاهان بابل به تخت شاهى نشستم. لشكر بزرگ من صلح آميز در 

مرا تكان داد.
فرمان دادم همه در پرستش خداى خود آزاد باشند و بى دينان آنان را آزار ندهند.

فرمان دادم هيچيك از خانه هاى مردم خراب نشود و هيچ كس از اهالى شهر را از هستى ساقط نكنند.
فرمان دادم تمام معابد بسته شده شهر بابل و سومر و شوش و آكاد و همه سرزمينهاى آن طرف دجله قرار دارند و از دوران گذشته بنا شده بودند گشوده 

فرمان دادم هيچيك از خانه هاى مردم خراب نشود و هيچ كس از اهالى شهر را از هستى ساقط نكنند.
فرمان دادم تمام معابد بسته شده شهر بابل و سومر و شوش و آكاد و همه سرزمينهاى آن طرف دجله قرار دارند و از دوران گذشته بنا شده بودند گشوده 

فرمان دادم هيچيك از خانه هاى مردم خراب نشود و هيچ كس از اهالى شهر را از هستى ساقط نكنند.

شوند و همه خدايان اين نيايشگاهها را بجاى خودشان باز گرداندم تا هميشه در آنجا مقيم شوند.
فرمان دادم تمام معابد بسته شده شهر بابل و سومر و شوش و آكاد و همه سرزمينهاى آن طرف دجله قرار دارند و از دوران گذشته بنا شده بودند گشوده 

شوند و همه خدايان اين نيايشگاهها را بجاى خودشان باز گرداندم تا هميشه در آنجا مقيم شوند.
فرمان دادم تمام معابد بسته شده شهر بابل و سومر و شوش و آكاد و همه سرزمينهاى آن طرف دجله قرار دارند و از دوران گذشته بنا شده بودند گشوده 

فرمان دادم خدايان سومر و آكاد را كه نبونيد به بابل آورده و سبب خشم شده بود بى آسيب به جايگاه آنها كه شادى دل نام داشت بازگرداندم.
شوند و همه خدايان اين نيايشگاهها را بجاى خودشان باز گرداندم تا هميشه در آنجا مقيم شوند.

فرمان دادم خدايان سومر و آكاد را كه نبونيد به بابل آورده و سبب خشم شده بود بى آسيب به جايگاه آنها كه شادى دل نام داشت بازگرداندم.
شوند و همه خدايان اين نيايشگاهها را بجاى خودشان باز گرداندم تا هميشه در آنجا مقيم شوند.

تمام پادشاهانى كه در همه كشورهاى جهان از درياى باال تا پايين و پادشاهان غرب كه در چادر زندگى مى كردند همه پيشكش سنگين خود را به بابل 
فرمان دادم خدايان سومر و آكاد را كه نبونيد به بابل آورده و سبب خشم شده بود بى آسيب به جايگاه آنها كه شادى دل نام داشت بازگرداندم.

تمام پادشاهانى كه در همه كشورهاى جهان از درياى باال تا پايين و پادشاهان غرب كه در چادر زندگى مى كردند همه پيشكش سنگين خود را به بابل 
فرمان دادم خدايان سومر و آكاد را كه نبونيد به بابل آورده و سبب خشم شده بود بى آسيب به جايگاه آنها كه شادى دل نام داشت بازگرداندم.

آوردند و به من دادند.
اهالى اين محل ها را جمع كردم و خانه هاى آنها را كه خراب شده بود را از نو ساختم و صلح و آرامش را به همه بخشيدم.

اهورامزدا از من خرسند شد و به من كه كورش هستم و به پسرم كمبوجيه و به تمامى سپاهيان من افزونى و فرخندگى را بخشيد.
اهالى اين محل ها را جمع كردم و خانه هاى آنها را كه خراب شده بود را از نو ساختم و صلح و آرامش را به همه بخشيدم.

اهورامزدا از من خرسند شد و به من كه كورش هستم و به پسرم كمبوجيه و به تمامى سپاهيان من افزونى و فرخندگى را بخشيد.
اهالى اين محل ها را جمع كردم و خانه هاى آنها را كه خراب شده بود را از نو ساختم و صلح و آرامش را به همه بخشيدم.

تماشاى بازيهاى ورزشى فوتبال جام جهانى شور و هيجان زيادى در ميان بسيارى از مردم اين سرزمين بويژه مهاجرين مقيم اين كشور بوجود آورد و به 
راستى تيمى كه بازيكنان آن داراى هماهنگى، همبستگى و مديريت يا رهبرى درست بود به مقام قهرمانى رسيد. يكپارچگى، مديريت درست و راهبرى 
تماشاى بازيهاى ورزشى فوتبال جام جهانى شور و هيجان زيادى در ميان بسيارى از مردم اين سرزمين بويژه مهاجرين مقيم اين كشور بوجود آورد و به 
راستى تيمى كه بازيكنان آن داراى هماهنگى، همبستگى و مديريت يا رهبرى درست بود به مقام قهرمانى رسيد. يكپارچگى، مديريت درست و راهبرى 
تماشاى بازيهاى ورزشى فوتبال جام جهانى شور و هيجان زيادى در ميان بسيارى از مردم اين سرزمين بويژه مهاجرين مقيم اين كشور بوجود آورد و به 

در هر سازمان يا گروه و يا كشورى موجب پيروزى و سربلندى آن مى گردد.
راستى تيمى كه بازيكنان آن داراى هماهنگى، همبستگى و مديريت يا رهبرى درست بود به مقام قهرمانى رسيد. يكپارچگى، مديريت درست و راهبرى 

در هر سازمان يا گروه و يا كشورى موجب پيروزى و سربلندى آن مى گردد.
راستى تيمى كه بازيكنان آن داراى هماهنگى، همبستگى و مديريت يا رهبرى درست بود به مقام قهرمانى رسيد. يكپارچگى، مديريت درست و راهبرى 

افزونى كوچ و مهاجرت گروه زيادى از ما بهدينان به اين سو از جهان بدون شك ما را در آستانه يك دگرگونى اجتماعى قرار داده است. مركز زرتشتيان 
با آغوشى باز و دلى آكنده از مهر و دوستى به پيشواز اين دوستان و نازنيان ميرود. اين دوستان همراه با خود كوله بارى از داستانها و خاطرات خوب و 
بد و حقايقى تلخ و شيرين به اين ديار مى آورند. اين بهدينان نياز به همكارى و هميارى دارند. فراموش نكنيم كه ما به پيام خردورزى و انديشه نيك كه 

اشوزرتشت به جهانيان داده است پايبند هستيم و به آينده اى روشن بدور از هر گونه خرافات و موهامات مى نگريم.
بد و حقايقى تلخ و شيرين به اين ديار مى آورند. اين بهدينان نياز به همكارى و هميارى دارند. فراموش نكنيم كه ما به پيام خردورزى و انديشه نيك كه 

اشوزرتشت به جهانيان داده است پايبند هستيم و به آينده اى روشن بدور از هر گونه خرافات و موهامات مى نگريم.
بد و حقايقى تلخ و شيرين به اين ديار مى آورند. اين بهدينان نياز به همكارى و هميارى دارند. فراموش نكنيم كه ما به پيام خردورزى و انديشه نيك كه 

مركز زرتشتيان كاليفرنيا در راستاى همفكرى و هميارى به  اين دوستان گروهى متشكل و نشست هايى در اين راه برگزار كرده است.
اشوزرتشت به جهانيان داده است پايبند هستيم و به آينده اى روشن بدور از هر گونه خرافات و موهامات مى نگريم.

مركز زرتشتيان كاليفرنيا در راستاى همفكرى و هميارى به  اين دوستان گروهى متشكل و نشست هايى در اين راه برگزار كرده است.
اشوزرتشت به جهانيان داده است پايبند هستيم و به آينده اى روشن بدور از هر گونه خرافات و موهامات مى نگريم.

مركز زرتشتيان كاليفرنيا با سرشمارى دقيق هموندان و با آگاهى به امكانات كنونى زرتشتيانى كه مقيم امريكا هستند مى تواند برنامه ريزى درست ترى 
انجام داده، انچنانكه قادر خواهد بود پروژه هاى كوتاه مدت و دراز مدت و برنامه ريزى هاى آينده را دقيق تر پيش بينى كرده و به مرحله اجرا درآورد 
تا همگان از آن بهره مند گردنند. بدين سبب هموندى يا به عضويت درآمدن به مركز زرتشتيان را به همه همكيشان پيشنهاد مى كنيم و آن را بايسته مى 
انجام داده، انچنانكه قادر خواهد بود پروژه هاى كوتاه مدت و دراز مدت و برنامه ريزى هاى آينده را دقيق تر پيش بينى كرده و به مرحله اجرا درآورد 
تا همگان از آن بهره مند گردنند. بدين سبب هموندى يا به عضويت درآمدن به مركز زرتشتيان را به همه همكيشان پيشنهاد مى كنيم و آن را بايسته مى 
انجام داده، انچنانكه قادر خواهد بود پروژه هاى كوتاه مدت و دراز مدت و برنامه ريزى هاى آينده را دقيق تر پيش بينى كرده و به مرحله اجرا درآورد 

دانيم. اين چنين باد كه آرزو داريم.

سخن نخست

با سپاس فراوان از دهشمندان گرامى

آقاى فريدون زابلستانى مرادى
 خانم مهرى  و آقاى شهريار خنيده

كه با گشاده دستى و بزرگوارى ستايش برانگيز ،به اين رسانه يارى داده اند
 و انگيزه سرپا ماندن آن را فراهم آورده اند، ارج مى نهيم.



مهرگان آمد با گردونه اى زرين، با بال زرافشان 
پهنه  كه  زرين  هاى  تاكستان  و  زارها  گندم  با 

دشت و دمن كرد.
مهرگان آمد با درفش كاويانى و پتك كاوه ى 
كه  دالور،  پوش  چرمين  جوانمردى  و  آهنگر، 
دروغ و ترفند و فريب را باور نداشت و بازوان 

ستبرش را پشتوانه ى قيام پيروزمندش كرد.
مهرگان آمد با خورشيد مهرگانى، با نويد بركت 

ستبرش را پشتوانه ى قيام پيروزمندش كرد.
مهرگان آمد با خورشيد مهرگانى، با نويد بركت 

ستبرش را پشتوانه ى قيام پيروزمندش كرد.

و مهربانى و مهر.
كه  آسمانى  سروش  و  سرود  با  آمد  مهرگان 
را  اهورايى  راستى  و  اشويى  و  پاكى  و  خوبى 
نهادان و كج  بگستراند و زشت  ايران زمين  در 
روان و كج رفتاران و اهريمنيان را از اين خطه 

ى پاك برهاند.
نقش  با  و  بوى آريايى  و  با رنگ  مهرگان آمد 
آسمانى با آيين و رسم جاودانى و خير و خيرات 

و گهنبار مهرگانى.
آسمانى با آيين و رسم جاودانى و خير و خيرات 

و گهنبار مهرگانى.
آسمانى با آيين و رسم جاودانى و خير و خيرات 

مهرگان آمد با پاييز برگ ريزان با آميزش آب 
و آتش. مهرگان آمد كه رنگين كمان آسمانى 
را  كاويان  درفش  كه  سبز  و  سپيد  و  سرخ  اش 
را  ما  ايران  ى  برافراشته  پرچم  و  آورد  جلو  به 

يادآور باشد.
مهرگان آمد در وراى ايران و در گوشه و كنار 
دنيا با اشك و درد و حسرت اين آشناى غربت 
غريب و با ياد و يادگار جشن مهرگانى با فرازى 
با شعار زيبا از  از سنت ها و آيين هاى باستانى 
اهورامزداى نياكان در انديشه نيك و گفتار نيك 
و كردار نيك به نيايش مهرگان مى رويم و از 
ايرانيت  عنصر  و  ايرانى  فرهنگ  و  آيين  و  هنر 
و كردار نيك به نيايش مهرگان مى رويم و از 
ايرانيت  عنصر  و  ايرانى  فرهنگ  و  آيين  و  هنر 
و كردار نيك به نيايش مهرگان مى رويم و از 

پاسدارى و نگهبانى مى كنيم و در برابر آسيب 
ها و گزندهاى حوادث وظيفه ى انسانى و ميهنى 
پاسدارى و نگهبانى مى كنيم و در برابر آسيب 
ها و گزندهاى حوادث وظيفه ى انسانى و ميهنى 
پاسدارى و نگهبانى مى كنيم و در برابر آسيب 

مى دانيم. باور داريم كه نهال فرهنگ در جامعه 
فرهنگ  آزادى  اگر  و  مى شود  بارور  آزاد  اى 
مى دانيم. باور داريم كه نهال فرهنگ در جامعه 
فرهنگ  آزادى  اگر  و  مى شود  بارور  آزاد  اى 
مى دانيم. باور داريم كه نهال فرهنگ در جامعه 

پژوهيده شود چگونگى زندگى بهبود مى يابد.
هنر و فرهنگ ريشه در اعماق ما دارد و از جان 
ها و روان هاى پاك مايه مى گيرند و در جان و 

روان هاى پاك نشان مى گذارند.
هاى  سرزمين  در  ما  سرزمين  در  آمد  مهرگان 
زمين  ايران  از  دور  و  فرسنگ  هزاران  با  و  دور 
با هزاران رشته ناگسستنى با آرمان هاى كهن و 
سنت هاى دودمان ها و ايران و سرزمين آباد به 

هم پيوند و پيوسته اند.
مهرگان را مى ستاييم كه دارنده ى دشت هاى 

هم پيوند و پيوسته اند.
مهرگان را مى ستاييم كه دارنده ى دشت هاى 

هم پيوند و پيوسته اند.

هم  و  شادى  از  سرشار  و  سازگار  و  پايان  بى 
مهرگان را مى ستاييم كه دارنده ى دشت هاى 
هم  و  شادى  از  سرشار  و  سازگار  و  پايان  بى 
مهرگان را مى ستاييم كه دارنده ى دشت هاى 

آهنگى و آسايش. مهرگان را مى ستاييم كه مهر 
هم  و  شادى  از  سرشار  و  سازگار  و  پايان  بى 
آهنگى و آسايش. مهرگان را مى ستاييم كه مهر 
هم  و  شادى  از  سرشار  و  سازگار  و  پايان  بى 

براى  گشاينده  مهر  كه  باشد  آيد.  مان  يارى  به 
آهنگى و آسايش. مهرگان را مى ستاييم كه مهر 
براى  گشاينده  مهر  كه  باشد  آيد.  مان  يارى  به 
آهنگى و آسايش. مهرگان را مى ستاييم كه مهر 

كار ما باشد.
ما  دستگيرى  به  مهر  كه  ستاييم  مى  را  مهرگان 
باشد كه  ما آيد،  از  دلدارى  به  باشد كه  و  آيد 
براى درمان دردمان آيد، باشد كه براى پيروزى 
براى  كه  باشد  آيد،  ما  شادى  براى  كه  آيد  ما 

شادمانى درونى ما آيد.
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مهرگان
يروان مهرورزاناز انوشيروان مهرورزاناز انوشيروان مهرورزان

برگرفته از فروهر

سپاس و ستايش

يارت باد  جاودانى  فروغ  ايران  ديارتنازنين  بر  بتابد  اهورايى  نور  پرتو 

بكامت چرخش گردون گردان نهارتباد جاويدان  و  ليل  گردش  دم  پسين  تا  مرادت  بر 

بگيتى بادا  خرد  نور  از  روشن  جانت  روزگارتچشم  دانش  و  داد  و  راستى  با  بگذرد 

راهكارتبوده اى بس روزگاران مهد فرهنگ و تمدن آفرينى  مهر  با  همراه  خرد  شد 

از مهر خرد زان روزگاران پود و تارتريشه در اسطوره ها دارى وزان پى در حماسه باشد 
بارتچون درختى سايه گستر سايه افكندى به هر سو و  برگ  انسانمدارى  و  آزادى  و  شادى 
جوانه زد  سو  هر  ز  پربارت  فرهنگ  زين سبب تا واپسين دم هست گيتى وامدارتريشه 

رهنمونت شد  باستان  از  خرد  و  آموزگارتمهرورزى  شدند  ايران  پيدايش  از  دو  اين 

خوانى بگستردند  مزدايى  و  ميترايى  روم و يونان گرد آن خوان مقدس ريزه خوارتكيش 

نيكى شد شعارتوه چه ها كردى تو با آن قدرت فرهنگ سازى تا سه اصل سرمد و جاويد 

تحسين كردند  ترا  پربار  فرهنگ  رهگذارتدوستان  هر  در  افكنده  سنگها  دشمنانت 

بندى كرد  را  ضحاكيان  آهنگرت  ديارتكاوه  در  هرگز  بيداد  و  سلطه  نپايد  تا 

حيران كرد  را  دشمنت  جانفشانى  با  شهسوارتآرشت  تكاور  رخش  بر  فرمند  رستم 

دوستارتگيو و گودرزت چو رستم، پهلوان و دشمن افكن جان  از  وار  سياوش  كيخسرو  بود 

پروردگارتخستى از افراسياب و اشكبوس و جنگ توران يارى  با  پيروزگز  شدى  تا 

عدالت و  داد  مظهر  كورش  همچو  شهريارتداريوشت  جهانفر  نامداران  اين  اند  بوده 

بنوشتارهايى سنگ  برجا  ماندست  تن  دو  افتخارتزين  زمانى  هر  در  ها  بنوشته  آن  باشد 

نيكى قاره ها را كارزارتحكم ها راندى بمهر و داد و  و  جنگ  بهر  بيامد  اسكندر  كه  تا 

ويرانگريها آن  و  زشت  كارهاى  آن  از  شرمسارآوخ  باشد  تائيس  چنان  اسكندر  روح 

پا بر  خاست  كوهى  چو  رويش  فرا  بيشمارتآريوبرزن  عاشقان  از  كفى  بر  جان  او  بود 

تازى تازيد  برت  و  بوم  بر  قرن  چندين  بارتبعد  آئينه  بود  خونين  دل  با  كسرى  تاق 

درآمد مردى  ابر  دست  آستين  از  پس  غبارتزان  و  زنگ  بسترد  دل  آئينه  از  كه  تا 

بماند ايران  تا  باخت  جان  آورت  نام  خواست تا سازد رها از چنگ خصم ديو سارتبابك 

درهم بشكست  بارها  را  ويرانگرت  ايرانمدارتدشمن  ياور  و  ستيز  دشمن  قدرت 

آفريند درشگفتى  شگفتى  جمشيدت  نگارتتخت  خوش  هاى  نقش  و  بلند  ستونهاى  با 

شاهكارتخيره شد چشم جهان بر آن نقوش و آن تمدن گزار  بنيان  هنر  معمار  دست 

طبيعت از  گيرى  بهره  خوبت  آئين  و  جشن نوروز است از آن دوران ديرين يادرگارتشيوه 

نكويى و  مهر  و  شادى  و  راستى  راهت  شد اشوزرتشت و فردوسى و كورش رهسپارتبود 

فرمان راندند  بتو  ستمكاران  هم  گاهى  اختيارتگرچه  و  امان  اهالن  نا  بگرفتند  تو  از 

افغان و  عثمانى  و  تيمورى  و  چنگيزى  يسارتتيغ  بر  بيامد  گه  يمينت  بر  بيامد  گه 

غربت و  شرق  از  جفا  تير  زد  گستاخ  كنارتدشمن  هر  از  گر  حيله  انگيخت خصم  ها  فتنه 

بماندى جاويدان  تو  اما  نماند  ها  ظالم  نثارتظلم  بادت  دل  اهل  و  بخردان  آفرين 

بيقرارتهر كه در رگهاى او جاريست خون پاك ايران عاشقان  از  بود  مرگش  دم  تا 

بمانى جا  بر  جاودان  ايران  برجاست  جهان  يارتتا  باد  اهورا  جهانگير  فر  پرتو 

باور ايرانمدارى
سروده توران شهريارى ( بهرامى)



اگر بخواهيم زندگينامه استاد پور داود را بگونه 
بر  افزون  شد  خواهد  نوشتارى  بنويسيم،  رسا 
توانى  رسانه  اين  در  را  ما  چون  و  رويه  سيصد 
بر چنين كار نيست، كوتاهى از سرگذشت اين 
استاد گرانمايه را از نوشتار كوتاهى از پخشنامه 
امريكاى  ايرانى  موبدان  «كنكاش»  انتشارات 
شمالى نوشته فرزانه جمشيد پيشدادى برداشته و 

در اين رسانه به آگاهى همكيشان مى رسانيم.
يكى از دانشمندانى كه به راستى نزد همه ايرانيان 
هم  و  دارد  فراوان  پاس  و  ارج  زرتشتيان  بويژه 
رديف دانشمندان بزرگ جهان در ايران و بيرون 
هم  و  دارد  فراوان  پاس  و  ارج  زرتشتيان  بويژه 
رديف دانشمندان بزرگ جهان در ايران و بيرون 
هم  و  دارد  فراوان  پاس  و  ارج  زرتشتيان  بويژه 

پورداود  ابراهيم  است،  شده  شناخته  ايران  از 
استاد زبان و فرهنگ ايران باستان است. او بنيان 
پورداود  ابراهيم  است،  شده  شناخته  ايران  از 
استاد زبان و فرهنگ ايران باستان است. او بنيان 
پورداود  ابراهيم  است،  شده  شناخته  ايران  از 

گذار آموزشگاه ايرانشناسى در سرزمين ايران و 
ايرانيان و همه كسانيكه  موجب سرافرازى همه 
به تاريخ درخشان و كهن ايران عشق مى ورزند، 
بازمانده  را  خود  كه  است  زرتشتيان  ما  بويژه 
راستين اين فرهنگ و زبان مى دانيم و همواره 
مى  سر  در  را  ايران  سرورى  و  بزرگى  انديشه 
راستين اين فرهنگ و زبان مى دانيم و همواره 
مى  سر  در  را  ايران  سرورى  و  بزرگى  انديشه 
راستين اين فرهنگ و زبان مى دانيم و همواره 

زبان  و  فرهنگ  شدن  زنده  آرزوى  و  پرورانيم 
نياكان خود را داريم. چرا كه اين فرهنگ زاييده 
زبان  و  فرهنگ  شدن  زنده  آرزوى  و  پرورانيم 
نياكان خود را داريم. چرا كه اين فرهنگ زاييده 
زبان  و  فرهنگ  شدن  زنده  آرزوى  و  پرورانيم 

آموزش هاى اشوزرتشت است.
ابراهيم فرزند حاج داود نوه محمد حسين رشتى 
آمد.  بدنيا  رشت  در   1264 ماه  بهمن  بيستم  در 
از  يكى  خمامى  حسن  مال  حاج  دختر  مادرش 
مجتهدان بزرگ و شناخته شده رشت بود. دوران 
كودكى را چون ديگر كودكان در دامان پر مهر 
به  نزديك  نمود.  پسرى  پدر  نوازشهاى  و  مادر 
شش سالگى او را به مكتبى كه پدرش حاج داود 
و خاندان پدرى اش براى تربيت فرزندان بوجود 
آورده بود سپردند. او در آنجا به آموختن سواد 
فارسى و دانش پايه اى دين و خواندن قرآن و 

برنامه هاى ديگر آن روزى پرداخت.
كه  خواهى  آزادى  و  مشروطه  زمزمه  آغاز  با 
يكى از كانون هاى آن هم در گيالن آغاز بكار 
از  زد.  دامن  داود  فرزند  درونى  آتش  به  نمود 

آنجاييكه بيشتر هموندان كانونهاى آزاديخواه از 
خود فرامرزى ( استقالل) ميهن مى انديشيد و به 
آن مهر مى ورزيد. ما براى نشان دادن چيرگى 
استاد به چكامه سرايى و ميزان دلبستگى و مهر 
پور داود به ميهن حود چند نمونه از سرودهاى 
او را بازگو مى نماييم و سپس دنباله سرگذشت 
را مى گيريم. استاد اين چامه پنج تايى (مخمس) 
او را بازگو مى نماييم و سپس دنباله سرگذشت 
را مى گيريم. استاد اين چامه پنج تايى (مخمس) 
او را بازگو مى نماييم و سپس دنباله سرگذشت 

را در آغاز جنگ جهانسوز نخست و بخش نوين 
را مى گيريم. استاد اين چامه پنج تايى (مخمس) 
را در آغاز جنگ جهانسوز نخست و بخش نوين 
را مى گيريم. استاد اين چامه پنج تايى (مخمس) 

ايران ميان روس و انگليس سروده است.

خطاب به ملت ايران و سپس امپراطور روس

وقت آسايش و سستى نبود بازآييد
دوره خوارى و پستى نبود بازآييد

موسوم خويش پرستى نبود باز آييد
گاه مدهوشى و مستى نبود بازآييد

موسوم خويش پرستى نبود باز آييد
گاه مدهوشى و مستى نبود بازآييد

موسوم خويش پرستى نبود باز آييد

روسوى راه نهيدار كه نه ايد ازمستان

اگر از خاك سرخسيم و اگر از اهواز
گرز گيالن و عراقيم و اگر از شيراز

اگر از خاك سرخسيم و اگر از اهواز
گرز گيالن و عراقيم و اگر از شيراز

اگر از خاك سرخسيم و اگر از اهواز

اگر از حد بلوچم و اگر از قفقاز
گرز گيالن و عراقيم و اگر از شيراز

اگر از حد بلوچم و اگر از قفقاز
گرز گيالن و عراقيم و اگر از شيراز

جمله هستيم در اين خاك شريك و انبار
همه را بهره يكى باشد در سود و زيان

گرمسلمان و نصاراد گراز زرتشتيم
ليك از يك پدر و يك نسب و يك پشتيم

بر كف كشور پندارى پنج انگشتيم
ليك از يك پدر و يك نسب و يك پشتيم

بر كف كشور پندارى پنج انگشتيم
ليك از يك پدر و يك نسب و يك پشتيم

تا كه جمعيم به دندان اجابت مشتيم
ور پراكنده و فرديم شكار آنان

مرغ دل باختگانيم، وطن النه ماست
آهوى يك چمن و ايران كاشانه ماست

پوريك مام و وطن مادر فرزانه ماست
همه فرزند يكى باب و وطن خانه ماست

جمله پرورده يك دايه و سير از يك خوان

اى صبا رو به نكو الى به انديش بگوى
دست آز و طمع از بردن اين خاك بشوى

گوهزاران سر در رزم بغلطد چون گوى
دست آز و طمع از بردن اين خاك بشوى

گوهزاران سر در رزم بغلطد چون گوى
دست آز و طمع از بردن اين خاك بشوى

نبرى بهره از اين خاك نه جونه سر سوى
خود ميازار عبث پاى بكش از ميدان

استاد پورداود در سال 1321 خورشيدى رياست 
پنجمين  و  بيست  در  ايران  نمايندگى  هييت 
سازمان  مسكو  در  كه  را  خاورشناسان  كنگره 
اسفند  در  پورداود  استاد  شد.  پذيرا  بودند  يافته 
ماه 1322 پس از 9 سال دورى از كشور افسانه 
اصغر  على  و  ياسمى  رشيد  همراهى  به  هند  اى 
حكمت كه ساليانى سفير ايران در هند بود براى 

بار سوم به خاك هند گام نهاد.
يعنى  هند،  به  او  سفر  سومين  از  پس  سال  يك 
كارهاى  بپاس  تهران  دانشگاه   ،  1324 سال  در 
فرهنگى و ادبى او شصتمين سال زاد روز استاد 
همين  در  و  گرفت  جشن  فراوان  شكوه  با  را 
جشن بود كه شاگرد و جانشين او دكتر محمد 

معين يادنامه اى از استاد به چاپ رسانيد.
براى شركت در  اسراييل  در سال 1340 دولت 
انگيزه  به  كه  يهود  الملل  بين  كنگره  سومين 
بدست  يهود  آزادى  سال  پانصدمين  و  دوهزار 
پورداود  استاد  بود،  داده  ترتيب  بزرگ  كورش 
اين  در  خواند.  فرا  را  كورش  شايسته  فرزند 
آن  آوازه  بلند  سياستمدار  گورن»  «بن  كنگره 
كشور، در فرودگاه گام نهادن استاد را در خاك 

اسراييل گرامى داشت.
كشور، در فرودگاه گام نهادن استاد را در خاك 

اسراييل گرامى داشت.
كشور، در فرودگاه گام نهادن استاد را در خاك 

در سال 1343 دانشگاه دهلى جشن بزرگى را به 
انگيزه هشتادمين سال زايش استاد برپا داشت و 
دكتراى افتخارى آن دانشگاه را به وى پيشكش 

داشت.
در سال 1344 به هموندى آكادمى جهانى «هنر 
سال  همين  در  شد.  برگزيده  «ورل»  دانش»  و 
دربار واتيكان به پاس پايه بلند او در دانش انسان 
«سن  شواليه  جهانى  بين  نشان  استاد،  دوستى 

سيلوستر» را به وى ارزانى داشت.
«تاگورا» را كه  در سال 1345 دولت هند نشان 
بزرگترين نشان علمى و فرهنگى هند است و تا 
آن زمان بيش از چهار نفر از دانشمندان نامدار 
تواين  پرفسور   » شواتزر»،  آلبرت   » مانند  جهان 
بى»، « رادا گريشنا» رييس جمهور آن روز هند و 
«برتران راسل» به دريافت آن دست نيافته بودند، 

به استاد پور داود پيشكش نمود.
فرهنگى  عالى  شوراى  هموند  ايران  در  استاد 
 ) سرنشين  ايران  فرهنگستان  هموند  سلطنتى، 
رييس) فرهنگى ايران و آلمان، سرنشين كتابخانه 
نيز  را  نشان درجه يك همايونى  بود و  سلطنتى 

ويژه خود ساخت.
نه  او  بود.  همتا  بى  دانشمندى  پورداود  استاد 
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استاد پور داود
از :جمشيد پيشدادى

بلكه  بود،  شناس  ايران  و  شناس  باستان  تنها 
توانا  سرايى  چامه  و  دست  چيره  اى  نويسنده 
و  تاگور  رابيندرانات  فراخوانى دكتر  به  او  بود. 
Visua- گزينش دولت ايران استادى دانشگاه

Bharati ويسو بهاراتى در رشته فرهنگ ايران 
را پذيرفت و از آذر ماه 1311 تا اسفند ماه 1312 
به آموزش فرهنگ و تمدن ايران باستان در آن 

دانشگاه پرداخت.
استاد پورداود از سال 1316 تا 1343 براى مدت 
اوستا  كرسى  استاد  تهران  دانشگاه  در  سال   37
شناسى و فرهنگ ايران باستان را ويژه خود نمود 
و در سال 1343 به همراه چند استاد ديگر از آن 
ميان على اصغر حكمت و دكتر رضا زاده شفق 

بازنشسته شد.
 ، پا مى گذاشت  به هر كجا كه  پورداود  استاد 
چه در ايران و چه در هند و چه در اروپا، براى 
ميل  روى  از  او  و  شد  مى  خوانده  سخنرانى 
شناسايى  به  و  پذيرفت  مى  را  آنان  فراخوانى 
پرداخت.  مى  باستان  ايران  تمدن  و  فرهنگ 
«انجمن  فرانسه  در  كه  هايى  سخنرانى  جمله  از 
سجاياى   » انجمن»،  «فوايد  نمود  ايرانيان»  ادبى 
هايى  سخنرانى  دانش»  «فوايد  فارسى»،  زبان 
ايرانشاه» ، «معرفى  كه در هند نمود « اودواره- 
تقويم  مزديسنا»،  پيشوايان دين   »  ، بهرام»  آتش 
فروردين  فارسى  زبان   » مزديسنا»،  دين  فرق  و 
بودند.  نو»  و  قديم  ايران   » «دروغ»،  (فروشى)»، 
و  ايران  از  ها  داود در همه سخنرانى  پور  استاد 
از فروزه هاى بينش ايرانيان- از فرهنگ مزديسنا 

سخن رانده است.
استاد پورداود در درازاى زندگى پربار خود كه 
ارزنده  نوشتارهاى  بود  پژوهش  و  بررسى  از  پر 
اى بجا گذاشت كه او را جاودانى ساخت. برنامه 
زندگى پورداود پژوهش، آموختن و نوشتن بود. 
او تا پايان زندگانى كتاب مى خواند و پژوهش 
آيندگان  براى  و  نوشت  مى  را  آنها  كرد.  مى 
سرمايه مى اندوخت. او استاد بود و استادپرور. 
نياكان  دلباخته  و  دوست  ايران  و  بود  ايرانى  او 
سرافراز  خود  نياكان  فرهنگ  و  دين  به  و  خود 

بود.
روزنامه  در  فراوانى  نوشتارهاى  داود  پور  استاد 
و هفته نامه هاى كشور و بيرون از كشور نوشته 
است كه اگر گردآورى شود و در يك جا گرد 

آيند خود دفترى هزار برگ خواهند شد.
ماه  آبان   26 روز  دم  سپيده  در  داود  پور  استاد 
به  قلبى جان  با سكته  1347 در سن 83 سالگى 
ماه  آبان   26 روز  دم  سپيده  در  داود  پور  استاد 
به  قلبى جان  با سكته  1347 در سن 83 سالگى 
ماه  آبان   26 روز  دم  سپيده  در  داود  پور  استاد 

جان آفرين داد و ايران و ايرانيان و ايران دوستان 
را تنها گذاشت.

روانش شاد و يادش گرامى باد

فرهنگى - دينى - اجتماعى

ابراز همدردى
 ، زرتشت  و  ايران  به  مهر  با  مردى  و  توانا  نويسنده  ايرانى،  دوست  فرهنگ 
ها  ده  نشر  و  چاپ  با  نهاد  پاك  ايرانى  اين  يوسف  ابن  برهان  درگذشت.استاد 
كتاب در شناسايى فرهنگ ايران باستان، جشنها و بزرگان شعر و ادب ايران زمين 

كوشش هاى بسيارى كرد. 
مركز زرتشتيان كاليفرنيا درگذشت اين فرهنگ دوست را به همسر گرامى وى 
« بانو سرور نيرى» . خانواده گرامى و ديگر مهرورزان به ايران زمين تسليت مى 

گويد و شادى روان او را خواهان است.

بزرگداشت
جاودان فرهيخته و دانشمند فرهنگ ايران باستان 

زنده ياد

استاد ابراهيم پورداود
با خشنودى به آگاهى همگان ميرسانيم كه در روز شنبه 7 اكتبر 2006 در سالن مرواريد مركز 
زرتشتيان كاليفرنيا مراسم برزگداشت اين بنيانگذار آموزشگاه ايران شناسى و استاد فرهنگ 
با خشنودى به آگاهى همگان ميرسانيم كه در روز شنبه 7 اكتبر 2006 در سالن مرواريد مركز 
زرتشتيان كاليفرنيا مراسم برزگداشت اين بنيانگذار آموزشگاه ايران شناسى و استاد فرهنگ 
با خشنودى به آگاهى همگان ميرسانيم كه در روز شنبه 7 اكتبر 2006 در سالن مرواريد مركز 

پسين  از ساعت 5  پورداود  پوراندخت  بانوى گرامى  استاد  اين  با حضور دختر  باستان  ايران 
زرتشتيان كاليفرنيا مراسم برزگداشت اين بنيانگذار آموزشگاه ايران شناسى و استاد فرهنگ 
پسين  از ساعت 5  پورداود  پوراندخت  بانوى گرامى  استاد  اين  با حضور دختر  باستان  ايران 
زرتشتيان كاليفرنيا مراسم برزگداشت اين بنيانگذار آموزشگاه ايران شناسى و استاد فرهنگ 

برگزار مى گردد.

براى آگاهى بيشتر با دفتر مركز با تلفن

714- 893-4737
تماس بگيريد



از  ديگر  يكى  بيستون،  يونسكو  جوالى  ماه  در 
بناهاى تاريخى ايران را به ليست آثار باستانى دنيا 

اضافه كرد.
كوه  كرمانشاه  شهر  شرقى  شمال  مايلى   19 در 
هاى بى ستون سالهاست به عنوان يكى از بناهاى 
به  بقايايى كه  با  دارد.  قرار  بفرد  تاريخى منحصر 
و  آكادميان  ماديان،  زمان  تا  ازتاريخ  پيش  دوره 
ساسانيان و ايلخانيان مى رسد. بعضى بى ستون را 

موزه زنده تمدن ايران مى دانند.
نوشته  بخاطر كنده كارى ها و  بى ستون احتماالً 

موزه زنده تمدن ايران مى دانند.
نوشته  بخاطر كنده كارى ها و  بى ستون احتماالً 

موزه زنده تمدن ايران مى دانند.

هايى كه به دستور داريوش بزرگ در 522 سال 
قبل از ميالد مسيح در روى آن نقش بسته شناخته 
ها  نوشته  اين  از  خط  هزار  دوازده  است.  شده 
جنگ داريوش را در اين منطقه تعريف مى كند 
از  ايالمى و مهمتر  بابلى،  زبان آن دوره  به 3  كه 

همه پارسى قديم نوشته شده است. 
ايران  بناهاى تاريخى  با اين اقدام يونسكو تعداد   

كه جزو آثار باستانى دنيا به حساب آمده است به 
8 بنا مى رسد. آثار باستانى ديگرى كه قبًال جزو 
كه جزو آثار باستانى دنيا به حساب آمده است به 
8 بنا مى رسد. آثار باستانى ديگرى كه قبًال جزو 
كه جزو آثار باستانى دنيا به حساب آمده است به 

ليست جهانى قرار گرفته است عبارتنداز:
به   1979 سال  در  كه  خوزستان  در  زنبيل  چوقال 

ثبت رسيد.
سال  در  پاسارگاد   ،1979 سال  در  تخت جمشيد 
در  جهان  نقش  ميدان  فارس،  استان  در   2004
اصفهان در سال 1979، تحت سليمان در آذربايجان 
غربى در سال 2003، بم و بناهاى تاريخى آن در 
زنجان  در  و گنبد سلطانيه  در سال 2004  كرمان 
غربى در سال 2003، بم و بناهاى تاريخى آن در 
زنجان  در  و گنبد سلطانيه  كرمان در سال 2004 
غربى در سال 2003، بم و بناهاى تاريخى آن در 

در سال 2005.
را  ستون  بى  بناى  موافق  راى  با  يونسكو  اعضاى 
در  بشريت  تاريخى جهان  آثار  از  يكى  عنوان  به 
سى مين نشست خود در لوتانيا در روز 14 جوالى 
اساتيدآثار  توافق  با  راى  اين  رسانيد.  تصويب  به 
باستانى ايرانى كه متوجه منافع پشتيبانى جهانى از 

اين آثار باستانى بودند انجام گرفت.
باستانى ايرانى كه متوجه منافع پشتيبانى جهانى از 

اين آثار باستانى بودند انجام گرفت.
باستانى ايرانى كه متوجه منافع پشتيبانى جهانى از 

برابر  در  تاختند،  ايران  به  ها  عرب  كه  هنگامى 
بافت شهرها و دهكده  شكوه و عظمت كاخ ها، 
درختان  مشاهده  و  منظم  و  رديف  خيابانهاى  ها، 
ترتيب  باغستانها و بالخره نظم و  سرسبز و خرم، 
غرق  آنان،  زندگى  شكل  و  ايرانيها  عمومى 
ترتيب  باغستانها و بالخره نظم و  سرسبز و خرم، 
غرق  آنان،  زندگى  شكل  و  ايرانيها  عمومى 
ترتيب  باغستانها و بالخره نظم و  سرسبز و خرم، 

شگفتى شدند و سخت احساس حقارت كردند. 
افزون برآن، ديدن رودخانه ها و كوهستانها، وفور 
همه  آن  باالخره  و  بيشمار  كشتزارهاى  نعمت، 

رسايى هاى طبيعت دچار شك و حسرت شدند.
علماى  كه  روحى،  نامساعد  هاى  حالت  بروز 
در  مى گويند  «عقده حقارت»  آن  به  روانشناسى 
و  نامردمى  اعمال  گرد  و  كند  مى  ظهور  كسانى 
خشونت مى گردند كه اقدام به ويران كردن كاخ 
ارزشمند  آثار  همه  آن  بردن  بين  از  دژآسا،  هاى 
تاريخى و هنرى، به آتش كشيدن كتابهاى علمى، 
فرهنگى، پزشكى، معمارى، صنعتى و ساير رشته 
بوده  بشرى  تمدن  به  متعلق  حقيقت  در  كه  ها، 
نارسايى  و  روحى  هاى  عقده  همان  مولود  است. 
همه  بايد  چرا  وگرنه  است.  بوده  نژادى  و  ذهنى 
چيز در آتش بيداد سوزانده شود و علم و دانش 
گورستانها  بايد  چرا  و  گردد؟  خاكستر  به  تبديل 
چيز در آتش بيداد سوزانده شود و علم و دانش 
گورستانها  بايد  چرا  و  گردد؟  خاكستر  به  تبديل 
چيز در آتش بيداد سوزانده شود و علم و دانش 

را به آتش بكشند!؟ معلوم نبود شوزاندن اجسادى 
كه فاقد قوه ى دفاعى بودند با چه منطقى تطبيق 

مى كرده است؟!

و اينك به كوتاهى از «تيسفون» بگوييم.

پادشاهان  كاخ  قديمى  نام  «تيسپون»  يا  «تيسفون» 
و  آباد  شهر  هفت  شامل  كه  است  بوده  ساسانى 
نزديك به هم بوده است. آن مجموعه را به زمان 
مى   (Shahristanan) «شهريستانان»  پهلوى، 
گفته اند. سريانى ها آن را «ماحوزه ملكا» ( يعنى 
شهرهاى شاهنشاه) مى ناميدند و عرب ها، پس از 
شكست ايرانيها، به آن «مداين» نام دادند. «مداين» 

جمع مدينه و به معنى عام شهر است.
نيز  مداين  نام  به  كه   ) هاى طاق كسرى  ويرانى   
بوده  مداين  شهرهاى  بزرگترين  و  است)  مشهور 
نيز  مداين  نام  به  كه   ) هاى طاق كسرى  ويرانى   
بوده  مداين  شهرهاى  بزرگترين  و  است)  مشهور 
نيز  مداين  نام  به  كه   ) هاى طاق كسرى  ويرانى   

است كه در كنار «دجله» كه نام اصلى اش «اروند» 
بوده قرار داشته است. چنانچه حكيم بزرگ طوس 
است كه در كنار «دجله» كه نام اصلى اش «اروند» 
بوده قرار داشته است. چنانچه حكيم بزرگ طوس 
است كه در كنار «دجله» كه نام اصلى اش «اروند» 

مى فرمايد:
اگر پهلوانى ( زبان پهلوى) ندانى زبان
به تازى تو «اروند» را دجــله خــوان

فرش بهارستان از آغاز تا انجام
بهار  «فرش  ديگرش  نام  كه   ، بهارستان  فرش 
كاخهاى  از  يكى  بزرگ  تاالر  در  بوده،  خسرو» 
بهار  «فرش  ديگرش  نام  كه   ، بهارستان  فرش 
كاخهاى  از  يكى  بزرگ  تاالر  در  بوده،  خسرو» 
بهار  «فرش  ديگرش  نام  كه   ، بهارستان  فرش 

«بلعمى»  است.  بوده  مفروش  سلطنتى«تيسفون» 
مى نويسد: « فرش بهارستان» يا فرش بهار خسرو 
را «فرش زمستانى» نيز مى ناميدند. و «بلعمى» كه 
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بيستون 
در رده آثار باستانى دنيا قرار گرفت

به كوشش شهروز اش
نامش ابوعلى محمد بن بلعمى بوده، چندى وزير 
نوح  ابن  منصور   » نيز  و  نوح»  ابن  «عبدالملك 
سامانى» بوده است. وى مردى صاحب فضايل و 
كرامات و مورخى محقق و موشكاف به شمار مى 
رفته و به دستور «منصور نوح سامانى» به ترجمه و 
تاليف تاريخ بلعمى مبادرت نموده است و در سال 
363 هجرى قمرى ( برابر با 996 ميالدى) درگذشته 
است و همانگونه كه گفتيم او مى نويسد: «فرش 
ناميدند. مى  نيز  زمستانى»  «فرش  را  بهارستان» 

جنس  از  «بهارستان»  گرانبهاى  و  مانند  بى  فرش 
زربفت بوده است. پهناى آن 60 ارش و درازايش 
نيز 60 ارش بوده است. ( هر ارش يا آرش فاصله ى 
آرنج تا سر انگشتان بوده كه به مقياس امروزه برابر 
نيم متر مى شود) و از اين رو مساحت كلى در مرز 
600 متر مربع مى شده است. به اين ترتيب فرش 
بهرستان، استثنائاً بطور چهارگوش و كامًال مساوى 
600 متر مربع مى شده است. به اين ترتيب فرش 
بهرستان، استثنائاً بطور چهارگوش و كامًال مساوى 
600 متر مربع مى شده است. به اين ترتيب فرش 

بافته شده بود( نه مستطيل، نه بيضى و نه دايره اى )
كه  گرانبها  و  نظير  بى  فرش  آن  هاى  ويژگى  از 
كار  آن  روى  سال   8 مدت  به  هنرمند  استاد   24
متعدد و جدا  داربست هاى  تعبيه  با  بودند،  كرده 
پروژه،  اتمام  از  پس  بافتند.  را  آن  يكديگر،  از 
قطعات بافته شده را استادان فرش باف در گروه 
پروژه،  اتمام  از  پس  بافتند.  را  آن  يكديگر،  از 
قطعات بافته شده را استادان فرش باف در گروه 
پروژه،  اتمام  از  پس  بافتند.  را  آن  يكديگر،  از 

تكميل  خاص  ظرافت  و  دقت  با  مختلف  هاى 
كردند. انگاه آن را از داربست به پايين كشيدند و 
به سالن بزرگ كاخ ( همان جايى كه از قبل براى 
آن تعيين شده بود) بردند و بر كف آن گستردند 
را  جدابافته  قطعات  زيادى  وسواس  و  دقت  با  و 
يكديگر  به  و  دادند  قرار  خود  جاى  در  يك  هر 
فرش  تكميل،  از  پس  كه  بطورى  كردند.  متصل 

بهارستان، دقيقاً يكپارچه به نظر مى آيد.
فرش  تكميل،  از  پس  كه  بطورى  كردند.  متصل 

بهارستان، دقيقاً يكپارچه به نظر مى آيد.
فرش  تكميل،  از  پس  كه  بطورى  كردند.  متصل 

ويژگيهاى هنرى بهارستان
در متن فرش، خيابانها و نيز كوچه هايى ساخته شده 
بود. جدول هاى آب تعبيه شده و نهرهايى از ميان 
باغستانى خرم مى گذشته كه كشتزارهايى سبز و 
باغچه هايى پر ميوه آن را فرا گرفته بودند. شاخ و 
باغستانى خرم مى گذشته كه كشتزارهايى سبز و 
باغچه هايى پر ميوه آن را فرا گرفته بودند. شاخ و 
باغستانى خرم مى گذشته كه كشتزارهايى سبز و 

برگ درختان همه از زر و سيم ناب و گوهرهاى 
رنگارنگ و متناسب با فصل بهار ساخته ( يا بهتر 
برگ درختان همه از زر و سيم ناب و گوهرهاى 
رنگارنگ و متناسب با فصل بهار ساخته ( يا بهتر 
برگ درختان همه از زر و سيم ناب و گوهرهاى 

«بهارستان»  بود) فرش  بافته شده  است گفته شود 
يكى از شاهكارهاى صنعت و فرش بافى جهان و 
از ديد ابتكار و نوآورى، به ويژه نمايش آن همه 
زيبايى هاى استثنايى طبيعت، در تاريخ هنر نه كم 

مانند بلكه بى مانند بوده است.
هنرى  ديد  از  بهارستان  فرش  اهميت  و  ارزش 
بوده است  بهار  منظره ى  نماياندن  طبيعى و زنده 
بيننده يك تابلوى بزرگ  و به يك سخن گويى 
طبيعت را با چشم و دل مى نگرد. فرش بى بها و 
بى جانشين بهارستان در فصل زمستان بهار را در 

برابر پادشاه مى نمايانده است.

فرهنگى- دينى- اجتماعى

گروه جوانان مركز زرتشتيان برنامه هاى
 گوناگونى براى شما فراهم آورده اند. 

برنامه هاى هفتگى مانند شبهاى فيلم هر جمعه ساعت 8 شب• برنامه هاى هفتگى مانند شبهاى فيلم هر جمعه ساعت 8 شب• برنامه هاى هفتگى مانند شبهاى فيلم هر جمعه ساعت 8 شب
hikingبرنامه ها ى ماهيانه گردشى، ورزشى تفريحى  •

Halloween costume party •Halloween costume party •Halloween costume party برنامه هايى چون (امسال هالوين پارتى در روز 
28 اكتبر برگزار ميشود)

جلسات گفت و شنود و بررسى موضوعات مورد عالقه شما• جلسات گفت و شنود و بررسى موضوعات مورد عالقه شما• جلسات گفت و شنود و بررسى موضوعات مورد عالقه شما
براى آگاهى از برنامه هاى گروه جوانان  سايت

http://www.yczc.com 
را ببينيد.

گروه جوانان براى اينكه بتواندهرچه بيشتر برنامه هاى دلخواه شما را اجرا كند، 
به پيشنهادات و پشتيبانى فكرى شما دوستان نيازمند است.

خواهشمنديم پيشنهادات خود را به yczc@czc.org .بفرستيد 

غارت فرش بهارستان 
به دست تازيان

استاد باقر علوى
 برگرفته از پيك كنكاش

شاد باش
و  شادى  جشن  پيروزى،  و  آشتى  جشن  دوستى،  و  مهر  جشن  مهرگان،  جشن 
زندگى، جشن همبستگى و پيوستگى را به همه بويژه هم ميهنان گرامى و همكيشان 

ارجمند شاد باش گفته و شادى و سربلندى را براى همگان خواستاريم.

مركز زرتشتيان كاليفرنيا

را «فرش زمستانى» نيز مى ناميدند. و «بلعمى» كه 



خوبان پارسى گو بخشندگان عمرند
را پارسا  رندان  ده  اى  مژده  و  برخيز   
«حافظ شيرازى»

در شماره پيش اين ماهنامه در باره ى دشمن يارى 
پارسى  زبان  در  اينكه  از  را  خوانندگان  و  نوشتم 
واژه هاى عربى بكار ببرند پرهيز دادم. اكنون در 
باره ى زبان پارسى و پرورش و گسترش آن مى 
واژه هاى عربى بكار ببرند پرهيز دادم. اكنون در 
باره ى زبان پارسى و پرورش و گسترش آن مى 
واژه هاى عربى بكار ببرند پرهيز دادم. اكنون در 

پارسى  زبان  شدن  آلوده  به  آن  از  پس  و  نويسم 
خواهم  آن  هاى  انگيزه  و  عربى  هاى  واژه  به 
پارسى  زبان  شدن  آلوده  به  آن  از  پس  و  نويسم 
خواهم  آن  هاى  انگيزه  و  عربى  هاى  واژه  به 
پارسى  زبان  شدن  آلوده  به  آن  از  پس  و  نويسم 

پرداخت.
زبان فرهنگ ايران نامش زبان پارسى است. اينكه 
زبان  و  نشده  ناميده  ايرانى  زباِن  زبان  اين  چرا 
پارسى ناميده شده چند انگيزه ( علت) داشته است. 
زبان  و  نشده  ناميده  ايرانى  زباِن  زبان  اين  چرا 
پارسى ناميده شده چند انگيزه ( علت) داشته است. 
زبان  و  نشده  ناميده  ايرانى  زباِن  زبان  اين  چرا 

يكمين انگيزه اينكه زنجيره ى پادشاهان هخامنشى 
كه ازنخستين پادشاهانى بودند كه كشور ايران را 
از  نامور ساختند  نام و  در جهان بزرگ و خوش 
استان پارس برخاستند. چون هخامنشيان از استان 
بنام  بنام پارس، خودشان  بودند كشورشان  پارس 
بنام  نيز  مردمشان  و  پارسى  بنام  زبانشان  پارسيان، 
پارسى يا پارسا ( كسى كه از پارس مى آيد) در 

جهان شناخته شدند.
گروه  كه  ساسانى  پادشاهان  اينكه  انگيزه  دومين 
ايران  پادشاهان آبادگر و گسترنده ى  از  ديگرى 
بودند نيز از استان پارس برخاستند. سومين انگيزه 
اينكه استان پارس به ويژه شهر شيراز سرايندگان 
و نويسندگانى داشت كه به زبان پارسى سرودند و 
نوشتند و آن نوشته ها را به نام پارسى شناسانيدند. 
با اين انگيزه ها بود كه نام زبان پارسى جا افتاد و 
نوشتند و آن نوشته ها را به نام پارسى شناسانيدند. 
با اين انگيزه ها بود كه نام زبان پارسى جا افتاد و 
نوشتند و آن نوشته ها را به نام پارسى شناسانيدند. 

نزد همگان پذيرفته شد.
با اين انگيزه ها بود كه نام زبان پارسى جا افتاد و 

نزد همگان پذيرفته شد.
با اين انگيزه ها بود كه نام زبان پارسى جا افتاد و 

هم  درى  پارسى  زبان  يا  درى  زبان  پارسى  زبان 
ناميده شده و انگيزه اش ناروشن است. حمزه ى 
هم  درى  پارسى  زبان  يا  درى  زبان  پارسى  زبان 
ناميده شده و انگيزه اش ناروشن است. حمزه ى 
هم  درى  پارسى  زبان  يا  درى  زبان  پارسى  زبان 

سده  نويسان  تاريخ  از  يكى  (اصفهانى)  سپاهانى 
هاى گذشته گزارش داده است كه پيش از آفند 
(حمله) تازيان، سه زبان پهلوى، پارسى و درى در 
است  اند. حمزه گفته  بوده  ايران دركار  پايتخت 
درى  زبان  در  و  است  دربارى  معنى  به  درى  كه 
مردم  هاى  واژه  ويژه  به  ايران  خاورى  هاى  واژه 

بلخ فراوان است.
من باور دارم كه زبانهاى پهلوى و پارسى و درى 
سه زبان جدا از هم نبوده بلكه كم و بيش گويش 
من باور دارم كه زبانهاى پهلوى و پارسى و درى 
سه زبان جدا از هم نبوده بلكه كم و بيش گويش 
من باور دارم كه زبانهاى پهلوى و پارسى و درى 

به هم  و  بوده  ايرانى  زبان  (لهجه) هاى گوناگون 
سه زبان جدا از هم نبوده بلكه كم و بيش گويش 
به هم  و  بوده  ايرانى  زبان  (لهجه) هاى گوناگون 
سه زبان جدا از هم نبوده بلكه كم و بيش گويش 

زبان  دو  ميان  در  نزديكى  اين  اند.  بوده  نزديك 
پارسى و درى بيشتر بوده از اين رو اين دو با هم 
اند. سپس  نام گرفته  پارسى درى  زبان  آميخته و 
پارسى و درى بيشتر بوده از اين رو اين دو با هم 
اند. سپس  نام گرفته  پارسى درى  زبان  آميخته و 
پارسى و درى بيشتر بوده از اين رو اين دو با هم 

براى كوتاهى برخى از مردم آن را پارسى و برخى 
ديگر آن را درى گفته اند.

براى كوتاهى برخى از مردم آن را پارسى و برخى 
ديگر آن را درى گفته اند.

براى كوتاهى برخى از مردم آن را پارسى و برخى 

و  هستند  يكى  هم  با  درى  و  پارسى  زبان  اكنون 
سرايندگان ايرانى هر دو را با يك معنى بكار برده 
و  هستند  يكى  هم  با  درى  و  پارسى  زبان  اكنون 
سرايندگان ايرانى هر دو را با يك معنى بكار برده 
و  هستند  يكى  هم  با  درى  و  پارسى  زبان  اكنون 

اند. با اين همه برخى از مردم زبان پارسى با گويش 
( لهجه) سرزمين هاى خاورى مانند تاجيكستان و 
تا  بنام درى مى شناسند. اكنون چند  افغانستان را 
سرود (شعر) از سرايندگان نامور ايران كه پارسى 
تا  بنام درى مى شناسند. اكنون چند  افغانستان را 
سرود (شعر) از سرايندگان نامور ايران كه پارسى 
تا  بنام درى مى شناسند. اكنون چند  افغانستان را 

و درى را با يك معنى بكار برده اند بخوانيد:

حافظ شيرازى:

بهار خراسانى:

سعدى شيرازى:

فردوسى توسى:

زبانى درى مى گويند  به  اكنون  ايرانى  زرتشتيان 
كه خود با آن گفت و گو مى كنند. آن زبان يكى 
به گويش  كه  است  پارسى  زبان  هاى  از گويش 
هاى لرى و روستايى نزديك است و به گمان من 
آميخته اى از زبانهاى پهلوى و پارسى ميانه است.

آن  نوشتن.  نه  و  است  زبان گفتن  زرتشتيان  زبان 
براى آن  بايد در خانه آموخت، آموزشگاهى  را 

نيست.

دگرگونى هاى تاريخى زبان پارسى

خود  زندگى  در  زبانها  ديگر  مانند  پارسى  زبان 
تاريخى  ديدگاه  از  است.  يافته  هايى  دگرگونى 
زبان پارسى را درسه نما (شكل) مى بينيم. پارسى 
باستان كه نزديك به سه هزار سال پيش و در زمان 
هخامنشيان در كار بوده، پارسى ميانه كه نزديك 
به يكهزار و پانصد سال پيش و در زمان ساسانيان 
دركار بوده و پارسى نوين كه پس از آفند تازيان 
پرورش و گسترش يافته است. اكنون هر يك از 

اينها را بيشتر ميشناسانم.
وانكه  نداريم   دست  در  كتابى  باستان  پارسى  از 
هخامنشى  پادشاهان  هاى  نوشته  از  را  آن  (بلكه) 
كه بر تنه ى كوهها و سنگه ها بر جاى مانده مى 
جمشيد،  تخت  در  بيشتر  ها  نوشته  اين  شناسيم. 
(همدان)  نامه  گنج  و  شوش  بيستون)،  بغستان( 
جمشيد،  تخت  در  بيشتر  ها  نوشته  اين  شناسيم. 
(همدان)  نامه  گنج  و  شوش  بيستون)،  بغستان( 
جمشيد،  تخت  در  بيشتر  ها  نوشته  اين  شناسيم. 

بزرگ،  داريوش  از  (دعايى)  نيايشى  به  هستند. 
پارسى  زبان  به  كه  هخامنشى  بزرگ  شاهنشاه 

باستان و خط ميخى است بنگريد:
نيايش شاهانه در باره ى ايران زمين:

اين سرزمين را اهورا مزدا بپاياد: از سپاه دشمن، 
مياياد:  سرزمين  اين  بر  دروغ.   از  خشكسالى،  از 

سپاه دشمن، خشكسالى، دروغ.
 داريوش بزرگ512- 486 پيش از عيسا.

گجسته  اسكندر  چيرگى  و  هخامنشيان  افتادن  با 
(ملعون) فرهنگ و زبان ايران دچار آشفتگى شد. 
از  را  يونانيان  گرفتند  نيرو  پارتيان  از چندى  پس 
بنياد  را  پارتيان  شاهنشاهى  و  راندند  بيرون  ايران 

نهادند. نام ديگر پارتيان اشكانيان است از اين رو 
كه نخستين پادشاه آنان اشك نام داشت.

زبان  كه  آنان  زبان  اشكانيان  آمدن  كار  روى  با 
زبان  يعنى  ايران  يكم  زبان  بود  پارتايى  يا  پارتى 
دويم  رده  در  پارسى  زبان  و  ديوانى(رسمى) شد 
گذشت  با  پارتايى  يا  پارتى  زبان  گرفت.  جاى 
دويم  رده  در  پارسى  زبان  و  ديوانى(رسمى) شد 
گذشت  با  پارتايى  يا  پارتى  زبان  گرفت.  جاى 
دويم  رده  در  پارسى  زبان  و  ديوانى(رسمى) شد 

پهلوى  زبان  همين  شد.  ناميده  پهلوى  زبان  زمان 
تا زمان ساسانيان نيز پايدار ماند و زبان ديوانى و 
زمان  با  سنجش  در  چون  ولى  بود  ايران  نوشتنى 
زبان  بود،  يافته  فراوانى  اشكانيان دگرگونى هاى 
ساسانيان  زمان  زبان  و  اشكانى  پهلوى  اشكانيان 

پهلوى ساسانى ناميده مى شود.
پارسى  ساسانى  و  اشكانى  ى  دوره  پارسى  زبان 
زمان  با  سنجش  در  زيرا  شود  مى  ناميده  ميانه 
بود.  يافته  فراوانى  هاى  دگرگونى  هخامنشيان، 
نداريم  دست  در  ميانه  پارسى  زبان  از  اى  نوشته 
زبان  تنها  ها  زمان  آن  در  ايران  نوشتن  زبان  زيرا 
پهلوى بود. چنانكه هنگاميكه كتاب راى و برهمن 
هندوستان  از  پزشك  برزوى  را  دمنه)  و  (كليله 
آورد خسروانوشيروان فرمان داد كه ان را به زبان 
اين  در  فردوسى  و چنين كردند.  بنويسند  پهلوى 
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دكتر زرنشت آزادى

زبان پارسى- زباِن ايرانى

باره در شاهنامه آورده است:

ترسايى   632 سال  در  تازيان  آفند  هنگام  به 
(ميالدى) زبان پهلوى زبان ديوانى و نوشتنى ايران 
و زبان پارسى زبان دويم و زبان گفت و گو بود. 
تازيان كه با همه ى توان به نابودى فرهنگ و زبان 
و زبان پارسى زبان دويم و زبان گفت و گو بود. 
تازيان كه با همه ى توان به نابودى فرهنگ و زبان 
و زبان پارسى زبان دويم و زبان گفت و گو بود. 

زبان  بودند  برخاسته  ايرانى  (تمدن)  شهرگانى  و 
كردند  توان  كم  گذاشتند،  فشار  زير  را  پهلوى 
شد  چنين  راندند. چون  بيرون  پهنه  از  و كم كم 
بود  پارسى  زبان  كه  خود  دويم  زبان  به  ايرانيان 
زبان  و جانشين  دادند  پرورش  را  و آن  پرداختند 
ناميده شد  نوين  پارسى  اين زبان،  پهلوى كردند. 
آلود  و  آن  گسترش  و  پيدايش  چگونگى  كه 
به زبان عربى در شماره آينده خواهم  را  شدنش 

نوشت.
مهر و نكويى پيروز گر باد
امرداد 3744 كاليفرنيا

فرهنگى - دينى - اجتماعى

بخوان اى بلبل خوش خوان خوش گو
اراكى بانك  پارسى  شعر  به 

كنون كه مرغ سخن گو فروشد اى حافظ
توارج او به سخن گفتن درى بشكن

در سخنهاى درى چابك تر و بهتر زمن
در همه جاى خراسان يك سخن گستر نبود

به اين ترانه آن كسى بها دهد 
كه پارسى شناسد و بهاى او

هزار بلبل دستانسراى خوش خوان را
ببايد از تو سخن گفتن درى آموخت

بسى رنج بردم در اين سال سى
عجم زنده كردم به اين پارسى

نوشت او برآن نامه ى خسروى
نبود آن زمان خط بجز پهلوى

براى دريافت كتاب

واژه هاى پارسى براى پارسى زبانان

آزادىنوشته ى دكتر زرتشت آزادىنوشته ى دكتر زرتشت آزادى
لفن 9606-572- 714 زنگ بزنيد و يا به نشانى زير نامه بنويسيد.به تلفن 9606-572- 714 زنگ بزنيد و يا به نشانى زير نامه بنويسيد.به تلفن 9606-572- 714 زنگ بزنيد و يا به نشانى زير نامه بنويسيد.

P.O. Box 1285, Placentia, CA 92871

 از تمامى دوستان و آشنايانى كه در اندوه از دست دادن مادرم 
كردند  من همدردى  با  آباد»  شريف  پور  روانشاد«مرواريد جمشيد 

صميمانه سپاسگزارى مى كنم.

با آرزوى شاد زيوى و دير زيوى براى همگان
رستم شيرمرديان



به زبان سريانى (كه در سوريه كهن روا  به زبان سريانى (كه در سوريه كهن روا «يلدا»  «يلدا» 
داده. همين  را مى  (تولد)  «زايش»  معناى  داده. همين بوده)  را مى  (تولد)  «زايش»  معناى  بوده) 
واژه به زبان سامى (تازى و عبرى) رفته و از آن واژه به زبان سامى (تازى و عبرى) رفته و از آن 
شاخه هاى «َولَد، َوالَدت، مولود، توليد، َمواليد، شاخه هاى «َولَد، َوالَدت، مولود، توليد، َمواليد، 

اوالد، تولد، َوليد و...» ساخته شده است.
كه  را  سال  هر  زمستان  شب  نخستين  كه ايرانيان  را  سال  هر  زمستان  شب  نخستين  ايرانيان 
درازترين و سياهترين شب سال است را جشن مى درازترين و سياهترين شب سال است را جشن مى 
گيرند و به آن «شب چله» (شب يلدا) مى گويند.

انگيزه آن كه اين شب را «شب چله» مى نامند انگيزه آن كه اين شب را «شب چله» مى نامند 
آن است كه ايرانيان كهن دوماه دى و بهمن را آن است كه ايرانيان كهن دوماه دى و بهمن را 
سردى  ديدگاه  از  سال،  ماههاى  ترين  سردى سخت  ديدگاه  از  سال،  ماههاى  ترين  سخت 
هوا، مى دانستند و آن را به دو بخش مى كردند. هوا، مى دانستند و آن را به دو بخش مى كردند. 
چهل روز نخست ( كه چله بزرگ نام داشت) چهل روز نخست ( كه چله بزرگ نام داشت) 
و بيست روز پس از آن ( كه چله كوچك) مى و بيست روز پس از آن ( كه چله كوچك) مى 

ناميدند.
از يكم دى ماه آغاز مى شد و در  از يكم دى ماه آغاز مى شد و در چله بزرگ  چله بزرگ 
شب دهم بهمن پايان مى گرفت. پدران ما بر آن شب دهم بهمن پايان مى گرفت. پدران ما بر آن 
از يكم دى ماه آغاز مى شد و در  چله بزرگ 
شب دهم بهمن پايان مى گرفت. پدران ما بر آن 
از يكم دى ماه آغاز مى شد و در  از يكم دى ماه آغاز مى شد و در چله بزرگ  چله بزرگ 
شب دهم بهمن پايان مى گرفت. پدران ما بر آن 
از يكم دى ماه آغاز مى شد و در  چله بزرگ 

بودند كه با پايان يافتن چله بزرگ براستى كمر بودند كه با پايان يافتن چله بزرگ براستى كمر 
شب دهم بهمن پايان مى گرفت. پدران ما بر آن 
بودند كه با پايان يافتن چله بزرگ براستى كمر 
شب دهم بهمن پايان مى گرفت. پدران ما بر آن شب دهم بهمن پايان مى گرفت. پدران ما بر آن 
بودند كه با پايان يافتن چله بزرگ براستى كمر 
شب دهم بهمن پايان مى گرفت. پدران ما بر آن 

چشن  انگيزه  همين  به  و  است  شكسته  چشن زمستان  انگيزه  همين  به  و  است  شكسته  زمستان 
برپا  بهمن  دهم  روز  در  را  ( جشن آتش)  برپا شده  بهمن  دهم  روز  در  را  ( جشن آتش)  شده 

مى داشتند.
«چله  را  اسفند  يكم  تا  بهمن  دهم  از  «چله سپس  را  اسفند  يكم  تا  بهمن  دهم  از  سپس 
كوچك» مى گفتند و بر آن بودند كه در آغاز كوچك» مى گفتند و بر آن بودند كه در آغاز 
«چله  را  اسفند  يكم  تا  بهمن  دهم  از  سپس 
كوچك» مى گفتند و بر آن بودند كه در آغاز 
«چله  را  اسفند  يكم  تا  بهمن  دهم  از  «چله سپس  را  اسفند  يكم  تا  بهمن  دهم  از  سپس 
كوچك» مى گفتند و بر آن بودند كه در آغاز 
«چله  را  اسفند  يكم  تا  بهمن  دهم  از  سپس 

افتاده  خود  وتوان  نيرو  از  زمستان  ديگر  افتاده اسفند  خود  وتوان  نيرو  از  زمستان  ديگر  اسفند 
است و بايد آماده ى پيشباز از بهار بود.

شاپور  پرفسور  ترسايى   2006 جوالى   15 روز 
پژوهشگر  و  سرشناس  شناس  ايران  شهبازى 

فرهيخته درگذشت.

ايران  تاريخ  كارشناسان  نامورترين  از  يكى  او 
نميتوان  نام او  پيش از اسالم بود و بدون گفتن 
پارتيان و  تاريخ دوران هخامنشيان-  باره ى  در 
ساسانيان سخن گفت. دكتر شهبازى دانشنامه و 
لندن دريافت كرد  دانشگاه  از  را  دكتراى خود 
تخت  و  هخامنشيان  پژوهش  بنگاه  بنيانگزار  و 
جمشيد بود و تا سال 1979 ترسايى آن را رهبرى 
شهبازى  دكتر  گذشت  كه  سالهايى  در  نمود. 

گوتنيگن-  تهران-  شيراز-  دانشگاههاى  استاد 
است.  بوده  شرقى  اورگون  و  كلمبيا  هاروارد- 
سازمان تازه بنياد پژوهشى پارسا- پارسارگاد او 

را براى رايزنى برگزيده بود.
دانش دكتر شهبازى تنها در باره ايران باستان و 
آسيا  نبود، بلكه او در تاريخ باستان شناسى، هنر، 
دين و ادب كارشناسى سرشناس بود.او همواره 
دانش خود را با ديگران در ميان مى گذاشت و 
به جهانيان يارى مى داد كه از ديدهاى گوناگون 

به تاريخ بنگرند. 
دكتر شهبازى همواره مورد مهر و سپاس دانش 
و  عشق  و  بود  خود  دانشجويان  و  آموختگان 

عالقه آنها به وى بى پايان بود.
سازمانهاى جهانى همچون سازمان ملل، يونسكو 
و ديگر انجمن هاى جهانى همواره از او رايزنى 

مى خواستند. 
مهر مى  از همه  بيش  مهم  به سه  دكتر شهبازى 
كارهاى  و  خود  ميهن  اش،  خانواده  ورزيد: 

پژوهشى خويش. او براستى انسانى راستين بود.
نوشتارهاى بجاى مانده او در برگيرنده 17 كتاب 
ميتوان  ميان  آن  از  كه  باشد  مى  نوشتار   150 و 
تخته هاى  باستان در  ايران  نبشته هاى  از سنگ 
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اپور شهبازىدكتر شاپور شهبازىدكتر شاپور شهبازى
 در گذشت

گزارش از دكتر پرويز كوپايى

فرهنگى - دينى - اجتماعى

با  (يلدا)  چله»  «شب  كه  بودند  آن  بر  ما  با پدران  (يلدا)  چله»  «شب  كه  بودند  آن  بر  ما  پدران 
در  و  دارد  نزديك  پيوندى  «مهر»  و  در خورشيد  و  دارد  نزديك  پيوندى  «مهر»  و  خورشيد 
مهر  زايش  شب  را  چله  شب  آريايى  مهر فرهنگ  زايش  شب  را  چله  شب  آريايى  فرهنگ 
رهايى  مسيح(  را  مهر  و  دانستند  مى  نيز  رهايى (ميترا)  مسيح(  را  مهر  و  دانستند  مى  نيز  (ميترا) 
و  دانسته  ها  تاريكى  چيرگى  از  جهان  و بخش)  دانسته  ها  تاريكى  چيرگى  از  جهان  بخش) 

براى آن ارج و ارزش پيامبرى قايل بودند.
از اين روى ، و با نگرش به اين باور، برآن بودند از اين روى ، و با نگرش به اين باور، برآن بودند 

براى آن ارج و ارزش پيامبرى قايل بودند.
از اين روى ، و با نگرش به اين باور، برآن بودند 

براى آن ارج و ارزش پيامبرى قايل بودند.

بر  اندكى  روز،  هر  دى،  يكم  روز  بامداد  بر كه  اندكى  روز،  هر  دى،  يكم  روز  بامداد  كه 
درازاى روزها كه زمان فرمانروايى خورشيد بر درازاى روزها كه زمان فرمانروايى خورشيد بر 
پهنه گيتى است افزوده مى شود( زيرا خورشيد پهنه گيتى است افزوده مى شود( زيرا خورشيد 
چون  و  دانستند).  مى  «مهر»  ى  نشانه  و  نماد  چون را  و  دانستند).  مى  «مهر»  ى  نشانه  و  نماد  را 
هر روز درازتر از روز پيش مى شد، پس دوران هر روز درازتر از روز پيش مى شد، پس دوران 
فرمانروايى خورشيد برحهان درازتر و بيشتر مى فرمانروايى خورشيد برحهان درازتر و بيشتر مى 

شده است.
كه   ، را  چله  شب  در  روا  هاى  آيين  كه برگزارى   ، را  چله  شب  در  روا  هاى  آيين  برگزارى 
زيبا  بسيار  ايرانى  گوناگون  هاى  تيره  ميان  زيبا در  بسيار  ايرانى  گوناگون  هاى  تيره  ميان  در 
همه  در  كه  آنها  از  برخى  به  شود،  مى  همه برگزار  در  كه  آنها  از  برخى  به  شود،  مى  برگزار 
ها  ان  و  پردازيم  انجام مى شود مى  يكسان  ها جا  ان  و  پردازيم  انجام مى شود مى  يكسان  جا 

بدينگونه اند:
ها  ان  و  پردازيم  انجام مى شود مى  يكسان  جا 

بدينگونه اند:
ها  ان  و  پردازيم  انجام مى شود مى  يكسان  جا 

گرد هم آمدن هموندان خانواده، گستردن خوان گرد هم آمدن هموندان خانواده، گستردن خوان 
سيب،  انار،  مانند:   ) خشكبار  و  آجيل  و  سيب، ميوه  انار،  مانند:   ) خشكبار  و  آجيل  و  ميوه 
انگور، هندوانه، خربزه، بادام، فندق، پسته، هلو، انگور، هندوانه، خربزه، بادام، فندق، پسته، هلو، 
كتاب  از  فال  و...)گرفتن  خشك  زردآلوى  كتاب و  از  فال  و...)گرفتن  خشك  زردآلوى  و 
انگور، هندوانه، خربزه، بادام، فندق، پسته، هلو، 
كتاب  از  فال  و...)گرفتن  خشك  زردآلوى  و 
انگور، هندوانه، خربزه، بادام، فندق، پسته، هلو، انگور، هندوانه، خربزه، بادام، فندق، پسته، هلو، 
كتاب  از  فال  و...)گرفتن  خشك  زردآلوى  و 
انگور، هندوانه، خربزه، بادام، فندق، پسته، هلو، 

حافظ، خواندن شاهنامه فردوسى و گوش دادن حافظ، خواندن شاهنامه فردوسى و گوش دادن 
به نواى موسيقى تا پاسى از نيم شب گذشته.

نام  لندن(1985)  چاپ  جمشيد  تخت  سنگى 
همگان  براى  كه  ديگرى  خوب  كتابهاى  برد. 
نام  لندن(1985)  چاپ  جمشيد  تخت  سنگى 
همگان  براى  كه  ديگرى  خوب  كتابهاى  برد. 
نام  لندن(1985)  چاپ  جمشيد  تخت  سنگى 

نوشته شده يكى راهنماى ديدار از تخت جمشيد
 ( تهران 2004) و نوشتار « ايرانيها و الكساندر» در 
ماهنامه ى امريكايى تاريخ باستان (2003) مى باشد. 
افزون بر آن استاد شهبازى بيش از 45 نوشتار در 
دانشنامه Encyclopedia Iranica كه خود 
با فرنام دستيار دبير خدمت مى كرد نوشته است.

روز  در  شهبازى  شاپور  دكتر  بود  ياد  مراسم 
تاتر مكنزى  23 جوالى 2006 در سالن بزرگ 
روز  در  شهبازى  شاپور  دكتر  بود  ياد  مراسم 
تاتر مكنزى  23 جوالى 2006 در سالن بزرگ 
روز  در  شهبازى  شاپور  دكتر  بود  ياد  مراسم 

دانشگاه اورگان خاورى برگزار گرديد.
باره  در  كتابى  تدارك  در  مرگ  هنگام  به  او 
سوى  از  كتاب  اين  كه  بود  ساسانى  پادشاهان 
پخش  و  ديگر چاپ  چندى  تا  وى  بازماندگان 

خواهد گرديد.
ها و خدماتى كه دكتر شاپور  پاس كوشش  به 
شهبازى در پژوهش هايش در مورد ايران باستان 
و دين زرتشتى انجام داد، جامعه زرتشتيان جهانى 

همواره  او را گرامى مى دارند.
و دين زرتشتى انجام داد، جامعه زرتشتيان جهانى 

همواره  او را گرامى مى دارند.
و دين زرتشتى انجام داد، جامعه زرتشتيان جهانى 

به  او  مهر  و  زمين  ايران  به  وى  عشق  پاس  به 
او  باستان خانواده  ايران  تاريخ  و  باستان شناسى 

وى را در حافظيه شيراز به خاك سپردند.
مى  رودابه  او  دختر  و  همسرش  او  بازماندگان 

باشند.

روانش شاد و فروهرش پاينده باد

آموزش سنتور
توسط همكيش گرامى

اشكان فارسى نژاد
جهت آگاهى بيشتر با دفتر مركز زرتشتيان با تلفن

714- 893-4737
تماس بگيريد

شب چله ( يلدا)
وشته ى : دكتر ناصر انقطاعنوشته ى : دكتر ناصر انقطاعنوشته ى : دكتر ناصر انقطاع

برگرفته از كتاب جشنهاى ايرانى

سپاس و ارج گذارى
زرتشتى  آموختگان  دانش  تشويق  براى  نيز  امسال  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز 
مراسمى را در سالروز درگذشت روانشاد ارباب رستم گيو در تاريخ شنبه 7 

اكتبر ساعت 5 پسين برگزار مى نمايد.
مراسمى را در سالروز درگذشت روانشاد ارباب رستم گيو در تاريخ شنبه 7 

اكتبر ساعت 5 پسين برگزار مى نمايد.
مراسمى را در سالروز درگذشت روانشاد ارباب رستم گيو در تاريخ شنبه 7 

از تمام دانش اموختگان زرتشتى كه در هر رشته به پيروزى چشمگيرى نايل 
آمده و تمام دانش آموختگان امسال دانشگاه ها و تمام دانش آموزانى كه 
از تمام دانش اموختگان زرتشتى كه در هر رشته به پيروزى چشمگيرى نايل 
آمده و تمام دانش آموختگان امسال دانشگاه ها و تمام دانش آموزانى كه 
از تمام دانش اموختگان زرتشتى كه در هر رشته به پيروزى چشمگيرى نايل 

نمرات آنها A بوده و يا در منطقه و حوزه تحصيلى خود به پيروزى برترى 
در هر زمينه رسيده اند خواهشمند است مدارك يا ريز نمرات خود را به دفتر 

مركز تا تاريخ 30 سپتامبر ارسال نمايند.
الزم به يادآورى است كه نام دهشمندانى كه در اين زمينه ما را هميارى مالى 
نمايند در سپاس نامه اى كه به دانش آموزان داده مى شود نوشته خواهد شد.



« مهر را مى ستاييم، نخستين فروغى كه پيش از 
برآمدن خورشيد از كوه برآيد، نخستين ايزدى 
فراز  از  دلكش  و  آراسته  زرين  زيورهاى  با  كه 
هاى  سرزمين  تمام  آنجا  و  درآورد  بر  سر  كوه 

(مهريشت)   جهان را بيابد.»  جهان را بيابد.»  
تاريك  از گودترين و  از زمان،  در خيلى پيش 
به  ها  آريايى  كه  زمانى  از  تاريخ،  جاى  ترين 
رويدادهاى  كه  زمان  آن  از  آمدند  زمين  ايران 
تنها سايه  پنهان و  اى  تيره  مه  تاريخى در پشت 
شان نمايان بود؛ ايرانيان مهر و ناهيد را ستايش 

مى كردند و پيرو آيين مهر بودند.
در اوستا مهر بزرگترين ايزدان است و بر مقدمه 
مهريشت آمده كه اهورا مزدا وى را در بزرگى و 
شكوه و توانايى همقدر و همسنگ خود آفريد.

نام اين ايزد در سانسكريت Mitra و در اوستا 
تنها  Mitr آمده است.  پهلوى  Mithra و در 
عقل  دارد  وجود  ميترا  در  كه  انسانى  ويژگى 
دارنده  ميترا  اوست.  در  شايستگى  به  كه  است 
هميشه  است.  پرخاشخويى  و  جنگاورى  خوى 
راه  در  است كه  يارانى  به  و كمك  نبرد  آماده 
پيروزى  به  تا آن ها را  نيك مبارزه مى كنند و 

نرساند از پاى نمى نشيند.
از پيدايش كيش مهرى زمان درستى در دست 
نداريم. اروپاييان را گمان بر اين است كه كيش 
روا  اروپا  در  ميالدى  نخست  پيرامون سده  مهر 
از  مسيح  پيروزى  با  سده  صد  از  پس  و  گشت 
ميان رفت...اما آنان نيز باور دارند كه اين آيين 
است.  بوده  ايران روا  نيز در  از آن  پيش  ايرانى 
چون دريشت ها بخشى به مهر ويژه شده است؛ 
شناخته  ايران  در  مهر  پذيرفت  بايست  مى  پس 

مى شده است.
نگرش به شيوه نگارش يشت ها نشان مى دهد 
كه زمان نوشتن آن پس از زرتشت بوده است و 
است  آمده  دفتر  در  كه  گفتارهايى  نيز سنجش 
با آنچه زرتشت در گاتاها سروده با روشن مى 
يك  و  نويسنده  يك  از  دفتر  دو  اين  كه  دارد 
روان انديشه نيست و در بسيارى از سروده هاى 
شيوه  با  آشكار  جدايى  و  دگرگونى  يك  اين 
با آنكه  اين دفتر  به چشم مى خورد.  او  انديشه 
نوشته شده است ريشه در  اشو زرتشت  از  پس 
را  زرتشت  زمان  اگر  و  دارد؛  او  از  پيش  زمان 
پيرامون سه تا سه هزار و دويست سال پيش از 
اين بشماريم ستايش مهر تا پيشتر از سه هزار و 
دويست سال پيش در ايران رواج داشته است ( 
كه برابر با يكهزار و دويست سال پيش از زايش 
در  كه  اى  نگاره  سنگ  در  است.)  بوده  مسيح 
بخش باخترى ايران بزرگ و تركيه امروز- در 
مى  خوانده  «بغازكوى»  بنام  اكنون  كه  جايى 
دو  ميان  كه  پيمانى  در  است،  شده  يافته  شود- 
گروه هم نبرد بسته شده است نام «ميترا» به همراه 
ايزدان كيش كهن  «اندرا»  و  «نستيد»  و  «وارونا» 
اين  تراشيدن  زمان  است، و چون  آريايى آمده 
نگاره ها سه هزار و چهار صد سال (يكهزار و 
از زايش مسيح) است پس در  چهار سال پيش 
آن زمان نيز در ايران و بخشهاى مرزى و برون 
است.  شده  مى  ستايش  و  شناخته  ايران  مرزى 
به عنوان خداوند كهن  ميترا  اهميت دارد  آنچه 
آريايى، ايرانى و هند جاى دارد و روز مهر كه 
دهمين روز است از ماه مهر به او اختصاص دارد.

توانايى  و  مهروزى  دوستى،  پيمان،  نماد  مهر 
است. و همچنين نشان و نماينده پيمان و يگانگى 
و همبستگى ايرانيان بوده است. مهر در اوستا به 

گونه روشنى و پيش از تابش خورشيد ميانجى 
تاريكى و روشنايى بيان شده است. او نگهبان پيمان 
هرمزداست، دلير است و بينا و فريفته نمى شود، 
خويش كارى و جنگ آورى از آن مهر است.

در مهريشت ويژگى هاى بسيارى به مهر نسبت 
به سه گروه بخش مى  ها  اين ويژگى  داده كه 

شود: فرمانروايى، جنگاورى، مينوى.
ميترائيسم)   ) مهرپرستى  آيين  اشكانى  دوره  در 
جهان  نقاط  ساير  به  سپس  و  شد  رسمى  دين 
گسترش يافت. دين مهرى در سده دوم پيش از 
سده  تا  و  كرد  باز  روم  در  را  خود  جاى  ميالد 
چهارم ميالدى دين رسمى امپراطورى روم بود. 
نيز  ديگر  نقاط  و  رومانى  هند،  به  مهرى  آيين 
چهارم ميالدى دين رسمى امپراطورى روم بود. 
نيز  ديگر  نقاط  و  رومانى  هند،  به  مهرى  آيين 
چهارم ميالدى دين رسمى امپراطورى روم بود. 

كه  جايى  تا  قرار گرفت.  احترام  مورد  و  رسيد 
مردم رومانى هنوز خانه هاى خود را سوى خاور 
بامداد  هنگام  را  بتوانند خورشيد  سازند كه  مى 
مردم رومانى هنوز خانه هاى خود را سوى خاور 
بامداد  هنگام  را  بتوانند خورشيد  سازند كه  مى 
مردم رومانى هنوز خانه هاى خود را سوى خاور 

درود گويند. از ديگر نشانه هاى به جا مانده از 
بامداد  هنگام  را  بتوانند خورشيد  سازند كه  مى 
درود گويند. از ديگر نشانه هاى به جا مانده از 
بامداد  هنگام  را  بتوانند خورشيد  سازند كه  مى 

در  هنوز  كه  است  امروزى  هاى  زورخانه  مهر 
به دوران  داريم، سنت زورخانه  نيز سراغ  ايران 

كهن «مهرپرستى» مى رسد.
اهميت و جايگاه ميترا در درجه ايست كه مهر 
روز مهر را جشنى بزرگ برپا مى كنيم و به آن 

مهرگان مى گوييم.
روز مهر را جشنى بزرگ برپا مى كنيم و به آن 

مهرگان مى گوييم.
روز مهر را جشنى بزرگ برپا مى كنيم و به آن 

مهرگان به جز ميترا و اهميت آن باورهاى ديگرى 
مهرگان مى گوييم.

مهرگان به جز ميترا و اهميت آن باورهاى ديگرى 
مهرگان مى گوييم.

دارد كه برگزار مى شود؛ از جمله اين باورها به 
پا خواهى كاوه آهنگر در برابر بيدادگرى هاى 
با  ستيزه  از  كشاورزان  بالى  آسوده  ضحاك؛ 
طبيعت؛ و آسودگى شاهان از جنگ با دشمنان 
و آغاز نيمه دوم سال است. جشن مهرگان كم و 
بيش با همان مراسم، امروزه برگزار مى شود و 
و آغاز نيمه دوم سال است. جشن مهرگان كم و 
بيش با همان مراسم، امروزه برگزار مى شود و 
و آغاز نيمه دوم سال است. جشن مهرگان كم و 

اهميت آن چيزى كم تر از نوروز نيست.
زمان مهرگان از مهر روز تا رام روز مهر بود كه 

اهميت آن چيزى كم تر از نوروز نيست.
زمان مهرگان از مهر روز تا رام روز مهر بود كه 

اهميت آن چيزى كم تر از نوروز نيست.

روز آغاز جشن، مهرگان همگانى و روز پايانى 
زمان مهرگان از مهر روز تا رام روز مهر بود كه 
روز آغاز جشن، مهرگان همگانى و روز پايانى 
زمان مهرگان از مهر روز تا رام روز مهر بود كه 

مراسم  شد.  مى  خوانده  ويژه  مهرگان  جشن، 
به  روز  چند  كه  بود  قرار  اين  از  مهرگان  ويژه 
مراسم  شد.  مى  خوانده  ويژه  مهرگان  جشن، 
به  روز  چند  كه  بود  قرار  اين  از  مهرگان  ويژه 
مراسم  شد.  مى  خوانده  ويژه  مهرگان  جشن، 

پوشند،  مى  نو  لباس  كرده،  تكانى  خانه  جشن 
سر  بر  گسترانند؛  مى  «ودرين»  مهرگان  سفره 
از  اى  خوشه  سيب،  عناب،  شكر،  ترنج،  سفره 
انگور سفيد، هفت شاخه از هفت گياه، نان گرد 
از  اى  خوشه  سيب،  عناب،  شكر،  ترنج،  سفره 
انگور سفيد، هفت شاخه از هفت گياه، نان گرد 
از  اى  خوشه  سيب،  عناب،  شكر،  ترنج،  سفره 

لُرك،  آينه،  اوستا،  حبوبات،  آرد  از  كوچك 
انگور سفيد، هفت شاخه از هفت گياه، نان گرد 
لُرك،  آينه،  اوستا،  حبوبات،  آرد  از  كوچك 
انگور سفيد، هفت شاخه از هفت گياه، نان گرد 

ميوه، چند  و  شير، شربت، شيرينى، سبزى  انار، 
سكه در آب مى گذارند و با آويشن و گلهاى 
رنگارنگ آن را تزيين مى كنند، اسفند و عود 
مهرگان  در  سوزانند.  مى  آتش  در  را  كندر  و 
همگانى موبد موبدان كنار و درين مى نشيند و 
خوراكها را سپاس مى گويد. پس از آن نيايش 

خورشيد و مهر نيايش خوانده مى شده است.
خوراكهاى ديگرى كه بر و درين مهرگان ويژه 
گذاشته مى شد از جمله: آتش، حلوا، سيرك، 
در  كه  است  كماج  و  چنگمال  سراب،  و  سير 
خانواده  افراد  است.  متفاوت  كرمان  و  يزد  بين 
گرداگرد سفره جمع مى شوند، چون خورشيد 
به وسط آسمان رسيد و هاونگاه به رپيتون گاه 
گرداگرد سفره جمع مى شوند، چون خورشيد 
به وسط آسمان رسيد و هاونگاه به رپيتون گاه 
گرداگرد سفره جمع مى شوند، چون خورشيد 

مى  نيايش  پرداختند،  مى  شادى  به  گشت  بدل 
كردند و به يكديگر شادباش مى گفتند.

»بشود كه مهر به يارى ما آيد، براى گشايش 
كار ما آيد، براى دست گيرى ما آيد، براى 
دل سوزى ما آيد، براى چاره درد ما آيد، 
و  خوشبختى  براى  آيد،  ما  پيروزى  براى 

دادگرى به سوى ما آيد.»      (مهريشت)

مهرگان خجسته - با شادباش

و  بهى  دين  پيرو  تا،  مانيم  مى  استوار 
فرمانبر يكتا اهوراييم.

ايرانى  جشنهاى  عظمت  و  شكوه  ساله  هر 
چشمگير و بهدينان را از اطراف دنيا گرد هم فرا 
ملى،ساير  جشنهاى  و  ها  سنت  بسا  ميخواند.چه 
اديان را نيز در شاديهايمان شريك نموده است.

اينگونه گردهمايى ها دليلى براى جذب دوستى 
بوده  افراد  تمام  يكرنگى  و  يكدلى  تداوم  و  ها 
سال  هر  را  مراسمى  چنين  انكه  اميد  به  و  است 

پربارتر و غنى تر برپاداريم.
چنين روايت است كه در روز تير از ماه تير از 
دير باز جشن تيرگان يا آبريزان را با پاشيدن آب 
به همديگر، در گرماى تابستان خنكى و طراوت 
را به ارمغان آورده و گويند آرش كمانگير بعد 
مرز  تير خود  پرتاب  با  توران  و  ايران  از جنگ 
بين ايران و توران را تعيين نموده است. بنابراين 
نيز  و شادى  پايكوبى  به  مناسبت  بدين  ساله  هر 
اين  برگزارى  شاهد  هم  امسال  پرداختند.  مى 
اندر  دست  بهدينان  اينكه  ضمن  بوديم.  جشن 
كار، از اوقات پر ارزش خود ما را در اين شادى 

شريك نمودند.
 25 يكشنبه  روز  صبح   11 ساعت  در  برنامه 
تيرماه برابر با 16 جوالى 2006 در شهر ارواين 
گرديد  آغاز   (Mason) ميسون  پارك  در  و 
دانا و سپس  اهوراى  نام  و  ياد  با  ابتداى آن  كه 
با   Claremont شهر  نوباوگان  سرايى  هم  با 
دانا و سپس  اهوراى  نام  و  ياد  با  ابتداى آن  كه 

شهر  نوباوگان  سرايى  هم  با 
دانا و سپس  اهوراى  نام  و  ياد  با  ابتداى آن  كه 

ترنم سرود به مناسبت جشن تيرگان ادامه يافت. 
شهر  نوباوگان  سرايى  هم  با 

ترنم سرود به مناسبت جشن تيرگان ادامه يافت. 
شهر  نوباوگان  سرايى  هم  با 

برگزار  با جوايزى  همراه  نيز  تفريحى  مسابقات 
ترنم سرود به مناسبت جشن تيرگان ادامه يافت. 
برگزار  با جوايزى  همراه  نيز  تفريحى  مسابقات 
ترنم سرود به مناسبت جشن تيرگان ادامه يافت. 
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مهر ،ميترا، مهرگان
شهده خداوندى

با  خورى  هندوانه  مسابقه  جمله  ان  از  گرديد 
با احراز  شركت گروهى از نوجوانان و جوانان 
جوايزى نيز به شادى اين جمع افزون كرد. بعد 
اجرا گرديد كه سراسر  ان مسابقات ديگرى  از 
جوايزى نيز به شادى اين جمع افزون كرد. بعد 
اجرا گرديد كه سراسر  ان مسابقات ديگرى  از 
جوايزى نيز به شادى اين جمع افزون كرد. بعد 

تمامى  در  داشت.  بر  در  را  هيجان   و  شادى 
شور  و  يكديگر  به  آب  پاشيدن  مراسم  اجراى 
و هياهوى خاصى را به يادها نهاد. در اين وقت 
آقاى آرمان آريانه روايت جشن تيرگان و نحوه 

انگليسى  به زبان  برپايى آن در دوران پيشين را 
پذيراى  دلنشين  و  روان  اى  شيوه  و  فصاحت  با 
مهمانان برنامه كرد كه مورد توجه جمع نيز قرار 

گرفت.
مهمانان برنامه كرد كه مورد توجه جمع نيز قرار 

گرفت.
مهمانان برنامه كرد كه مورد توجه جمع نيز قرار 

به  نهار  صرف  جهت  همگى  روز  نيمه  در 
يكديگر پيوستند و از دست پخت هاى يكديگر 
بهره گرفتند و با گفتگو و شادى ساعاتى را در 
كنار هم گذراندند. سپس مرتبه اى ديگر سنت 
ترانه خوانى به شيوه اى مردمى بنام چك و دوله 
كه  شد  برگزار  نيز   (
ترانه خوانى به شيوه اى مردمى بنام چك و دوله 
كه  شد  برگزار  نيز   (
ترانه خوانى به شيوه اى مردمى بنام چك و دوله 

Check-o-Doule)
مورد توجه حاضرين قرار گرفت. در اين زمان 
همگى براى رقصيدن و خواندن ترانه و همچنين 
هم خوانى تا پايان پنهان شدن خورشيد از نظرها 
ها  فرصت  خالل  در  اينكه  ضمن  يافت.  ادامه 
با  و  گرفتند.  مى  غنيمت  به  نيز  را  آب  پاشيدن 

يادى دلنشين در ذهن دوستان باقى ماند.
بشود چنين روزهايى را مكرر يادآور شويم كه 
سراسر شادى و جشن ها كه يادآور پيروزيها و 
روزگار  خوب  مردم  ما  روزافزون  هاى  شادى 

گردد.
روزگار  خوب  مردم  ما  روزافزون  هاى  شادى 

گردد.
روزگار  خوب  مردم  ما  روزافزون  هاى  شادى 

ايدون باد ، ايدون ترج باد

آنچه كه گذشت

جشن تيرگان
آرويس رشيدى

عكس از : ماندانا پيشدادى

عكس از : ماندانا پيشدادى



از تاريخ آدينه 29 جون تا دوم جوالى 2007 كنگره زرتشتيان آمريكاى شمالى در شهر تورنتوى 
كانادا برگزار مى گردد.

از تاريخ آدينه 29 جون تا دوم جوالى 2007 كنگره زرتشتيان آمريكاى شمالى در شهر تورنتوى 
كانادا برگزار مى گردد.

از تاريخ آدينه 29 جون تا دوم جوالى 2007 كنگره زرتشتيان آمريكاى شمالى در شهر تورنتوى 

اين  نقاط جهان در  از سرتاسر آمريكاى شمالى و ديگر  پژوهشگران  از سخنوران و  تعداد زيادى 
كنگره شركت خواهد داشت.

در اين كنگره تالش شده است تا در دو بخش اصلى بزرگساالن و جوانان برنامه ريزى و فعاليت 
هاى گوناگون در ان باشد.

براى آگاهى هاى بيشتر با پست الكترونيكى زير تماس حاصل بفرماييد.
Zoroastrian-congress@hotmail.com
www.fezana.org

ماست  دردل  هميشه،  نميرد  كه  آتشى  كه  از آن به دير مغانم عزيز مى دارند  
(حافظ)

سال ها پيش عكسى از آتشكده هميشه روشن باكو، كشور آذربايجان، در محل آتش ورهرام 
ايزد به ديوار آويخته شده بود و توجه هر بيننده يى را به خود مى گرفت، باور نمى كرديم كه 
سال ها پيش عكسى از آتشكده هميشه روشن باكو، كشور آذربايجان، در محل آتش ورهرام 
ايزد به ديوار آويخته شده بود و توجه هر بيننده يى را به خود مى گرفت، باور نمى كرديم كه 
سال ها پيش عكسى از آتشكده هميشه روشن باكو، كشور آذربايجان، در محل آتش ورهرام 

روزى در كنار آن به نيايش بپردازيم، اكنون چه زيبا و با شكوه بود ترنم نواى موبدان در كنار 
چارتاقى اين آتشكده با سرايش اوستاى آفرينگان به ياد هماروانان و فروهر نياكان كه با همكارى 
روزى در كنار آن به نيايش بپردازيم، اكنون چه زيبا و با شكوه بود ترنم نواى موبدان در كنار 
چارتاقى اين آتشكده با سرايش اوستاى آفرينگان به ياد هماروانان و فروهر نياكان كه با همكارى 
روزى در كنار آن به نيايش بپردازيم، اكنون چه زيبا و با شكوه بود ترنم نواى موبدان در كنار 

موبد كيخسرو مزديسنى، كورش نيكنام و مهربان پوالدى انجام شد.
زرتشتيان  انجمن  تهران،  موبدان  انجمن  از  نمايندگانى  و  از همكيشان  با گروهى  در سفرى كه 

موبد كيخسرو مزديسنى، كورش نيكنام و مهربان پوالدى انجام شد.
زرتشتيان  انجمن  تهران،  موبدان  انجمن  از  نمايندگانى  و  از همكيشان  با گروهى  در سفرى كه 

موبد كيخسرو مزديسنى، كورش نيكنام و مهربان پوالدى انجام شد.

اين  در  نيايشى  و  ديدار  شد.،  انجام  آذربايجان  به  نهادها  ديگر  و  اهواز  و  كرج  انجمن  تهران، 
آتشگاه داشتيم.

اين  در  نيايشى  و  ديدار  شد.،  انجام  آذربايجان  به  نهادها  ديگر  و  اهواز  و  كرج  انجمن  تهران، 
آتشگاه داشتيم.

اين  در  نيايشى  و  ديدار  شد.،  انجام  آذربايجان  به  نهادها  ديگر  و  اهواز  و  كرج  انجمن  تهران، 

اين چارتاقى هم اكنون پا برجا بر تاريخ پر ماجراى گذشته خود در فرهنگ و تاريخ مردم باكو، 
آتشگاه داشتيم.

اين چارتاقى هم اكنون پا برجا بر تاريخ پر ماجراى گذشته خود در فرهنگ و تاريخ مردم باكو، 
آتشگاه داشتيم.

همچنان اتشكده نام دارد و مركزى است براى بازديد جهانگردان و يادآورى آتشى كه پيوشته در 
اين چارتاقى هم اكنون پا برجا بر تاريخ پر ماجراى گذشته خود در فرهنگ و تاريخ مردم باكو، 
همچنان اتشكده نام دارد و مركزى است براى بازديد جهانگردان و يادآورى آتشى كه پيوشته در 
اين چارتاقى هم اكنون پا برجا بر تاريخ پر ماجراى گذشته خود در فرهنگ و تاريخ مردم باكو، 

دل خداجويان راستين هميشه روشن و گرمابخش است.
همچنان اتشكده نام دارد و مركزى است براى بازديد جهانگردان و يادآورى آتشى كه پيوشته در 

دل خداجويان راستين هميشه روشن و گرمابخش است.
همچنان اتشكده نام دارد و مركزى است براى بازديد جهانگردان و يادآورى آتشى كه پيوشته در 
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كنگره زرتشتيان آمريكاى شمالى

رويدادهاى كوتاه

فرهنگ و تمدن ايران زمين بى نام زرتشت در هيچ جاى تاريخ معنايى نخواهد داشت و ميراث فرهنگى 
به جا مانده از اهورايى ترين كالم زرتشت، در دل هم ما زرتشتيان ريشه دارد، باشد كه همواره با 

«هومت»، «هوخت» و «هورشت» به شايستگى ميراث دار اين فرهنگ بزرگ آريايى باشيم.
به جا مانده از اهورايى ترين كالم زرتشت، در دل هم ما زرتشتيان ريشه دارد، باشد كه همواره با 

«هومت»، «هوخت» و «هورشت» به شايستگى ميراث دار اين فرهنگ بزرگ آريايى باشيم.
به جا مانده از اهورايى ترين كالم زرتشت، در دل هم ما زرتشتيان ريشه دارد، باشد كه همواره با 

بزرگمرد ايران زمين، كورش بزرگ، حقوق بشر و آزادى گزينش راه زندگى را براى هر انسان به 
«هومت»، «هوخت» و «هورشت» به شايستگى ميراث دار اين فرهنگ بزرگ آريايى باشيم.

بزرگمرد ايران زمين، كورش بزرگ، حقوق بشر و آزادى گزينش راه زندگى را براى هر انسان به 
«هومت»، «هوخت» و «هورشت» به شايستگى ميراث دار اين فرهنگ بزرگ آريايى باشيم.

رسميت شمرد و يادگار منشور كورش، افتحار ما ايرانيان بين جهانيان است كه حاكى از هوشمندى 
پادشاه ايران زمين در راه اشا و اندرزهاى اشوزرتشت است.

در فرمان داريوش كه مايه بالندگى ما به فرهنگ كهنمان مى باشد، سراسر از راستى و دستگيرى از 
ناتوان و آزادى در انديشه و عمل سخن به ميان رفته است. احترام به خاك، هوا، آب و آتش سر 
لوحه ديگرى از اين ميراث است. جامعه زرتشتى به خود مى بالد كه پيامبرش نخستين و بزرگترين 
ناتوان و آزادى در انديشه و عمل سخن به ميان رفته است. احترام به خاك، هوا، آب و آتش سر 
لوحه ديگرى از اين ميراث است. جامعه زرتشتى به خود مى بالد كه پيامبرش نخستين و بزرگترين 
ناتوان و آزادى در انديشه و عمل سخن به ميان رفته است. احترام به خاك، هوا، آب و آتش سر 

معمار فرهنگ بشرى است.
و از دين خود لحظه اى نگذرم من اين جان و تن هر دو را مى دهم 

همين بس كه ميراث اين دين و آيين برم كه ايران بود مهد و زرتشت پيغمبرم 

ميراث فرهنگى
برگرفته از پيام كنكاش- نوشته آرش ضيا تبرى

زمينى به اندازه بيش از دو هكتار توسط پرويز ورجاوند در كنار درياى خزر به انجمن زرتشتيان 
كرج واگذار شده بود. حدود سه سال پيش با بودن نمايندگانى از انجمن هاى سراسر كشور پس 

از سرايش اوستا به نام يادمان شهداى زرتشتى نامگذارى شد.
كرج واگذار شده بود. حدود سه سال پيش با بودن نمايندگانى از انجمن هاى سراسر كشور پس 

از سرايش اوستا به نام يادمان شهداى زرتشتى نامگذارى شد.
كرج واگذار شده بود. حدود سه سال پيش با بودن نمايندگانى از انجمن هاى سراسر كشور پس 

با نخستين رديف بودجه به مبلغ 38 ميليون تومان كه به وسيله نماينده زرتشتيان در اختيار انجمن 
زرتشتيان كرج قرار گرفت. بخشى از اين مكان به صورت پالژهايى با امكانات مناسب درآمده 
با نخستين رديف بودجه به مبلغ 38 ميليون تومان كه به وسيله نماينده زرتشتيان در اختيار انجمن 
زرتشتيان كرج قرار گرفت. بخشى از اين مكان به صورت پالژهايى با امكانات مناسب درآمده 
با نخستين رديف بودجه به مبلغ 38 ميليون تومان كه به وسيله نماينده زرتشتيان در اختيار انجمن 

تا در اختيار همكيشان قرار گيرد. كوشك ورجاوند گيالن كه آماده پذيرايى و اسكان نزديك به 
80 نفر را دارد در بامداد روز آدينه، بيستم امرداد ماه و با حضور نماينده زرتشتيان ايران و اعضاى 

انجمن زرتشتيان كرج و ديگرى نهادها افتتاح خواهد شد. 
80 نفر را دارد در بامداد روز آدينه، بيستم امرداد ماه و با حضور نماينده زرتشتيان ايران و اعضاى 

انجمن زرتشتيان كرج و ديگرى نهادها افتتاح خواهد شد. 
80 نفر را دارد در بامداد روز آدينه، بيستم امرداد ماه و با حضور نماينده زرتشتيان ايران و اعضاى 

آغاز به كار كوشك ورجاوند گيالن
برگرفته از پيام كنكاش

ديدار از آتشكده باكو
از موبدكورش نيكنام

برنامه هاى آينده
شنبه 30 سپتامبر جشن فرخنده مهرگان از ساعت 5 پسين •

•شنبه 7 اكتبر سالروز درگذشت ارباب رستم گيو و گهنبار چهره اياسرمگاه ( آغاز پاييز) 
پور داود.  استاد  بزرگداشت  و مراسم جشن دانش آموختگان ممتاز زرتشتى و مراسم 

آغاز مراسم ساعت 5 پسين

شنبه 7 و يكشنبه 8 اكتبر برگزارى نمايشگاه هنرى همكيشان •
يكشنبه 15 اكتبر نشست همگانى ساعت 5 پسين •

آن  رابزودى به آگاهى ميرسانيم)جشن ديگان و شب يلدا (تاريخ آن  رابزودى به آگاهى ميرسانيم)جشن ديگان و شب يلدا (تاريخ آن  رابزودى به آگاهى ميرسانيم) •
سه شنبه 26 دسامبر درگذشت اشوزرتشت . آغاز برنامه 4 پسين •

شب سال نو مسيحى . (تاريخ آن بزودى به آگاهى همگان خواهد رسيد.) •



آشتى و دوستى

درست در زمانى كه ملت هاى ديگر جنگ و غارت را كارى شايسته دانسته و ريختن خون انسن ها 
را كارى روزمره مى شمردند اشو زرتشت پيشرفت و شهريگرى را در سايه ى آرامش و آشتى دانسته 

است. گاتها، هات 32 بند 4 در نكوهش پيروان جنگ مى گويد:
« از زمانى كه شما بر آن شديد تا به مردمان گزند رسانيد از اراده ى اهورامزدا گريزان و از آيين 
راستى دور شديد.» در هات 32 بند 11 نيز آمده است: «كسى كه زندگى را تباه مى سازد ما او را از 

پيروان بدانديشان و بدكرداران مى شماريم.»

آزادى انديشه و گزينش

در زمانى كه شايد آزادى انديشه و گزينش راه در همبودگاه هاى انسانى ناآشنا بود، اشو زرتشت 
همه انسان ها را در گزينش راه زندگى و پيروى از نيكى يا بدى برابر و آزاد مى داند چنان كه در 
گاهان آمده است:« اى مردان و زنانى كه براى شنيدن گفتارم گرد آمده ايد به سخنان مهين گوش 

فرا دهيد، با انديشه روشن در آنها بنگريد سپس از ميان اين دو راه يكى را برگزينيد.»
گاهان آمده است:« اى مردان و زنانى كه براى شنيدن گفتارم گرد آمده ايد به سخنان مهين گوش 

فرا دهيد، با انديشه روشن در آنها بنگريد سپس از ميان اين دو راه يكى را برگزينيد.»
گاهان آمده است:« اى مردان و زنانى كه براى شنيدن گفتارم گرد آمده ايد به سخنان مهين گوش 

يگانه شناسى

يگانه  برهمايى،  مانند  زرتشتى  پيش  باورهاى  در  است.  يگانه شناسى  آموزش  زرتشت،  پيام  بنمايه 
شناسى وجود نداشت و براى هر يك از نمودهاى سپهر (طبيعت) و چه بسا فروزگان مينوى، باورمند 
يگانه  برهمايى،  مانند  زرتشتى  پيش  باورهاى  در  است.  يگانه شناسى  آموزش  زرتشت،  پيام  بنمايه 
شناسى وجود نداشت و براى هر يك از نمودهاى سپهر (طبيعت) و چه بسا فروزگان مينوى، باورمند 
يگانه  برهمايى،  مانند  زرتشتى  پيش  باورهاى  در  است.  يگانه شناسى  آموزش  زرتشت،  پيام  بنمايه 

به خدايان جداگانه بودند كه در بين آنها سه خداى «آفريننده»، «پرورنده» و «نابود كننده يا مرگ» 
داد  ندا  به جهانيان  اشو زرتشت،  مرِد راستى،  بزرگ  اما  بين خدايان داشتند.  را در  برترين جايگاه 
كه اهورامزدا را به يگانگى بشناسيد و او را ستايش كنيد زيرا او «ايك تن» و در همزمان «داتاچه»، 
ندا داد  به جهانيان  اشو زرتشت،  مرِد راستى،  بزرگ  اما  بين خدايان داشتند.  را در  برترين جايگاه 
كه اهورامزدا را به يگانگى بشناسيد و او را ستايش كنيد زيرا او «ايك تن» و در همزمان «داتاچه»، 
ندا داد  به جهانيان  اشو زرتشت،  مرِد راستى،  بزرگ  اما  بين خدايان داشتند.  را در  برترين جايگاه 

«سراتاچه» و «باتاچه» يعنى دهنده و نگهدارنده و ميراننده همه چيز است. در انديشه و پيام اشو زرتشت 
اهورامزدا خداى يگانه ى هستى بخش است؛ اهورا مزدا داناى بزرگى است كه انسان را بنده و برده 
«سراتاچه» و «باتاچه» يعنى دهنده و نگهدارنده و ميراننده همه چيز است. در انديشه و پيام اشو زرتشت 
اهورامزدا خداى يگانه ى هستى بخش است؛ اهورا مزدا داناى بزرگى است كه انسان را بنده و برده 
«سراتاچه» و «باتاچه» يعنى دهنده و نگهدارنده و ميراننده همه چيز است. در انديشه و پيام اشو زرتشت 

ى خود ندانسته بلكه با بخشيدن خرد جايگاه وااليى به او داده است. از ديدگاه اشو زرتشت خداوند 
سراسر نيكى و داد است.

نكوهِش قربانى هاى خونين

انجام آيين هاى قربانى و نوشيدن نوشابه هاى هوش ربا و پايكوبى و سرمستى بيش از اندازه آن چيزى 
است كه بارها در گاهان مورد نكوهش قرار گرفته است. چنان كه در هات 32 آمده است: «كسانى 
انجام آيين هاى قربانى و نوشيدن نوشابه هاى هوش ربا و پايكوبى و سرمستى بيش از اندازه آن چيزى 
است كه بارها در گاهان مورد نكوهش قرار گرفته است. چنان كه در هات 32 آمده است: «كسانى 
انجام آيين هاى قربانى و نوشيدن نوشابه هاى هوش ربا و پايكوبى و سرمستى بيش از اندازه آن چيزى 

كه با آموزش هاى خود مردم را از نيكوكارى باز ميدارند و با فرياد شادى جانوران را قربانى مى 
كنند، (بنا بر قانون اشا) پيامد كارهاى بد خود را خواهند ديد.» از ديدگاه پيامبر بهترين پيشكش به 
كه با آموزش هاى خود مردم را از نيكوكارى باز ميدارند و با فرياد شادى جانوران را قربانى مى 
كنند، (بنا بر قانون اشا) پيامد كارهاى بد خود را خواهند ديد.» از ديدگاه پيامبر بهترين پيشكش به 
كه با آموزش هاى خود مردم را از نيكوكارى باز ميدارند و با فرياد شادى جانوران را قربانى مى 

مزدا قلب پاك و  باورى درست است.
قانون اشا

گرش آيين اشوزرتشت به هستى پيرامون، پيروى و پيوستن به قانون اشاست. از ديدگاه اشوزرتشت نگرش آيين اشوزرتشت به هستى پيرامون، پيروى و پيوستن به قانون اشاست. از ديدگاه اشوزرتشت نگرش آيين اشوزرتشت به هستى پيرامون، پيروى و پيوستن به قانون اشاست. از ديدگاه اشوزرتشت 
اهورامزدا جهان را بر پايه ى هنجارى آفريده كه بر تمام هستى فرمانرواست و «اشا» نام دارد. انسان 

بايد خود را با هنجار هستى كه بازتاب اراده و خواست خداوند است همگام و همراه سازد.
اهورامزدا جهان را بر پايه ى هنجارى آفريده كه بر تمام هستى فرمانرواست و «اشا» نام دارد. انسان 

بايد خود را با هنجار هستى كه بازتاب اراده و خواست خداوند است همگام و همراه سازد
اهورامزدا جهان را بر پايه ى هنجارى آفريده كه بر تمام هستى فرمانرواست و «اشا» نام دارد. انسان 

تازگى و پويايى

در آيين اشو زرتشت در راستاى قانون اشا نه تنها واپس گرايى روا نيست بلكه ايستايى و سكون نيز 
ناپسند است. «فّرشه» واژه اى از پيام اشو زرتشت است كه همگان را به سوى تازگى سفارش مى دهد. 

تازگى كه نمودار آن تازه شدن جهان هستى در بهار پس از هر زمستان سرد و ساكن است.
ناپسند است. «فّرشه» واژه اى از پيام اشو زرتشت است كه همگان را به سوى تازگى سفارش مى دهد. 

تازگى كه نمودار آن تازه شدن جهان هستى در بهار پس از هر زمستان سرد و ساكن است
ناپسند است. «فّرشه» واژه اى از پيام اشو زرتشت است كه همگان را به سوى تازگى سفارش مى دهد. 

كار و كوشش

و  كار  دارد  همراه   به  را  انسان  خوشبختى  كه  پيشرفت  و  آبادانى  براى  ابزارها  كاراترين  از  يكى 
كوشش است. چنان كه در پيش گفته شد ايستايى و سكون از ديدگاه آيين زرتشت ناپسند است. 
به يارى منش  از قانون اشا و  بنابراين اشو زرتشت از همگان خواستار است كه در راستاى پيروى 
نيك در اندازه توان خود براى پيشرفت و آسايش در زمان خويش تالش كنند و از تنبلى و كاهلى 

و سستى پرهيز كنند.

شادمانى و خوشبختى

دين زرتشت آيين شادمانگى است. از اين رو ما زرتشتيان شاد بودن و خوش زيستن را برگزيده ايم 
و از سوگ و اندوه و افسردگى دورى مى كنيم. در آيين زرتشت جشن و سرور يكى از راه هاى 
دين زرتشت آيين شادمانگى است. از اين رو ما زرتشتيان شاد بودن و خوش زيستن را برگزيده ايم 
و از سوگ و اندوه و افسردگى دورى مى كنيم. در آيين زرتشت جشن و سرور يكى از راه هاى 
دين زرتشت آيين شادمانگى است. از اين رو ما زرتشتيان شاد بودن و خوش زيستن را برگزيده ايم 

ستايش خداوند و نزديك شدن به اوست زيرا در پرتو شادى است كه تن انسان نيرومند و روان او 
شاد گشته، در نتيجه شوق به كار و كوشش در او افزونى مى يابد.

هوده هاى انسانى (حقوق بشر)

در آيين زرتشت انسان ها از هر نژاد و تبار و با هر زبان و رنگ پوست و دين و باور از حقوقى برابر 
برخوردارند. فزون خواهى دينى، تبارى و نژادى در اين آيين نيست. اشو زرتشت تنها سازه و ابزار 

برترى را پايبندى به قانون اشا و پيروى از انديشه و گفتار و كردار مى داند.

پاكيزه نگاهدارى آخشيج ها (حفظ محيط زيست)

در راستاى قانون اشا، انسان در برابر جهان هستى و آن چه روى مى دهد پاسخگو است و بايد از 
ويرانى آفريده هاى مادى و مينوى جهان هستى بپرهيزد. يكى از نمودهاى انديشه ى نيك در اين 

آيين كه بر آن بسيار سفارش شده «حفظ محيط زيست» و چهار آخشيج پاك كننده است.
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گزيده ى پيام هاى اَشو زرتشت
به كوشش موبد كامران جمشيدى

گات ها

اوستاى كنونى و بخش هاى آن

اوستاى كنونى داراى 5 دفتر مى باشد و ارزشمندترين بخش آن «گاتها»، سرودهاى اشوزرتشت مى 
باشد كه در نخستين دفتر اوستا، كه «يسنا» ناميده مى شود جاى دارد.

گاتها از كهن ترين بخش هاى اوستاست و نشان دهنده ى انديشه و گفتار و كردار اشو زرتشت 
است كه بايد براى همه آرمان گردد زيرا نمونه اى از آيين زندگانى نيك مى باشد كه خداوند دانا 

براى نگهدارى جهان راستى و درستى و پاكى ارزانى داشته است.

براى انجام
كارهاى لوله كشى و گرفتگى لوله هاى فاضالب

با فرهود
با شماره تلفن 

تماس بگيريد
714 - 331 - 8428



در شاهنامه اين گرانمايه يادگار روزگار باستان، بارها از زرتشت ياد شده، پس چه نيكو است كه ما 
آنها را دانسته و به روان آن شاعران توانا درود فرستيم. در زير نمونه هايى از شعر هاى شاهنامه پيرامون 

دين بهى و زرتشت آورده شده است:
رهبرم... همى  يزدان  سوى  را  پيغمبرمتو  گفت  جهان  شاه  به 
او آيين  و  راه  از  اوىبياموز  دين  به  بپذير  زگوينده 
شاهنشهى است  خوب  نه  دين  بهىبى  دين  آيين  بياموز 

اشوزرتشت پيمبر با دست خود در آتشكده مهر برزين سروى ( سرو كاشمر در شاهنامه) كاشت و بر 
تن آن نوشت كه گشتاسب دين بهى را پذيرفت، اين سرود بعدها بسى تنومند گرديد و نظير آن هيچ 

كجا يافت نشد:
بهى دينى  گوشتاسب  پذيرفت  كه  سهى سرو  زاد  اين  بر  نبشتن 
را داد  خرد  گستراند  چنين  را آزاد  سرو  مر  كرد  گوا 

گشتاسب بزرگان را دعوت كرد تا سرو را ديده و راه او را در پيش گيرند، سرو كاشمر نخستين پايه 
انتشار دين بهى در ايران زمين بود.

پشت... براريد  چين  بت  سوى  به  زردهشت ره  سر  يك  بگيريد 
گوى راست  پيغمبر  فرمان  به  روى آريد  آذر  گنبد  سوى 

در آن زمان ايران به چين باژ مى داد و زرتشت آن را نانكو دانست: 
شهريار اختر  آن  شد  خجسته  روزگار اين  بر  آمد  سر  چندى  چو 
پير زردشت  گفت  جهان  شاه  به  حوژير نباشد  اين  ما  دين  در  كه 
دين آيين  به  آيد  خود  اندر  نه  چين ساالر  به  بدهى  باژ  تو  كه 
باستان گهى  در  ما  شاهان  كه  همداستان نيز  اين  بر  نباشم 
تاو و  توش  همه  نبودش  ايران  به  ساو باژو  كس  ندادست  تركان  به 

كه خوشايند گشتاسب آمد و به سربلندى ايران انجاميد: 
نيز گفتار  گوشتاسپ  پذيرفت  چيز باژ  از  دادن  نفرمايمش 

گشتاسب بدون توجه به تهديد ها و شكوه هاى مخالفان زرتشت دين او را گسترش داد و اسفنديار 
فرزند خويش را به روم و هند و شهر و دهات فرستاد و با كوشش اسفنديار و ياران او دين زرتشت در 

آن كشور ها پذيرفته و بت ها سوزانده شد:
بربگشت  هندوستان  به  و  روم  به  گذشت اندر  تاريكى  و  دريا  ز 
اسفنديار كرد  همى  گذارش  پروردگار و  يزدان  بفرمان 
اوى آئين  و  راه  او  از  گرفتند  اوى دين  نكو  از  شدند  آگه  چو 
خواستند هم  گذارش  دين  اين  از  بياراستند را  دين  اين  مر 
برفروختند آتش  بت  بجاى  سوختند مى  سرگاه  از  بتان 

اسفنديار به پدر چنين نامه نوشت:
هماى سايه  پراكنده  كشور  به  خداى فر  به  كردم  ويژه  جهان 
نه و  سيم  و  زر  بى  كسى  گيتى  به  نه بيم  كسى  از  نيز  را  كسى 
كشت جاى  بر  و  آباد  گشته  جهان  بهشت سان  به  گيتى  فروزنده 
كاشتند مى  ورز  گران  ورزى  به  داشتند همى  را  جهان  سواران 
جهان اندر  بود  بدى  گيتى  به  جهان چندى  برگرديد  اين  بر 

دين زرتشت بسان ابر بهارى بر روى خاك تشنه ايران زمين و سرزمين هاى مجاور باريد و بدون زور 
و خشونت ذهن مردمان را از بت ها و انديشه هاى بد، لبهايشان را از دروغ و گفتار بد و اندامشان را 
از كژى و كردار بد پاك كرد و با پيامى ساده، عميق، نيك، گيرا، لطيف و در برگيرنده همه آنچه 
ديگران مى خواهند بگويند و ناتوانند، جانشين كرد. با آنكه مغوالن بارها صورت سياوشان سرزمين 

پاك اهورايى را با تازيانه وحشى خود خونين كردند.
كه در قلمرو زرتشت حرف چنگيز است چه سان نسوزم و آتش به خشك و تر نزنم

پدران و مادران ما تازيانه خوردند و اين دين بهى را به ما هديه دادند.

برگرفته از پژوهش در فرهنگ باستانى و شناخت اوستا سومين همايش
 به كوشش م. ميرشاهى- انجمن رودكى -پاريس مهرماه 1377

فروغ فرخزاد در سال 1313 در تهران چشم به جهان گشود. پس از گذراندن دوره هاى آموزشى 
دبستانى و دبيرستانى براى آموزش نقاشى به هنرستان نقاشى رفت.

در سال 1337 در سن 22 سالگى به كارهاى سينمايى روى آورد و در سال 1338 براى بررسى و 
مطالعه ساخت فيلم به انگلستان رفت. در طى فعاليت سينمايى خود چندين فيلم ساخت و در يك فيلم 
و نمايش بازى كرد. در اين زمينه فيلم «خانه سياه است» كه در باره جذاميان جذامخانه اى اطراف 
تبريز مى پرداخت، برنده بهترين فيلم مستند در سال 1342 شد. فروغ سرانجام در سال 1345 در سن 
33 سالگى در اوج شكفتگى استعداد شاعرانه اش به هنگام رانندگى بر اثر يك تصادف جان سپرد. 
تبريز مى پرداخت، برنده بهترين فيلم مستند در سال 1342 شد. فروغ سرانجام در سال 1345 در سن 
33 سالگى در اوج شكفتگى استعداد شاعرانه اش به هنگام رانندگى بر اثر يك تصادف جان سپرد. 
تبريز مى پرداخت، برنده بهترين فيلم مستند در سال 1342 شد. فروغ سرانجام در سال 1345 در سن 

وى را در ظهير الدوله تهران به خاك سپردند.
غزلهاى عاشقانه اش را از ترس پدر با دستان خود پاره كرد.

شكستن قالبهاى جامعه گناه كوچكى نبود.
زندگى، خيابان درازى بود كه هر روز زنى با زنبيل از آن مى گذشت؛ و فروغ نمى خواست آن زن 
باشد. دنيايى را به مبارزه مى طلبيد. دنيايى با خيابانهاى دراز، زنان زنبيل به دست و انسانهايى كه به 
اشعارش به به و چه چه گفتند و در خفا و آشكار «بدكاره» اش ناميدند. او در برابر دنيايى عصيان 
كرد و در عين عصيانگرى مظلوم بود. بى هيچ پشتوانه اى به مبارزه برخاست. نه خانواده اش حامى 
او بودند، نه شرايط اجتماعى همراهش بود و نه هيچ پشتوانه قابل اعتنايى داشت. نه تنها كسى با او 
همراه نبود كه همه بر ضدش شمشير از نيام بركشيده بودند. ليكن او فروغى بود در خانه ى سياه و 

آتشى بود بر خانه هاى سياه انديشان.

يادش گرامى، خاطره اش ماندگار و راهش پر رهرو باد
برگرفته از ماهنامه فصل نو

اسير

هرگز كه  دانم  و  خواهم  مي  را  نگيرمتو  آغوشت  در  دل  كام  به 
روشن و  صاف  آسمان  آن  اسيرمتويي  مرغي  قفس  كنج  اين  من 

تيره سرد  هاي  ميله  پشت  رويتز  به  حيران  حسرتم  نگاه 
آيد پيش  دستي  كه  فكرم  اين  سويتدر  به  پر  گشايم  ناگه  من  و 
بگيرمدر اين فكرم كه در يك لحظه غفلت پر  خاموش  زندان  اين  از 
بخندم زندانبان  مرد  چشم  بگيرم به  سر  از  زندگي  كنارت 
هرگز كه  دانم  و  من  فكرم  اين  نيست  در  قفس  زين  رفتن  ياراي  مرا 

بخواهد زندانبان  مرد  هم  نيستاگر  نفس  پروازم  بهر  از  دگر 
روشن صبح  هر  ها  ميله  پشت  رويمز  به  خندد  كودكي  نگاه 
شادي آواز  كنم  مي  سر  من  سويمچو  به  آيد  مي  بوسه  با  لبش 
روز يك  كه  خواهم  آسمان  اي  بگيرماگر  پر  خامش  زندان  اين  از 
گويم چه  گريان  كودك  چشم  اسيرمبه  مرغي  من  كه  بگذر  من  ز 
دل خويش با سوز  كه  آن شمعم  رامن  اي  ويرانه  كنم  مي  فروزان 
گزينم خاموشي  كه  خواهم  رااگر  اي  كاشانه  كنم  مي  پريشان 
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چهره اشوزرتشت 
در شاهنامه

شهريارىبه كوشش: مهزاد شهريارىبه كوشش: مهزاد شهريارى

شعر و ادبيات- روياى بلورين

فروغى در خانه ى سياه

شهريارىبه كوشش: مهزاد شهريارىبه كوشش: مهزاد شهريارى

كسى نيست، بيا در خود نگريم:
• تنها وقتى مجازيم از باال به كسى نگاه كنيم كه بخواهيم از زمين بلندش كنيم.

فرصتها هرگز از دست نمى روند بلكه ديگرى آنچه را كه تو نيافته اى پيدا كرده است.
تنها وقتى مجازيم از باال به كسى نگاه كنيم كه بخواهيم از زمين بلندش كنيم.

فرصتها هرگز از دست نمى روند بلكه ديگرى آنچه را كه تو نيافته اى پيدا كرده است.
تنها وقتى مجازيم از باال به كسى نگاه كنيم كه بخواهيم از زمين بلندش كنيم.

فرصتها هرگز از دست نمى روند بلكه ديگرى آنچه را كه تو نيافته اى پيدا كرده است.• فرصتها هرگز از دست نمى روند بلكه ديگرى آنچه را كه تو نيافته اى پيدا كرده است.• 
براى آنكه انسان كمال يابد صد سال كافى نيست ولى براى بدنامى او يك روز كافى است.• براى آنكه انسان كمال يابد صد سال كافى نيست ولى براى بدنامى او يك روز كافى است.• براى آنكه انسان كمال يابد صد سال كافى نيست ولى براى بدنامى او يك روز كافى است.

• لبخند ارزان ترين راه براى زيبا كردن چهره است.
• اگر دلتان بخواهد هزار راه پيدا مى شود و اگر نخواهد هزار عذر و بهانه مى تراشد.
كسى را كه خوابيده مى توان بيدار كرد ولى كسى كه خود را به خواب زده هرگز.• كسى را كه خوابيده مى توان بيدار كرد ولى كسى كه خود را به خواب زده هرگز.• كسى را كه خوابيده مى توان بيدار كرد ولى كسى كه خود را به خواب زده هرگز.

گاهى همه آنچه  كه ما مى خواهيم دستى براى گرفتن و قلبى براى درك شدن است.• گاهى همه آنچه  كه ما مى خواهيم دستى براى گرفتن و قلبى براى درك شدن است.• گاهى همه آنچه  كه ما مى خواهيم دستى براى گرفتن و قلبى براى درك شدن است.

گزينم خاموشي  كه  خواهم  رااگر  اي  كاشانه  كنم  مي  پريشان 

چه متنى زيبا تر از متن شما در روياى بلورين،آن را همين امروز براى ما ارسال 
داريد:

info@czcjournal.org



ييك رويداد ديگر، يك گردهمايى ديگر بهانه اى 
ديگر براى گردهم آمدن و با هم بودن زرتشتيان، 
و در  لوس آنجلس  بار در  اين  و  بار ورزش  اين 

. LMU دانشگاه
از سى ام ماه جون  2006 تا چهارم جوالى   2006 
از  خود  همكيشان  ميزبان  آنجلس  لس  زرتشتيان 
اقيانوسيه  و  اروپا  حتى  و  كانادا  آمريكا،  سراسر 
ورزشى  مسابقات  دوره  دهمين  ميزبان  بودند. 
Zoroastrian توسط  كه  بازيها  اين  زرتشتيان 

مى  گزار  بر    (  Sport committee  (ZSC
و  خسرويانى  بيژن  توسط   1988 سال  در  شود، 

ديگر دوستان بنيان گذاشته شد و پس از 15 دوره 
برگزارى، تعداد شركت كنندگان آن از 20 نفر به 
400 نفر در اين دوره رسيده است. دوره پيش اين 
بازيها در ونكور كانادا بود و دوره آينده احتماال 

در سن ديگو و يا تورنتو برگزار خواهد شد.
بهناز ديانت يكى از برگزاركنندگان اصلى و عضو 
اين  اول  توضيح مى دهد كه دوره   ZSC كميته 
بازيها فقط در رشته هاى بسكتبال و پينگ پنگ 
اين  اول  توضيح مى دهد كه دوره   
بازيها فقط در رشته هاى بسكتبال و پينگ پنگ 
اين  اول  توضيح مى دهد كه دوره   

بوده است و در يك دبيرستان برگزار شد. برنامه 
اين دوره به صورت جدى از حدود  ريزى براى 
يك سال پيش و توسط كميته برگزار كننده آن 
بيژن خسرويانى،  ديانت،  بهناز  است.  شروع شده 
شهريارى،  رامين  كسروى،  نياز  ديانت،  ارشام 
ياسمن فرين، آوا پارسى و شهرام قندهارى زاده 
اين كميته را تشكيل مى دهند. افزون بر اين افراد 

حدود 60 نفر ديگر بصورت داوطلب در برگزارى 
اين دوره همكارى داشته اند.

اول  شنبه  روز  در صبح  رسمى  به صورت  بازيها 
جوالى همراه با برنامه گشايش آغاز شد. بسكتبال، 
واليبال، پينگ پنگ، شنا و دو و ميدانى رشته هايى 

بودند كه در آن ورزشكاران به رقابت پرداختند.
با  ها  رشته  اين  از  كدام  هر  برگزارى  مسووليت 
يك يا دو نفر از برگزاركنندگان بود و هماهنگى 
با  ها  رشته  اين  از  كدام  هر  برگزارى  مسووليت 
يك يا دو نفر از برگزاركنندگان بود و هماهنگى 
با  ها  رشته  اين  از  كدام  هر  برگزارى  مسووليت 

كلى رشته ها را بهروز مهرخداوندى انجام داد. او 
كه به همراه جهانگير مهرخداوندى مسوول واليبال 
كلى رشته ها را بهروز مهرخداوندى انجام داد. او 
كه به همراه جهانگير مهرخداوندى مسوول واليبال 
كلى رشته ها را بهروز مهرخداوندى انجام داد. او 

نيز بودند، توضيح مى دهد كه بايد از افراد جديد 
بيشتر  مسابقات  برگزارى  براى  پذير  مسووليت  و 
بهره گرفت و بازيها را به شكل سازمان يافته ترى 
برگزار كرد. كمك گرفتن از جوانها در برگزارى 
اين مسابقات نكته اى است كه فرانك گشتاسبى، 
مختلف  هاى  رشته  در  فرزندانش  كه  مادرى 
اين مسابقات  برگزارى  از  بودند و  شركت كرده 

بسيار خشنود بودند، نيز به ان آشاره مى كند.
اما در مورد داورى اين مسابقات بهروز مى گويد 
بازيهاى  سطح  در  داوران  از  داورى  براى  كه 
و  خوب  داورى  و  است  شده  دعوت  دانشگاهى 
بازيهاى  سطح  در  داوران  از  داورى  براى  كه 
و  خوب  داورى  و  است  شده  دعوت  دانشگاهى 
بازيهاى  سطح  در  داوران  از  داورى  براى  كه 

ها  تيم  تعداد  مورد  در  است.  بوده  مشكل  بدون 
توضيح مى دهد كه امسال 12 تيم در رشته واليبال 
شركت كردند كه نسبت به دوره قبل ، كه 7 تيم 

شركت داشتند، خود جهشى به حساب مى آيد.
به  نسبت  نيز  بسكتبال  تيم هاى شركت كننده در 
دوره قبل پيشرفت خوبى ازنظر كمى داشتند. 14 
اين  بيانگر  نوجوانان  تيم   4 و  ساالن  بزرگ  تيم 
ديانت  ارشام  و  پورجاماسب  بيژن  است.  موضوع 
نميرى  منوچهر  بودند.  امسال  بسكتبال  مسووالن 
يكى از برگزاركنندگان به مشكل نامشخص بودن 
برخى اسامى و شماره هاى بازيكنان بسكتبال اشاره 
مى كند كه شركت كنندگان و برگزاركنندگان 
دوره هاى بعدى بايد به آن بيشتر توجه كنند. رامين 
گودرزى كه چندين دوره است در بسكتبال اين 
مسابقات شركت مى كند مى گويد كه زياد شدن 
تعداد بازيكنان و تعداد تيم ها نتيجه مهاجرت هاى 
مانده  ثابت  تقريباً  مسابقات  كيفيت  و  است  اخير 
تعداد بازيكنان و تعداد تيم ها نتيجه مهاجرت هاى 
مانده  ثابت  تقريباً  مسابقات  كيفيت  و  است  اخير 
تعداد بازيكنان و تعداد تيم ها نتيجه مهاجرت هاى 

نظير  ديگرى  افراد  و  رامين  كه  چيزى  اما  است. 
گيتى هرمز ديارى و پرويز مزديسنى نيز به آن اشاره 

اينگونه  كردند نقش مهمترى است كه ورزش و 
رويدادها در گرد هم آوردن و همبستگى جامعه 
ما دارند و از اين رو بايد اين حركتها را ادامه داد.

شنا از ديگر رشته هاى اين مسابقات بود كه آوا 
پارسى مسوول برگزارى آن بود. شنا در دو گروه 
بزرگساالن و نوجوانان در بعدازظهر داغ يكشنبه 

در محل استخر دانشگاه LMU برگزار شد.
بزرگساالن و نوجوانان در بعدازظهر داغ يكشنبه 

در محل استخر دانشگاه 
بزرگساالن و نوجوانان در بعدازظهر داغ يكشنبه 

بود.  دوميدانى  دوره  اين  هاى  رشته  ديگر  از 
از  رشته  اين  مسوول  مهرخداوندى  جهانگير 
متر   1600 به  متر   100 از  دوميدانى  تغيير  علت 
زمين  در  بود  قرار  دوميدانى  ابتدا  در  مى گويد:« 
دوميدانى دانشگاه بطول 100 متر برگزار شود، اما 
در لحظات آخر خبردار شديم كه اين زمين تحت 
اين رو  از  و  نيست  و در دسترس  است  بازسازى 
دوميدانى به 1600 متر تبديل شد كه در خيابانهاى 
از  نفر   17 و  خانم  نفر   8 شد.»  برگزار  دانشگاه 

آقايان در دوميدانى شركت كردند.
داشت.  كننده  35 شركت  دوره  اين  پنگ  پينگ 
ظاهراً تنها رشته اى كه امسال به گرمى دوره پيش 
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بازيهاى ورزشى زرتشتيان
رستم شيرمرديان

نبوده است پينگ پنگ است. فردوس ايرانى پاسخ 
گوى اين رشته به شركت نداشتن پارسيان در اين 
دوره در مقايسه با بازيهاى ونكوور اشاره مى كند 
شركت  براى  را  خودمان  اشتياق  بايد  ما  اينكه  و 
آنان در اين برنامه نشان دهيم و سعى نماييم آنها 
و  ميز  تعداد  به  اشاره  با  فردوس  كنيم.  جذب  را 
همچنين امكانات كمتر در محل برگزارى بازيهاى 
و  ميز  تعداد  به  اشاره  با  فردوس  كنيم.  جذب  را 
همچنين امكانات كمتر در محل برگزارى بازيهاى 
و  ميز  تعداد  به  اشاره  با  فردوس  كنيم.  جذب  را 

پينگ پنگ مى گويد كه با وجود همه اين ها ما 
حدود 15 بازكين بسيار خوب داشتيم و بازيها حتى 
در سطح 16 و 8 نفر برتر بسيار رقابتى و نزديك 
از سطح خوب مسابقات داشت. نشان  اين  بود و 

هايى  برنامه  بگذريم،  كه  ورزشى  هاى  رشته  از 
از سطح خوب مسابقات داشت. نشان  اين  بود و 

هايى  برنامه  بگذريم،  كه  ورزشى  هاى  رشته  از 
از سطح خوب مسابقات داشت. نشان  اين  بود و 

كه براى شبهاى مسابقات در نظر گرفته شده بود 
هايى  برنامه  بگذريم،  كه  ورزشى  هاى  رشته  از 
كه براى شبهاى مسابقات در نظر گرفته شده بود 
هايى  برنامه  بگذريم،  كه  ورزشى  هاى  رشته  از 

هم مورد استقبال غيرقابل پيش بينى قرار گرفت. 
شهال  را  آن  هماهنگى  كه    
هم مورد استقبال غيرقابل پيش بينى قرار گرفت. 
شهال  را  آن  هماهنگى  كه    
هم مورد استقبال غيرقابل پيش بينى قرار گرفت. 

Beach Night
سميرا  كه   Disco،داشت عهده  بر  جمشيدى 

گيلدا  كه   Cruise و  بود  آن  مسوول  كسروى 
كسروى هماهنگ كننده آن بود. گيلدا از استقبال 
نبود  و  Cruise مى گويد  برنامه  از  خوب مردم 
امكان اضافه كردن بليط ها بدليل محدوديت هاى 
ايمنى كشتى. او همچنين از نياز كسروى بابت انجام 
هماهنگى براى خواننده و از فرشته و رستم كسروى 
ايمنى كشتى. او همچنين از نياز كسروى بابت انجام 
هماهنگى براى خواننده و از فرشته و رستم كسروى 
ايمنى كشتى. او همچنين از نياز كسروى بابت انجام 

 و ساير كسانى كه در برگزارى 
هماهنگى براى خواننده و از فرشته و رستم كسروى 
 و ساير كسانى كه در برگزارى 
هماهنگى براى خواننده و از فرشته و رستم كسروى 

Catering بابت
كند. مى  سپاسگزارى  رساندند  يارى  برنامه  اين 

حرف ناگفته بسيار است و وقت و جا محدود...
تقسيم  اين چند روز ديدم و شنيدم جز  آنچه در 
همه  بر  سپاس  نبود.  شادى  و  مهربانى  دوستى، 
دادند.  ما هديه  به  را  اين  با همت خود  آنانى كه 
برده  نام  آنها  از  سطر  چند  اين  در  كه  آنانى  چه 

شد و يا نشد.
به اميد روزى كه هر كدام از ما نيز يكى از آنان 
باشيم. سال آينده سال 2007 است و 2007 يك عد 
فرد است، پس بايد منتظر مسابقات فوتبال باشيم.

به اميد ديدار

ورزشى

عكس از فريدون دمهرى

عكس از فريدون دمهرى

عكس از فريدون دمهرى

عكس از فريدون دمهرى
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CZC FUTURE EVENTS 
• September 30th: Saturday at 5:00 PM – Mehregan Festival
•    October 17th: Saturday at 5:00 PM – Mr. Rostam Guiv’s rememberace    day.  
• Gahanbar Ayaseram(Beginning of fall)
• Top students recognition day Special ceremony remembring the
  late professor Pourdavood by his daughter, Pourandokht Pourdavood.
• October 7th and 8th: Saturday and Sunday - the Zoroastrian’s  
  Art Gallery.   ( Please let us know if you would like to participate. )
• October 15th: Sunday 5:00 PM - Member’s Public meeting. 
    New life-time members will be announced for public support.
•    December 26: Saturday at 5:00 PM – Asho Zarthosht’s rememberance day.
• Yalda Night: Beginning of winter, date to be announced.
• New Year Party: Year 2007, date to be announced.
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Watching the recent World Cup 
Soccer games caused excitement 
among people of this country 
and possibly even more so for 
immigrants.  As expected, a team 
with unity, discipline and better 
coaching won the Cup.  These at-
tributes also apply to groups and 
communities.

We (Zoroastrians) in Southern 
California are living in a period 
of a social change due to the 
growing Zoroastrian population 
through immigration. These im-
migrants (young and old) bring 
memories and their life stories 
(good or bad, bitter or sweet) 
with them..  Many of these peo-
ple could use assistance in find-
ing their way in their new envi-
ronment. 

The California Zoroastrian Cen-
ter (CZC) is trying to help these 
immigrants and make this tran-
sition easier.  Let us not forget 
that we are followers of Zoro-
aster who spread the belief to 
the world of Good Thoughts 
and looking forward to a bright 
future with hope and without su-

perstitions. The CZC helps new 
arrivals feel welcome through 
events and gatherings.  We (the 
CZC) are in the process of plan-
ning how we can better aid these 
new immigrants by having meet-
ings and discussions to determine 
their needs. Unity and harmony 
will help our society to proceed 
and be successful.

Having a good count of the Zo-
roastrian population makes plan-
ning easier and more accurate so 
that everyone can benefit.  Thus, 
we encourage each and every 
Zoroastrian to become a mem-
ber of the California Zoroastrian 
Center

The California Zoroastrian Cen-
ter as one of the largest Zoroas-
trian centers is planning to pro-
vide new immigrants guidance 
and support within its power and 
capability.   This is not possible 
without everybody’s help and as-
sistance.

Editor’s Note
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On 16 July, Iran lost one of its greatest ar-
cheologists. Shapur Shahbazi, ‘the father 
of scientific archeology in Iran’, died after 
nine months fighting stomach cancer. He 
was 63. 

A world expert on pre-Islamic Iranian 
culture, Shahbazi pioneered studies of 
the Achaemenid dynasty, one of the most 
prosperous periods in Persian history. He 
founded the Institute of Achaemenid Re-
search at Persepolis in 1973, and served as 
its director until 1978. He left Iran shortly 
after, and lived in Germany then the Unit-
ed States until his death in Walla Walla, 
Washington, this summer.
Shahbazi did not, however, sever his links 
with Iran, and when the opportunity arose 
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he re-opened the Institute and continued to 
act as an advisor to the Director until his 
death. 
His academic career spanned four decades. 
In 1963, he earned a BA in History from 
Shiraz University. Then he was awarded 
a scholarship to the University of London, 
where he gained an MA in Western Asiatic 
Archeology (1968) and a PhD in Archeol-
ogy (1973). In 1983, he completed a Post-
Doctoral Fellowship in Iranian Historiog-
raphy from Georg August University in 
Goettingen, Germany. 
In 1978, he attended West Point Military 
Academy in the United States, and taught 
military history to the Reserve Officers’ 
Training Corps and the National Guard. 
Over the years, he also taught a wide vari-
ety of courses at universities such as Teh-
ran, Goettingen, Columbia and Harvard. 
Subjects included Iranian and Middle 
Eastern culture, art history, ancient histo-
ry, historiography and women of the clas-
sical world. On his death he was Emeritus 
Professor of Iranian Studies at Eastern Or-
egon University.
Shahbazi was adept at languages, most 
notably Persian, Old Persian, English and 
German, and had a reading knowledge of 
French, Greek, Arabic and Aramaic. 

In memoriam: Shapur Shahbazi
Prominent Iranian Archeologist passed away
By Shahrooz Ash

He published 16 books and 180 academic 
papers (many of them in the Encyclopedia 
Iranica), and won many accolades for his 
work. In 1976, his first major work Cyrus 

the Great won the US national Book of the 
Year prize. 
Other publications include Persepolis Il-
lustrated (1976), which was translated 
into German and French, and his study of 
epic poet Ferdowsi: A Critical Biography, 
which was published by Harvard Univer-
sity in 1991. He also edited the first vol-
ume of the book Splendor of Iran (2002), 
covering the art and culture of pre-Islamic 
Iran. At the time of his death, he was com-
pleting a volume on the Sassanian dynasty, 
which will be published posthumously.
He was regularly sought out as a consul-
tant for organizations such as the United 
Nations, UNESCO, National Geograph-

ic, the BBC and the Discovery Channel. 
In 2005, he was the first recipient of the 
North American Middle East Studies As-
sociation Houshang Pourshariati Award in 

Iranian Studies, ‘for his role as one of the 
few Iranians who have single-handedly re-
written Iranian history.’ 
At his request, his body was transferred 
to Iran. He was buried on 31 July in his 
hometown of Shiraz, in the presence 
of many Iranian cultural, scientific and 
academic figures, as well as members of 
Iran’s Cultural Heritage and Tourism Or-
ganization. His body lies in Hafezieh, the 
area surrounding the tomb of the mystic 
poet Hafiz, where the most notable scien-
tific and cultural figures of Fars province 
are laid. He is survived by his daughter, 
Rudabeh, and his second wife, Farideh.

Many studies have shown that doctors only 
provide 50% of the recommended care to provide 50% of the recommended care to 
their patients.  That means you are receiv-
ing only half of the care you deserve every 
time you see your doctor.  That is why you 
need to take charge of the doctor visit, so 
you can get the most from your doctor and you can get the most from your doctor and 
your health care.  Below is a list of top 10 
things you should do in preparation for things you should do in preparation for 
your visit, to ensure you get 100% of the 
care you deserve.

1. Pick the right doctor.  Most patients just 1. Pick the right doctor.  Most patients just 
get assigned a doctor and don’t think they 
can change.  The real truth is that doctors 
have particular personalities and strengths 
and weaknesses.  It is real important to 
pick a doctor that matches your person-pick a doctor that matches your person-
ality and needs (language, culture, avail-
ability, etc.).  Don’t be afraid to change 
doctors if you don’t think you are a match.   
We don’t take it personally. 
2. Make your appointment for first thing 
in the morning.  Doctors are human.  They 

get rushed and when they are rushed, they 
tend to take mental shortcuts and forget.  
They are usually running late after the first They are usually running late after the first 
few appointments of the day.  The best few appointments of the day.  The best 
thing you can do is schedule your visits for thing you can do is schedule your visits for 
the beginning of the morning, preferably 
earlier in the week.  
3. Write down your medications for the 
doctor.  Have an updated list of all your doctor.  Have an updated list of all your 
medicines, the dosage, and your allergies.  
We count on you to give us the informa-
tion so we can update our records. 
4. Have a list of your top three concerns.  
If you go to the doctor with too many com-
plaints, they cannot address all of them ad-plaints, they cannot address all of them ad-
equately, and end up getting frustrated and equately, and end up getting frustrated and 
agitated with all your complaints.  Since 
doctors usually only have fifteen minutes 
per patient, they can really treat three prob-per patient, they can really treat three prob-
lems or less in that visit.  Schedule follow-
up visits for other concerns/problems.
5. Always write down advice you get from 
your doctor.  Studies have shown a patient your doctor.  Studies have shown a patient 
remembers very little of what the doctor remembers very little of what the doctor 

actually says.  Have a pen and paper ready actually says.  Have a pen and paper ready 
to write down, or have the doctor write 
down, instructions, medications, or other down, instructions, medications, or other 
advice given by your doctor.
6. Follow up on your tests.  Most patients 
believe that if they didn’t hear back from believe that if they didn’t hear back from 
their doctor, all tests must be ok.  That is 
usually the case, but not always true.  Pa-
tients should call and follow-up on all test tients should call and follow-up on all test 
results, particularly important tests like 
mammograms and chest x-rays.
7. Do your own research on the internet 7. Do your own research on the internet 
before you go see your doctor and after before you go see your doctor and after 
you return from your visit. Research your you return from your visit. Research your 
doctor, your illnesses, your medications, 
and your test results.  I would start with 
websites sponsored by societies (Ameri-
can Medical Association) and physician 
groups to make sure the information is 
valid.  
8. Be courteous.  Remember, doctors are 
humans too.  They have emotions, and humans too.  They have emotions, and 
many times it causes them to give you 
better or worse care.  Studies have shown better or worse care.  Studies have shown 
doctors who are frustrated with patients 

The top 10 things you should do 
before you go to the doctor.

By: Barsam Kasravi, MD, MPH Clinical Instructor,
Harvard Medical School
Associate Medical Director, Blue Cross Blue Shield 
of Massachusetts 

actually provide worse care to them.  So actually provide worse care to them.  So 
be kind to your doctor, thank them for their be kind to your doctor, thank them for their 
help, and even send them a thank you card help, and even send them a thank you card 
if you think they have been extraordinary.  
If you are not happy with them, say it in a 
productive manner or change doctors.productive manner or change doctors.
9. Never be afraid to ask.  Many patients 
come into the doctor’s office wanting to 
ask something, but end up making up an-
other illness because they were too afraid other illness because they were too afraid 
to ask.  Remember, doctors have heard it to ask.  Remember, doctors have heard it 
all.  It’s their job to listen.
10. Keep track of your own records.  In 
addition to your medications, it’s a good addition to your medications, it’s a good 
idea to keep a record of your own health.  
Doctors are famous for losing charts, and Doctors are famous for losing charts, and 
not reading everything in them.  If you 
have an updated medical record, that you 
keep at home, it will help the doctor get a 
glimpse of your health before treating you.  
Although most will have your records, 
yours will be more updated and accurate 
from your perspective.  Hopefully they 
will match.  

Happiness on to those

who bring happiness to others

“Gathas”





• Zarathushtra (Zoroaster in Greek) was the first monotheist. This means he 
was the first person who believed in one God.

  • Zoroastrians call their God Ahura Mazda. Ahura means “Lord” and Maz-
da means “Wisdom”.

  • Zoroastrians believe that Ahura Mazda is their Friend. And their purpose 
in this world is to help God make the world a better place to I ive.

  • Zarathushtra says there are two ways of thinking in the world. One is good 
and the other is bad.

 • Every one is free to choose between good and bad. However, only those 
who choose the good will achieve happiness and peace.

www.Zoroastriankids.com

GATHGATHG ASATHASATH

• The Gathas are the hymns composed by the Prophet Zarathushtra himself.

• The Gathas consist of 17 songs and 241 stanzas.

• The Gathas are very old. They may be as old as 4000 years!

• The Gathas are the only sacred part of the Avesta (the Zoroastrian scripture) 
because they are Prophet Zarathushtra’s actual words.

www.Zoroastriankids.com
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Interesting Facts

Martin Haug

Martin Haug was the first person who translated the Gathas to a European lan-
guage. He was born in Germany in 1827. Later he became interested in Sanskrit 
and Oriental languages.
In 1859, Martin Haug traveled to India and became professor of Sanskrit in the 
city of Poona. There he studied the Avesta and discovered the 17 Songs com-
posed by Zarathushtra. He understood that these Songs were much older than 
the rest of the Yasna.
Martin Haug then decided to translate these Songs to German. He published his 
translation in 1860. His translation made it possible for Europeans to read the 
actual Words of Zarathushtra for the first time. He went on to publish more than 
10 books on the Avesta and Zoroastrianism.

 www.Zoroastriankids.com

Kids Corner was compiled & designed by Armita Dallal

Find the following words in the puzzle below:

Asha   Righteous   Mazda   

Wisdom  Good   Choice  

Martin  Haug        Yasna

Youth of California Zoroastrian Center 
organizes variety of different events:

• Weekly events like Movie Nights every Friday at 8:00 PM

• Monthly events like hiking, picnics

• Halloween Costume Party which have always been supported by your atten-
dance. (This year the Halloween party is scheduled on 10/28/2006)

• Discussion Panels on whatever you like to discuss

For more information on youth events refer to http://www.yczc.com

You can support youth group by sending comments, feed-
backs and suggestions to yczc@czc.org
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7 YOUTH CAFE

Quoting Dickenson, “it was the best of 
times, it was the worst of times…” is a 
stunningly accurate description of my 
experience at the 10th Z Olympics which 
took place at the Loyola Marymount cam-
pus in sunny Los Angeles, California this 
past July 4th weekend.  Consisting of 5 
days and 4 nights of sports, bonding, and 
fun, the Z Olympics was my first exposure 
to a major Zoroastrian event.  
Allow me first to introduce myself.  My 
name is Tehran (yes like the city).  I am 
a true first generation Iranian-American 
and by “true” I mean I have an Iranian fa-
ther and a (black) American mother, a rare 
mix in the Iranian community.  My mother 
gave me my caramel skin, my stature, and 
curly hair.  My father gave me the ability to 
read, write, and speak Farsi fluently, pride 
in my heritage, and obviously my name.  
Together they raised a 25 year old double 
major graduate in Government, Interna-
tional Politics and Communications with 
a Masters in Economics.  I have a popular 
TV show on Persian Satellite.  And yes, I 
play basketball too.  
Basketball was only one of many sports 
offered at the Z Olympics.  There was also 
volleyball, track, swimming, even ping-
pong.  Started in 1988, the Z Olympics has 
grown to serve as a focal point of the Zo-
roastrian community by bringing together 
Zs from all over the world in camaraderie 
and competition.  The 10th Z Olympics 
boasted a beautiful campus, professional 
referees, and over 400 athletes who took 
the games very seriously, including me.  
Upon arriving on site we were assigned 
dorm rooms.  My roommate was one of 
my teammates so I was spared any awk-
ward introductions.  From the start the Z 
Olympics was very well organized, es-
pecially for an event of its size.  Friday 
night was Check In and Pizza Night.  My 
teammates had not arrived yet, and even 
surrounded by so many people I felt very 
much alone.  I did not know anyone and 
my “mix” makes me used to the stares.  
But the whispers I heard were not ques-
tions about my race.  Some people were 
simply curious.  Some people recognized 
me from the show.  But the most prejudice 
I accounted was from other teams worry-
ing about me being 6’2” and an ex-college 
basketball player.  One by one everyone 
introduced themselves and by the end of 
the night I had 400 new friends minus the 
teams we were to play the next day.  Not 
once did I feel like I did not belong.  
Our first game on Saturday morning in-
cluded a huge crowd of onlookers, fami-
lies and friends, clapping and cheering 
in Iranian accents.  When we won the 
“Ghashogh Zanee” began.  It was a lot 
of fun.  That night was the Beach Party.  
There was no DJ but the atmosphere was 
perfect for a boom box and favorite Per-
sian CDs.  There was dancing and meet-
ing even more new people.  As sunset fell 

a circle gathered around one of the many 
beach fires as “Dafts’ and “Tombaks” took 
center stage.  I did not realize how many 
Zoroastrians and Z supporters there really 
were.  But that night on the beach there 
was such a feeling of unity and family that 
it was hard to miss.
Sunday was the last games before the 
Semi-finals.  We won the first game of 
the day, but my excitement and effort 
lead me to a loss and a twisted ankle in 
the second game.  Definitely, “the worst 
of times”….  Our team still made the play 
offs but my pride was hurt.  That night’s 
celebration was a Dance Party in the au-
ditorium where I got to show off my one-
legged dance moves.  The auditorium was 
full of people of all ages, everyone having 
a great time.  The highlight of the night 
was the big dance circle where no one was 
safe.  We had such a good time that the 
team stayed up late even though we had an 
early game the next day.  
In Monday’s game it showed.  Even with 
overwhelming support from the crowd, 
my twisted ankle and last night’s partying 
made it impossible to win. The team put 
up a great fight but it wasn’t enough.  We 
came up short and I felt like I really lost 
an Olympic Gold Medal.  But my sulking 
was cured by that night’s Cruise.  Every-
one was dressed to impress.  The beauti-
ful crowd mingled and danced to the voice 
of Pyruz and the Romantics.  The smell 
of “kabob” and “ghormeh sabzi” filled 
the air.  Dinner was excellent, everyone 
looked great, and the night was amazing.  
Tuesday was the last day of events, the 
Championship games.  My loss the day 
before led me to coaching a children’s bas-
ketball team.  It was the kids that reminded 
me how much fun sports really were.  That 
day there were underdogs and upsets.  The 
real upset was that the 10th Z Olympics 
was coming to an end.  The medals were 
handed out followed by a wonderful slide-
show depicting the memories of the week.  
Everyone went back to their rooms and re-
luctantly packed their bags.  
Saying hello to everyone was hard, but 
saying good bye was the real challenge.  
I had met so many interesting people and 
made so many new friends that I didn’t 
want to leave.  I would really like to thank 
all the wonderful people who helped plan 
and coordinate such a fantastic experi-
ence.  I hope to continue participating in 
the events and one day maybe even coach 
my own children’s basketball team.  I urge 
everyone in the community to help con-
tinue the tradition of pride and unity that 
the Z Olympics bring with donations and 
otherwise.  I am very happy to have partic-
ipated in the Z Olympics and look forward 
to the next ZSC event.  In the end it truly 
was “the best of times…”  See everyone 
next year, can’t wait. 

Pride & Prejudice

My First Z Olympics
By  Tehran Ghasri

The Zoroastrian Journal Fall 2006

I would like to share some experiences 
from growing up in the United States as 
a member of the Zoroastrian faith, which 
is among a group of religious minorities 
in Iran. Too many times I have encoun-
tered people unfamiliar with this ancient 
religion, and even more frustratingly some 
of those who do know about it have a dis-
torted idea that we are fire worshippers.  
Zoroastrians pray and face fire or a light 
source as it is a symbol, analogous to the 
crucifix in Christianity; the energy of this 
religion's creator is represented by fire 
and the sun, which are both pure and ra-
diant. Zoroastrianism is simple to follow 
as there are three guiding principles: good 
thoughts, good words, and good deeds.
Iran's constitution protects three religions 
other than Islam: Zoroastrianism, Christi-
anity, and Judaism. Iran's roots are directly 
linked to Zoroastrianism, which was the 
state religion in Persia during the times of 
famous figures such as Cyrus, Xerxes and 
Darius.  
The late Mary Boyce, an internationally 
recognized scholar of this religion, said 
that ‘Zoroastrianism is the oldest of the 
revealed creedal religions, and it has prob-
ably had more influence on mankind, di-
rectly or indirectly, than any other single 
faith ... Some of its leading doctrines were 
adopted by Judaism, Christianity and Is-
lam.’
The greatest rate of migration of Zoroas-
trians from Iran and India (Parsis) to the 
United States occurred during the 1970s, 
presumably for better jobs and higher 
education opportunities. Offspring of the 
young adults who came here in the 1970s, 

including myself and my brother Jamshid, 
are expected to preserve the religion. Be-
fore doing this, they must find pride and 
acceptance in their ancestry, and this may 
be more difficult for Americanized Irani-
ans.
From my personal observation, parents 
have the most critical role in instilling a 
sense of pride in US-born Iranians who are 
exposed to MTV culture and struggle with 
insecurities about their heritage while try-
ing to fit in with their non-Iranian friends 
at school. Living near urban centers such 
as San Jose and Los Angeles, which have 
relatively larger Zoroastrian populations 
and temples, makes it easier for kids to be-
friend other Zoroastrians and maintain ties 
to their culture and religion. Growing up 
in Tucson, Arizona, a city with less than 
20 Iranian Zoroastrians, I found it diffi-
cult getting to know others my age in the 
faith. But I found a revived sense of pride 
through a different route: educating my 
friends about Zoroastrianism. 
I have learned that people are very open 
and willing to learn about foreign cul-
tures and concepts. I encourage others to 
become active in their communities and 
to educate as many people as possible, 
whether American or even other Iranians, 
about the different religions and cultural 
aspects of the beautiful country of Iran. 
Educating others, using technological re-
sources (such as the internet), and expe-
riencing the positive influence of my par-
ents have allowed me to gain acceptance 
and pride in my ancestors’ native country 
and religion.

Growing up Zoroastrian
By Armin Sorooshian



‘The most important of all outstand-
ing facts of Iranian history is the 
religious reform brought about by 
Zarathushtra.’ 
- Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore states that Zarathush-
tra was the first man we know who gave a 
definitely moral character and direction to 
religion, and at the same time preached the 
doctrine of monotheism, which offered an 
eternal foundation of reality to goodness 
as an ideal of perfection. All religions of 
the primitive type try to keep men bound 
with regulations of external observances. 
These, no doubt, have the hypnotic effect 
of vaguely suggesting a realm of right and 
wrong; but the dimness of their light pro-
duces phantasms leaving men to aberra-
tions.  
Tagore believed that Zarathushtra was the 
greatest of all the pioneer prophets who 
showed the path of freedom to men, the 
freedom of moral choice, the freedom from 
blind obedience to unmeaning injunctions, 
freedom from the multiplicity of shrines 
which draw our worship away from the 
single-minded chastity of devotion. 
Tagore explains that to most of us it sounds 
like a truism today when we are told that 
the moral goodness of a deed comes from 
the goodness of intention. But it is a truth 
which once came to a man like a revela-
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tion of light in the darkness and has not 
yet reached all the obscure corners of hu-
manity. There are men we still see around 
us who fearfully follow, hoping thereby to 
gain merit, the path of blind formalisms, 
which have no living moral source in the 
mind. This will make us understand the 
greatness of Zarathushtra.
Though surrounded by believers in magi-
cal rites, he proclaimed in those dark days 
of unreason that religion has its truth in its 
moral significance, not in external practic-
es of imaginary value; that it is to uphold 
man in his life of good thoughts, good 
words and good deeds.
But in Zarathushtra’s teachings, which are 
best reflected in his Gathas, we have hard-
ly any mention of the ritualism of worship. 
Conduct and its moral motives, such as 
Vohumano. Asha and Aramaiti, have re-
ceived almost the sole attention in them.
The orthodox [pre-Zarathushtra] Persian 
form of worship in ancient Iran included 
animal sacrifices and offering of haoma to 
the daevas. That all this should be discoun-
tenanced by Zarathushtra shows not only 
his courage but the strength of his realiza-
tion of the Supreme Being as Spirit. Here 
Tagore praises Zarathushtra’s wisdom and 
moral courage. 
We are told that it has been mentioned by 
Plutarch: ‘Zarathushtra taught the Per-
sians to sacrifice to Ahura Mazda “vows 

and thanksgivings”.’  What Plutarch here 
means is that Zarathushtra taught his fol-
lowers to offer prayers in declaring sol-
emnly to do the right and not to follow the 
wrong and thanking Ahura Mazda for His 
blessings, happiness and all that He cre-
ated for mankind. The distance between 
faith in the efficacy of bloodstained magi-
cal rites and cultivation of moral and spiri-
tual ideals as the true form of worship is 
immense. 
It is amazing to see how Zarathushtra was 
the first among men who crossed this dis-
tance with a certainty of realization which 
imparted such a fervor of faith in his life 
and his words. The truth which tilled 
his mind was not a thing borrowed from 
books or received from teachers. He did 
not come to it by following a prescribed 
path of tradition. It flashed upon him as an 
illumination of his entire life, almost like a 
communication to his personal self, and he 
proclaimed the utmost immediacy of his 
knowledge in these words: 
‘When I conceived of Thee, O Mazda, as 
the very First and the Last, as the most 
Adorable One, as the Father of Good 
Thought, as the Creator of Truth and 
Right, as the Lord Judge of our actions 
in life, then I made a place for Thee in 
my very eyes.’ Yasna, 31-4. (Translation 
by D. J. Irani)    
It was the direct stirring of his 
soul which made him say:
‘Thus do I announce the Greatest of 

all. I weave my songs of praise for Him 
through Truth, helpful and beneficent to 
all that live. Let Ahura Mazda listen to 
them with His Holy Spirit, for the Good 
Mind instructed me to adore Him. By 
His Wisdom let Him teach me about 
what is best.’ Yasna, 45-6.   

He prays to Mazda:
‘This I ask Thee, tell me truly, O Ahura, 
the religion that is best for all mankind 
- the religion, based on truth, which 
should prosper all that is mine, the re-
ligion which establishes our actions in 
order and justice by the Divine Songs 
of Perfect Piety, which has, for its intel-
ligent desire of desires, the desire for 
Thee, O Mazda!’ Yasna, 44-10. 
 With the undoubted assurance and hope 
of one who has got a direct vision of Truth 
he speaks to the world: 
‘Hearken unto me, Ye, who come from 

far and near! Listen, for I shall speak 
forth now; ponder well over all things, 
weigh my words with care and clear 

thought. Never shall the false teacher 
destroy this world for a second time; 
for his tongue stands mute, his creed ex-
posed.’ Yasna, 45-1. 
 Tagore thinks it can be said without doubt 
that such a high conception of religion, ut-
tered in such a clear note of affirmation, 
with a sure conviction that it is a truth of 
the ultimate ideal of perfection which must 
be revealed to all humanity.  
There was a time when, along with other 
Aryan peoples, the Persians also wor-
shipped the elemental gods of nature, on 
whose favor they depended for the good 
things of life. But such favor was not to be 
won by any moral duty performed or by 
any service of love.  
Tagore honors Zarathushtra as the first of 
the great prophets to call human beings 
away from their long habit of manipulat-
ing tribal gods with magic rituals toward 
the moral self-transformation that is the 
noblest mode of spiritual life.  Below 
is translation of one of Tagore’s poems 
(‘Where the mind is without fear’) by the 
poet himself: 
Where the mind is without fear and the 
head is held high;
Where knowledge is free;
Where the world has not been broken 
up into fragments by narrow domestic 
walls;
Where words come out from the depth 
of truth;
Where tireless striving stretches its 
arms towards perfection;
Where the clear stream of reason has 
not lost its way into the dreary desert 
sand of dead habit;
Where the mind is led forward by thee 
into ever-widening thought and action
Into that heaven of freedom, my father, 
let my country awake. 

Rabindranath Tagore was a Bengali poet, 
philosopher, visual artist, playwright, 
composer, and novelist whose avant-garde 
works reshaped Bengali literature and mu-
sic in the late 19th and early 20th centuries. 
A celebrated cultural icon of Bengal, he 
became Asia’s first Nobel Laureate when 
he won the 1913 Nobel Prize in Literature. 
He was knighted by Lord Hardinge. Tago-
re interacted with many notable contem-
poraries such as Mahatma Gandhi, George 
Bernard Shaw and Albert Einstein, and 
was invited to Iranian Majlis as a personal 
guest of Reza Shah Pahlavi.
We Persians, should be proud of our heri-
tage and the contribution that our ancestors 
made to the civilizations of the world.
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RABINDRANATH TAGORE’S

UNDERSTANDING OF 
ZARTHUSHTRA’S VISION

By: Shahbahram Pooladzandi & Behram Deboo
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 In Yasna 29 of the Ahunavaiti Gatha, 
there is a divine drama in which the soul 
of the living world appeals to God to send 
a mighty warrior who can alleviate pain 
and misery caused by violence and strife. 
God asks Asha (truth) if there is any righ-
teous man. Asha replies there is no author-
ity that could do that. God turns to Vohu 
Manah who says there is a righteous man, 
Zarathushtra, who has listened to their 
teachings and who will bring peace and 
harmony to suffering humanity. The soul 
of the living world is disappointed, as 
Zarathushtra is not a mighty king. How-
ever, she yields to God, saying, ‘You know 
best’, and requests God to grant him spiri-
tual strength and sweetness of speech.

Zarathushtra comes to know his revealed 
God and calls Him in Gathas: Ahura 
Mazda, Mazda Ahura, Mazda or Ahura.  
Mazda is used in the first stanza of the first 
song, Yasna 28.1.  Interestingly, in the sec-
ond stanza, he uses Mazda Ahura.  He also 
uses other forms such as Ahura Mazda and 
Ahura.

What does Mazda Ahura 
or Ahura Mazda mean?  
He combines two nouns ‘Mazda’ and 
‘Ahura’.  Ahura means a being who is 
self-existent.  It means ‘supreme being’.  
Though God has no gender, it is worth 
noticing that Ahura is a masculine noun 
while Mazda is a feminine noun.  Mazda 
means ‘super intellect’ or ‘wisdom’.  Maz-
da Ahura means ‘wise creator’ or ‘Lord’.  
Ahura Mazda is then ‘Lord of super intel-
lect or wisdom’.  

What are the attributes 
of Ahura Mazda? 

Zarathushtra assigns Mazda Ahura six at-
tributes.  They are mentioned again and 
again in many verses.  They are: 1. Vohu 
Manah, ‘good mind’; 2. Asha, ‘truth’ 
or ‘righteousness’; 3. Vohu khashathra, 
‘God’s domain, kingdom and power’; 4. 
Armaiti, ‘love, devotion and tranquility’; 
5. Haurvatat, ‘perfection, integrity and 
wholeness’; 6. Ameretat, ‘immortality’. 
The idea is to emulate God’s primal prin-
ciples or attributes for the attainment of 
the highest spiritual level that could bring 
blessings for both material and spiritual 
worlds, so that we all reach the abode of 
God’s light. All six attributes, along with 
Mazda Ahura, are mentioned in Yasna 
45.10, Y. 31.21, etc.

• Ahura Mazda is the first and foremost. 
He is the same now and forever. 

• Ahura Mazda lives in the heavenly realms 
clothed in light. 
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• Ahura Mazda grants us bliss, long-endur-
ing gifts of Asha and joy of inner life. He 
is all-powerful. He helps us to overcome 
hatred. 
• He is the Best - Vahishtem. He bestows 
the blessings of Good Mind forever. He is 
the most worthy of praise.  

• He gives freedom of choice. Thus, we 
are responsible for our actions. Let it be as 
He wishes us to be. He rules at will. 

• He knows best, whether it is past, pres-
ent or future. He has established two prin-
ciples of prosperity and adversity for mor-
tals. Thus, He is the judge of our actions in 
this life and the life after. 

• He is the light of lights. He grants the 
abode of light to the righteous souls. 

• He upholds the best mind and is in har-
mony with Asha. He is the creator of eter-
nal laws. 

• At the dawn of creation, through His 
mind, He shaped for us the living world, 
conscience and intellects. He planted life 
in the physical body and gave us deeds 
and teachings so that we may act upon free 
choice through free will. 

• He has designed the material and spiritu-
al laws of life so that we all become God-
like. It is the highest spiritual aspiration 
any human being would like to achieve. 

• He is our teacher, guide and comfort and 
not to be feared as He is not a vengeful 
God.  

• He is lovable as our friend, brother and 
father. He is Fryo Vahishto, the Most Be-
loved. 

• He is the creator of all and everything. 
Zarathushtra poses question after question 
regarding the creation in the Ushtavaiti 
Gatha.  

• Evil is the wrong choice a soul makes be-
tween the creative, progressive mentality 
and destructive mental force. Evil does not 
exist until we give a substance to it. 

• One should choose Asha and Good Mind 
to be God’s Hamkar (co-workers). 

Of course, there is more in Gathas, but to 
keep it short, these are the salient points 
one can ponder upon. Firdowsi knew the 
meaning of Ahura Mazda as, in the begin-
ning of Shahname, he says, ‘Be Nam-e 
Khodavande Jan o Kherad’ (‘In the name 
of the Creator of life and wisdom’). Atha 
Jamyat, Yatha Afrinami.  So be it, as I 
pray. [David – are these last two sentences 
supposed to be in this paragraph or on an-
other line?]

Wise God 
Ahura Mazda in Gathas

By Behram Deboo

Thank you Zarathushtra, for your benevolence!
For teaching me how to be in God's presence.
Now I know it is possible a conversation
With the most powerful fashioner of creation.

Your message teaches that with a good mind
It is easy and normal to approach the divine.
I shall thank you during an eternity
For showing me the way to meet divinity.

You say that with the Wise One I can talk,
And on his side I can walk,
If I can only grasp righteousness,
He will come to me with radiant happiness.

Zarathushtra, if I could hear the voice of the Wise,
As you did, Radiant Happiness inside of me shall arise,
Because just a plain thought-provoking word
Will bring enough peace and love to this needed world.

You made me clearly understand
That Ahura Mazda is my friend.
This is an important and valuable lesson,
Which now I can teach my daughter and son.

How can I ever thank you in this mortal's land?
If  I am only in this world a simple man.
You, with your Gathic light Made me realize that Ahura Mazda is at 
sight.

I will not find words in my imagination,
No worthy presents to give
As long as I live To reward you for your precious orientation.

One thing I can promise in essence:
To let others know about the divine existence
And according to what you requested to our Lord.

Thank you Zarathushtra!
 By: Dr. Jose Abreu

RAMIN OSTOWARI
           Realtor
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Welcome to “Humanity”
Dear Friends,

Welcome to the newest sections in the Zoroastrian Journal: Humanity.  This section is put together with the hope of helping create awareness among our readers about events 
that have an impact on the inherent dignity entailed in being human.  The topic is intentionally broad and can include anything from human rights violations to stories that give 
us hope and help us tap into our own humanity.  The one thing we ask is for you to remember that even the most disheartening story presents an opportunity for us to try and do 
something about it.  In essence, this is a golden opportunity to practice “Good Thoughts, Good Words, Good Deeds” in full.
We invite you to read this section and learn about events that are happening in the world, be they within or outside the Zoroastrian community.  We also look forward to submis-
sions from those of you who would like to contribute to “Humanity”.  Send all submissions, inquiries and comments to: Niaz Kasravi (nkasravi@gmail.com).

Sincerely,
The Zoroastrian Journal Team

As Iranians we are taught about being 
descendants of Cyrus the Great, who 
is widely known to have issued the first 
known human rights doctrine.  As Zoro-
astrians, we are taught that first and fore-
most we are to think good thoughts, speak 
good words, and do good deeds.  A sense 
of pride about this lineage is instilled in us 
from the start.  Let’s examine exactly what 
that pride is all about and how we can use 
it to change the course of our history.

The Cyrus Cylinder

Discovered in 1879 in Babylon, the Cylin-
der containing Cyrus the Great’s message 
on human rights dates back to the 6th cen-
tury B.C.  It relays a message that is often 
thought characteristic of Persian rule in 
the Achaemenid (Hakhamaneshi) Dynas-
ty, including: religious tolerance, freedom 
of choice, and abolishment of slavery.  
The extraordinary vision and respect for 
human dignity that Cyrus had can be seen 
in his words which appear on the Cylin-
der:
“ Now that I put the crown of kingdom of 
Iran, Babylon, …on the head, with the help 
of [Ahura] Mazda, I announce that I will 
respect the traditions, customs and religions 
of the nations of my empire and never let 
any of my governors and subordinates look 
down or insult them until I am alive.  From 
now on, until [Ahura] Mazda grants me the 
kingdom favor, I will impose my monarchy 
on no nation.  Each is free to accept it, and if 
anyone of them rejects it, I never resolve on 
war to reign.  Until I am king…I will never 
let anyone oppress any others. “ 
Not until 14 centuries later did Western 
countries establish the United Nations 
(UN) and formally adopt these principles.  

A Universal Declaration of Human Rights

The UN Charter declares, “We the people 
of the United Nations [are] determined…
to reaffirm faith in fundamental human 
rights, in the dignity and worth of the hu-
man person, in the equal rights of men and 
women and of nations large and small.”  
The UN’s main goal is to promote and 
protect the inherent rights of individuals to 
be free from repression, especially at the 
hands of governments.  Basic freedoms 
such as the right to life, freedom from tor-
ture, freedom from slavery, freedom from 
being assaulted, and freedom from arbi-
trary detention, imprisonment, and execu-

tion are considered universal and are to be 
enjoyed by everyone, even if governments 
fail to recognize and implement them.  
Perhaps the single most important docu-
ment that sets forth international standards 
for human rights is the Universal Declara-
tion of Human Rights (UDHR), adopted by 
the General Assembly in 1948.   Through 
recognizing the “inherent dignity” and 
“equal and inalienable rights of all mem-
bers of the human family,” the UDHR pro-
vides “the foundation for freedom, justice, 
and peace in the world.”  

So, What Went Wrong?

Today, one need only to glance at the front 
page of the newspaper to realize that the 
image of peace and freedom that Cyrus the 
Great and the founders of the UDHR had 
for the world has not yet been achieved.  
‘What did we do wrong?’ we might ask.  A 
better question to ask ourselves is, ‘What 
didn’t we do right?’  It’s quite easy to put 
things down on paper and create interna-
tional standards that guarantee freedom, 
justice, and peace.  But, to take steps and 

actively pursue measures to ensure these 
standards are met requires work from each 
and every one of us.  What we did is to 
allow ourselves to become overwhelmed 
with the complexities of our world.  What 
we did is to think that other people, other 
groups, and other organizations, whose 
“job” it is to work on human rights issues 
are really the only ones who can do the job.  
What we failed to do is realize that each of 
us can make a difference and, hence, we 
didn’t get involved in the effort.

Where to Go from Here…

The key element to begin a resolution and 
restore some semblance of peace in our 
world is to consciously practice tolerance: 
tolerance for different religions, tolerance 
for different races, tolerance for differ-
ent cultures, and even tolerance for those 
with whose beliefs and lifestyles we might 
completely disagree.  Is this not precisely 
the message of Cyrus the Great?  And, 
don’t we all take pride in the fact that we 
come from his lineage?  That pride means 
nothing unless we put it into action by fol-
lowing his example.  With this tolerance, 
each of us is fully equipped to participate 
in the human rights movement, the rest in 
rather simple. 
Here are some suggestions to get you 
started on becoming a defender of human 
rights:

• Select an area or an issue that you care about.  
There are countless groups and organiza-
tions on the local, national, and internation-
al level that have laid the groundwork for 
each of us to take action.  To get involved in 
this movement requires simply the click of 
button on your keyboard. 
• Learn about the recent history of work be-
ing done on that issue.
This information is easily found on the web-
sites of organizations whose work is  r e l -
evant  to your issue.     
• Talk About Your Issue
Discuss what you have learned with your 
family and friends.  Chances are if you  
find the  topic interesting, they will too.
• Take Action

There are a number of different ways to 
do this, some of which require absolutely 
minimal time.  Volunteering, donating 
funds, signing petitions, educating others,  
or taking part in larger campaigns repre-
sents a broad spectrum of activities that 
you can do  individually to help ad-
vance the human rights movement as a 
whole.    
But remember to never lose sight of the 
key element in this effort: tolerance.  Be 
tolerant of those may not agree with you, 
be tolerant of obstacles that will appear, 
and most importantly, be tolerant of the of-
ten slow pace of change.  Once each of us 
makes an effort – any effort, large or small 
– to make Cyrus’s vision a reality, then we 
can rightfully be proud of our heritage.  

Practicing Tolerance in an Intolerant World:

Cyrus the Great’s True Message
By Niaz Kasravi, Ph. D.

Quotes & FactQuotes & Fact
QuotesQuotes

The world is a dangerous place, not because of those who do evil, but because of those who look on and do nothing. 
  Albert Einstein

You must not lose faith in humanity. Humanity is an ocean; if a few drops of the ocean are dirty, the ocean does not become dirty.       
Mohandas K. Gandhi

Be the change you wish to see in the world.       -Mahatma Gandhi

Facts
Did You Know?
Since 1495, no 25-year period has been without war.

Did You Know?
The very first bomb that the Allies dropped on Berlin in World War II killed the only elephant in the Berlin Zoo.

Did You Know?
War is not healthy for children and other living beings!
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In The Golden Age of Persia (1989), the 
renowned American scholar Richard N 
Frye, wrote, ‘Arabs no longer understand 
the role of Iran and the Persian language in 
the formation of Islamic culture. Perhaps 
they wish to forget the past, but in so doing 
they remove the bases of their own spiritu-
al, moral and cultural being… Without the 
heritage of the past and a healthy respect 
for it… there is little chance for stability 
and proper growth’ (p. 236).

In 1953, the Iranian linguist Ali Akbar De-
hkhoda praised Frye for doing just that – 
promoting an understanding of the impor-
tance of Iran in the history of the world. 
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The Heritage of Persia
* Book review: The Heritage of Persia, Richard N Frye, 
Mazda Publishers, Costa Mesa, CA, 1993, paperback, ISBN 1-56859-008-3,
 pp xiv + 330

He bestowed him with the title ‘Irandoost’ 
or ‘friend of Iran’. Almost 50 years later 
(2004) a ceremony was held in Iran, pay-
ing tribute to Frye’s six decades of work 
on Iranology, the Persian language, as well 
as the history and culture of Iran.

There may be few scholars who have con-
tributed more to these areas, and Frye’s 
The Heritage of Persia is considered by 
many to be one of the classic texts on the 
civilization of ancient Persia. 

The author wrote the book as a ‘scientific-
popular’ survey of the pre-Islamic history 
of Persia, aimed to be accessible enough 

for both students and the general public. 
First published in 1962 (with new editions 
in 1976 and 1993), it covers the history 
of one of the world’s most powerful and 
long-lasting cultures. 

Frye draws upon archaeological, docu-
mentary and linguistic sources as well as 
his extensive first-hand knowledge of Per-
sian history and culture, having worked for 
many years in the region. The book stud-
ies a wider geographical area than modern 
Iran, including lands outside the modern 
country which historically have been Ira-
nian in speech and culture. Chronologi-
cally, it starts with the arrival of the Ary-
ans in the 2nd millennium BC, follows the 
fates of the Achaemenid, the Seleucid, the 
Parthian and the Sasanian dynasties, and 
culminates in the arrival of Islam 2,500 
years later. 

‘It is hoped,’ Frye writes in the Introduc-
tion (p. x), ‘that The Heritage of Persia will 
show the remarkable continuity of culture, 

from the time the Iranians came upon the 
plateau until the Islamicisation of the land 
in the tenth century AD.’

He claims two approaches that were new 
at the time of writing: (1) ‘that the history 
of Zoroastrianism can best be understood 
as the grafting on to the religious beliefs of 
the majority of Iranian the teachings of the 
minority of the followers of the prophet 
Zoroaster, rather than as the accommoda-
tion of aberrant, archaic beliefs to the mes-
sage of the Gathas’; and (2) ‘the extension 
of the ancient history of the country down 
to the tenth century AD’ (pp. x-xi).
Frye is currently emeritus professor of Ira-
nian Studies at Harvard University, where 
he founded the Center for Middle Eastern 
Studies, the first Iranian studies program 
in America. His other works include A 
History of Bukhara and The History of 
Ancient Iran. In his will, Professor Frye 
has asked to be buried in Esfahan.
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 Darius the Great (522-486 BCE) was the 
most illustrious king of the Hakhamanish 
dynasty. His rule was par excellence in so 
many ways that his contribution to many 
reforms, projects and building monuments 
is unparalleled in the history of Persians.  
Darius is particularly mentioned in Ezra 4-
6 as the Persian king under whom the tem-
ple at Jerusalem was finally reconstructed, 
after the Jewish people returned from exile 
in Babylonia under the protection of Cyrus 
the Great. 

Darius was a staunch Zoroastrian as, in all 
inscriptions, he thanks Ahura Mazda for 
helping him to become a king and con-
quering many lands. In Old Persian, Ahura 
Mazda became Auramazda. 

He tells in one of the inscriptions at 
Naqsh-I-Rustom: ‘Adam darayavaush 
khashaayathiya vazraka, khashaayathiha 
khashaayathiyaanaam – Paarsa paarsahya 
ariya ariyachithra.’ The translation is, ‘I, 
Darayavaush (Darius), the great (vazraka) 
king (khashaayathiha). The king of kings 
– a Paarsa (Persian or Parsi), an Aryan, of 
Aryan family or descent.’ It is clear that 
Persians considered themselves as Aryans. 
The language of Paarsa was called Parsi. 
Later, the Arabs changed it to Farsi.

Darius built roads, bridges and canals. 
The famous Royal Road ran from Susa to 
Sardis – a distance of 1500 miles. He in-
troduced the postal service, and messages 

reached from Susa to Sardis in five or six 
days by mounted courier.  

It is believed that way back in Egyptian 
history, Pharaoh Senusret of the 12th dy-
nasty (1878 BCE – 1839 BCE) may have 
had a west-east canal dug, joining the Nile 
with the Red Sea, thus allowing ships to 
pass between the Red Sea and Mediterra-
nean. It was in use as far back as the 13th 
century BCE during the reign of Ramesses 
II. It later felt into disuse due to heavy silt 
coming from the Nile River. 

In 600 BCE, Necho II of Egypt tried to re-
excavate the canal but was unable to com-
plete the job. It is at this point that Darius 
the Great entered the story. Herodotus and 
other Greek writers have written in detail 
about the construction of a canal connect-
ing the Red Sea with the Nile. Scholars 
doubted this part of the history. 

However, while digging and rebuilding the 
Canal about 150 years ago, a slab of pink 
granite was discovered with an inscrip-
tion in four languages: OP (Old Persian), 
Elamite, Babylonian, and Egyptian hi-
eroglyphs. This shows that Persians were 
linguists as they were the rulers of many 
countries with different languages.

The inscription read: ‘Saith King Darius: 
I am a Persian. Setting out from Persia, I 
conquered Egypt. I ordered this canal dug 
from the river called the Nile (OP Piraava) 

Darius
and the Suez Canal

 By Behram Deboo

that flows in Egypt, to the Sea that begins in Persia (Red Sea). When the canal had 
been dug as I ordered, ships went from Egypt through this canal to Persia, thus, as my 
desire.’

When the canal was completed, it facilitated the crossing of ships between Egypt through 
the Red Sea, around the Arabian Peninsula and the Persian Gulf.

We Persians, should be proud of our heritage and the contribution that our ancestors 
made to the civilizations of the world.

History & Culture



Every even year, Zoroastrians throughout 
northern America and the world begin 
preparing for the upcoming Zarathushti 
games. Forming teams, making travel 
arrangements, training for an individual 
competition, and finding the right outfit 
for a social event are all steps involved in 
gearing up for the Zarathushti games, and 
this year was no exception. With record 
numbers of over 350 adult participants and 
50 youth participants, this year provided 
greater opportunities for lasting friend-
ships and fierce competition.   
Five countries consisting of Australia, 
Canada, England, Finland, and Germany, 
as well as 16 states from the United States 
were represented by 14 adult basketball 
teams, 4 youth basketball teams, and 12 
volleyball teams, combining for a total 
of 30 teams. A drastic increase from the 
2004 Zarathushti games in Vancouver, 
Canada where only around 15 teams par-
ticipated, this number proves to be a huge 
improvement from the first Zarathushti 
games in 1988 where only three teams 
participated for the gold medal prize in 
basketball. While the growing popular-
ity of the games is evident in the number 
of teams and participants, it can also be 
seen through the higher level of competi-
tion and intensity displayed on the court 

as well as in the stands. This year’s games 
registered overtime basketball games and 
down-to-the-wire matches in volleyball. 
Rivalries have been formed and every 
team walks on the court with a newfound 
confidence for victory and the belief that 
the gold medal prize is within reach. The 
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competing athletes, however, are only half 
the excitement as the banging of pots and 
pans, the yelling of teams and names, and 
the holding of signs equate the other half. 

While teams try to outplay one another on 
the court, fans also do their part by try-
ing to out-yell and out-cheer each other 
on the sidelines. With the higher level of 

competition and intensity now present at 
the competitions, there is no doubt that the 
Zarathushti games are as much for the ath-
letes as they are for the spectators.
In accordance with the team events, the 
individual competitions at the Zarathushti 
games have also grown in popularity 

Zoroastrian Sports Committee

The 10th Zarthushti Games
By Arsham Dianat

and intensity. There were a high number 
of participants in track, swimming, and 
ping pong and an equally high number 

of memorable races and matches. Track 
was altered to a 1600 meter event but it 
did not stop the runners from displaying 
their great athleticism as several partici-
pants recorded a time under the six minute 
mark in route to a medal finish. With great 
sunny weather and a serene pool, competi-
tors mixed fire with water as they blazed 
down the lanes in both individual and re-
lay events. As with any great swimming 
event, there were several heats for the dif-
ferent participating age groups that con-
tained photo finishes where an outstretched 
fingertip made the difference between first 
and second place. Ping pong proved to 
live up to the hype of all the preceding in-
dividual events as the even playing field 
allowed for close and exciting matches. 
The final match attracted a great audience 
and created a grand spectacle as the back-
and-forth hitting of the ping pong ball was 
matched only by the fierce cheering and 
support of the opposing fans. Thus, while 
the team events provided excitement with 
overtime periods, the individual events 
were no exception as crowds gathered and 
athletes illustrated their talents in hopes of 
individual glory.  
With teams and participants competing 
against each other on the court, on the 
track, or in the pool, the social events al

lowed for the community to grow closer 
and make lasting friendships. Beach night 

allowed for those who live inland to expe-
rience one of nature’s beautiful settings as 
Dockweiler beach provided a sandy beach 
and tranquil waves. A raging fire only add-
ed to the warmth felt between newly found 
friends and old friends of the past. The dis-
co night provided a different setting as the 
tracks of the DJ and the dance floor took 
the place of the burning fire and the sandy 
beach at beach night. In addition to con-
versing, people were now able to show off 
their dancing skills instead of their social 
skills. Music ranged from Persian to Amer-
ican as everyone danced the night away. 
On the final night, a cruise through the 
Marina proved, however, to be the grand 
finale for this year’s social events. Being 
on the night before the finals, the cruise 
allowed for participants to relax and gave 
everyone a chance to enjoy themselves. 
The bay showed to be a breathtaking 
sight and the fireworks display off in the 
distance only added to the night’s beauty. 
The food was amazing and the live music 
of Persian pop sensation Pyruz allowed for 
great dancing and made the night all the 
more unforgettable. All the social events 
put on at this year’s games proved to be 
more than a simple gathering. They gave 
rivals on the court the opportunity to get 
to know each other; they gave people half 
way across the world the chance to meet 
and exchange words that otherwise would 
have been impossible; and they gave ev-
eryone the ability to make one more friend 
and one more lasting memory. 
  With a record number of participants and 
memorable off-court events, this year’s 
games were arguable the best to memory. 
People come from around the world with 
hopes that a gold medal will be placed 
around their neck and the desire to make 
a lasting friendship. The level of competi-
tion has risen, the popularity of the games 
has grown, and one can hope that it contin-
ues to do so. With the games coming to a 
complete close, people depart the gymna-
sium and the campus with completely dif-
ferent thoughts and memories. Some leave 
with the hopes of a repeat championship; 
some leave with a newfound determina-
tion to capture the ever elusive gold; and 
some leave with a new friend at their side. 
While the Zarathushti games cause people 
to leave with mixed and varying sensa-
tions, one emotion binds them all: the 
anticipation of next year’s games and the 
chance to do it all over again. 
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