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بازمانده هاى فرهنگى

يازدهمين دوره بازيهاى ورزشى زرتشتيان
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موبد بهرام شهزادى و شهردار لوس آنجلس 
Mobed Shahzadi & Los Angeles Mayor

ان
اني

غخ
ر با

شي
رد

ز ا
) ا

س
عك

ر (
تو

فر



2ماهنامه زرتشتيان- شماره 10 -  تابستان 3746 زرتشتى

سخن نخست
يادداشت سردبير

شماره نوروزى اين ماهنامه در حال پخش شدن بود كه از خبر دلخراش كشته شدن و ترور زنده ياد منوچهر فرهنگى در اسپانيا آگاه شديم. ستاره  ديگرى 
به آسمان درخشان فرهنگ ايران پيوست. ايران دوست و فرهنگ دوستى كه همواره براى سرافرازى و بلند آوازه كردن ايران اهورايى تالش مى كرد. 

شماره نوروزى اين ماهنامه در حال پخش شدن بود كه از خبر دلخراش كشته شدن و ترور زنده ياد منوچهر فرهنگى در اسپانيا آگاه شديم. ستاره 
به آسمان درخشان فرهنگ ايران پيوست. ايران دوست و فرهنگ دوستى كه همواره براى سرافرازى و بلند آوازه كردن ايران اهورايى تالش مى كرد. 

شماره نوروزى اين ماهنامه در حال پخش شدن بود كه از خبر دلخراش كشته شدن و ترور زنده ياد منوچهر فرهنگى در اسپانيا آگاه شديم. ستاره 

زاران هزار كسان ديگر راه او را پيش ميبرند، راهى كه بنيادش بر پاسدارى و گسترش فرهنگ ايران اهورايى و اين فرزند راستين ايران كشته شد ولى هزاران هزار كسان ديگر راه او را پيش ميبرند، راهى كه بنيادش بر پاسدارى و گسترش فرهنگ ايران اهورايى و اين فرزند راستين ايران كشته شد ولى هزاران هزار كسان ديگر راه او را پيش ميبرند، راهى كه بنيادش بر پاسدارى و گسترش فرهنگ ايران اهورايى و 
تازه كردن زندگى خواهد بود.

تاريخ فرهنگ و هنر ايران اهورايى فرزندان به خون خفته زيادى را داشته ولى درخت تنومند فرهنگ ايران همچنان استوارتر از هميشه ايستاده است.
ايران زادگاه زرتشت و بسيارى از پيروان اوست و زرتشتيان جهان در نيايش هاى خود همواره اين سرزمين اهورايى را ستايش مى كنند و به همه ى مردان 

و زنان پارساى آن از گشتاسب تا كيومرس، از كورش تا بابك و از داريوش تا منوچهر درود مى فرستند.
فرهنگ ايران، فرهنگ شادى و شادمانى است و چيزى كه پس از گذشت هزاران سال هنوز ايران و ايرانى را نگه مى دارد اين فرهنگ واال و استوار 

ايران است.
بسيارى از گروه ها، قوم ها و كشورهاى گوناگون در تاريخ آمدند و از ميان رفتند ولى نام ايران  و مردم ايران همچنان در جهان استوار است و خواهد بود.

ننگ بر آن ددمنشان و كوته انديشانى كه در انديشه ى ويرانگرى و در كار ويرانگريند و براى پيشبردن هدفهاى اهريمنى خود در ويران كردن بازمانده 
بسيارى از گروه ها، قوم ها و كشورهاى گوناگون در تاريخ آمدند و از ميان رفتند ولى نام ايران  و مردم ايران همچنان در جهان استوار است و خواهد بود.

ننگ بر آن ددمنشان و كوته انديشانى كه در انديشه ى ويرانگرى و در كار ويرانگريند و براى پيشبردن هدفهاى اهريمنى خود در ويران كردن بازمانده 
بسيارى از گروه ها، قوم ها و كشورهاى گوناگون در تاريخ آمدند و از ميان رفتند ولى نام ايران  و مردم ايران همچنان در جهان استوار است و خواهد بود.

هاى فرهنگى ايران تالش مى كنند. آنانى كه در فكر جدا كردن جزيره هاى ايران خليج هميشه پارس از ايران و يا آنانى كه در انديشه دگرگونى نام 
خليج هميشه پارس هستند.

درود به آنانى كه در پاسدارى و گسترش فرهنگ ايران اهورايى مى كوشند.
درود به آنانى كه در بكار بردن واژه هاى پارسى و دستور زبان پارسى در گفتار و نوشتار كوشش مى كنند و از واژه هاى تازى 

دورى مى جويند.
درود به همه ى مردان و زنانى كه نام بلند ايران و ايرانى را در هر كجاى جهان به گوش ديگران مى رسانند و مهر ايران و پيام 

زرتشت در دلشان مى تپد.
درود به فروهر پاك زنده ياد منوچهر فرهنگى كه هميشه براى ايران اهورايى زندگى كرد و براى ايران جان باخت.

يادش گرامى باد

اين چنين باد كه آرزو داريم

با سپاس فراوان
از دهشمندان گرامى و بويژه

دكتر اردشير و بانو شيدا 

انوشيروانى
پشتوانه ى اده دستى   به اين رسانه پشتوانه ى اده دستى   به اين رسانه پشتوانه ى  اده دستى   به اين رسانه كه با مهر و گشاده دستى   به اين رسانه كه با مهر و گش
مالى داده اند و انگيزه سرپا ماندن آن را فراهم 

آورده اند.
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كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز  هاى  نشريه  توانيد  مى 

را ببينيد.

از كسانى كه نامه يا نوشتار مى فرستند خواهش ميكنم:

– تا آنجا كه بتوانند واژه هاى پارسى برابر دستور زبان پارسى بكار ببرند وكوتاه بنويسند تا ما ناچار به كوتاه  1
كردن آنها نشويم.

2 – از ما نخواهند كه نوشته ها شان همان گونه كه هست چاپ شود. ما تا انجا كه بتوانيم واژه هاى تازى را به 
پارسى بر ميگردانيم و نوشته هاى دراز را كوتاه مى كنيم. اگر نوشتارى فرستاديد به معنى اين است كه اين چند 

نكته را پذيرفته ايد.
3 - پيشنهاد هاى فراوانى در باره ى ديگر (عوض) كردن نوشتارها و روش هاى ماهنامه مى رسد. ما كارى را آغاز 

كرده ايم و نياز به زمان دارد. اين ماهنامه ى نوپا نمى تواند براى همه كس همه چيز باشد.
اميدواريم بزودى بتوانيم در باره ى آبونمان اين ماهنامه راى (تصميم) بگيريم ودر آينده آن را آگهى كنيم.

با درود سردبير
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دانش آموختگان برجسته 2008
جوانانى كه با كوشش و تالش براى خود، خانواده و جامعه

موجب سرافرازى و سربلندى شدند.

نامها با رده ى الفباى فارسى

• آقاى فرهاد اردشيرپور- دوره آموزشى دانشكده پزشكى را از دانشگاه كاروليناى شمالى به پايان 
رسانيده و درجه دكتراى پزشكى خود را دريافت و استادى او در كارد پزشكى ( جراحى) سر و گردن 
است. او اكنون دوره كارورزى (رزيدنسى) خود را در دانشكده پزشكى دانشگاه مينه سوتا مى گذراند.

–خانم آوا افشارى –خانم آوا افشارى –از رشته زيست شناسى  با باالترين نمره ها دانشگاه ايالتى پلى تكنيك كاليفرنيا در پامونا خانم آوا افشارى • خانم آوا افشارى • 

• آقاى آرتين باغخانيان- در برنامه فوق ليسانس دانشكده حقوق «وى تى ير» در جنوب كاليفرنيا با 
كمك هزينه آموزشى بيش از ده هزار دالر در سال پذيرفته شده است.

• خانم شيرين جمشيديان- از دو رشته روابط بين الملل و زبان- دانشگاه كاليفرنيا در سانتاباربارا با 
باالترين نمرات و دانشجوى برجسته

آقاى رامتين جمشيدى- از رشته تاريخ با نمرات ممتاز از دانشگاه  كاليفرنيا در لوس آنجلس• آقاى رامتين جمشيدى- از رشته تاريخ با نمرات ممتاز از دانشگاه  كاليفرنيا در لوس آنجلس• آقاى رامتين جمشيدى- از رشته تاريخ با نمرات ممتاز از دانشگاه  كاليفرنيا در لوس آنجلس

آقاى آرمين سروشيان- درجه دكتراى مهندسى شيمى از انسيتو تكنولوژى كاليفرنيا با دريافت مدرك • آقاى آرمين سروشيان- درجه دكتراى مهندسى شيمى از انسيتو تكنولوژى كاليفرنيا با دريافت مدرك • آقاى آرمين سروشيان- درجه دكتراى مهندسى شيمى از انسيتو تكنولوژى كاليفرنيا با دريافت مدرك 
بهترين دانشجوى برجسته از اين مركز علمى و همچنين پذيرش شغل استاديارى در دانشگاه آريزونا

از دانشگاه پاسيفيك در رشته زيست شناسى با باالترين نمره و دانشجوى برجسته – از دانشگاه پاسيفيك در رشته زيست شناسى با باالترين نمره و دانشجوى برجسته – از دانشگاه پاسيفيك در رشته زيست شناسى با باالترين نمره و دانشجوى برجسته  – آقاى نيما مهرخداوندى – آقاى نيما مهرخداوندى  آقاى نيما مهرخداوندى • آقاى نيما مهرخداوندى • 

آقاى پرهام نامداران- از رشته زيست شناسى( پى ها) با باالترين نمره و دانشجوى برجسته دانشگاه • آقاى پرهام نامداران- از رشته زيست شناسى( پى ها) با باالترين نمره و دانشجوى برجسته دانشگاه • آقاى پرهام نامداران- از رشته زيست شناسى( پى ها) با باالترين نمره و دانشجوى برجسته دانشگاه 
واشنگتن در سياتل

آقاى پرهام نامداران- از رشته زيست شناسى( پى ها) با باالترين نمره و دانشجوى برجسته دانشگاه 
واشنگتن در سياتل

آقاى پرهام نامداران- از رشته زيست شناسى( پى ها) با باالترين نمره و دانشجوى برجسته دانشگاه 

• خانم سيما نميرى كالنترى- در رشته اقتصاد با باالترين نمره از دانشگاه كاليفرنيا- بركلى
جوانانى كه به دانشگاه هاى برجسته امريكا وارد شدند:

• خانم آترى باغخانيان- دانشگاه كاليفرنيا- ارواين
آقاى آريا بنداريان- • آقاى آريا بنداريان- • آقاى آريا بنداريان- دانشگاه كاليفرنيا- ارواين

• خانم آناهيتا ديانت- دانشگاه كاليفرنيا- سندياگو
• خانم شيرين سروش- دانشگاه كاليفرنيا- ارواين

• خانم دنا شهريارى-  دانشگاه كاليفرنيا- بركلى- رشته زيست شناسى - دانشجوى برجسته
آقاى كيوان ماندگارى- دانشگاه ايالتى كاليفرنيا- سندياگو• آقاى كيوان ماندگارى- دانشگاه ايالتى كاليفرنيا- سندياگو• آقاى كيوان ماندگارى- دانشگاه ايالتى كاليفرنيا- سندياگو

آقاى اميد مزديسنى- دانشگاه ايالتى پلى تكنيك كاليفرنيا- پامونا ( رشته مهندسى برق)• آقاى اميد مزديسنى- دانشگاه ايالتى پلى تكنيك كاليفرنيا- پامونا ( رشته مهندسى برق)• آقاى اميد مزديسنى- دانشگاه ايالتى پلى تكنيك كاليفرنيا- پامونا ( رشته مهندسى برق)

آ• آ• آقاى آريا مهر- دانشگاه واشنگتن- سياتل

• خانم شادى منوچهرپور- دانشگاه كاليفرنيا در لوس انجلس با باالترين نمره و شاگرد برجسته
آقاى كيوان منشنى- دانشگاه • آقاى كيوان منشنى- دانشگاه • آقاى كيوان منشنى- دانشگاه ايالتى كاليفرنيا- سن ماركوس

• خانم شيوا ميزانيان- دانشگاه واشنگتن- سياتل

جوان  كوشاى ايرانى در امريكا  آشنايى با يك

سياوش فوالديان جوان 28 ساله ايرانى در تهران زاده شد و 
مهاجرت  سندياگو  به  خانواده خود  با   1985 سال  در  سپس 
كرد. او از نو جوانى دوست داشت فوتباليست بشود ولى با 
مهاجرت به امريكا  و سپس در اثر حمله يك سگ در سن 8 
سالگى او را با چندين پزشك در پيوند ( تماس) كرد. ديدن 
كاردانى و ورزيدگى و تالش آن پزشكان سياوش را نيز به 
انديشه انداخت و او بر آن شد كه راه دانشكده پزشكى در 

پيش گيرد و بيماران و آسيب ديدگان را يارى دهد.
خوب  بسيار  نمرات  با  را  خود  دبيرستان  دوران  سياوش 
ها گات  يادگيرى  و  اموزشى  هاى  كالس  در  زمان  هم  و 

و  ها  كالس  اين  گذرانيدن  و  زرتشت)  پيام   )  
ها گات  يادگيرى  و  اموزشى  هاى  كالس  در  زمان  هم  و 

و  ها  كالس  اين  گذرانيدن  و  زرتشت)  پيام   )  
ها گات  يادگيرى  و  اموزشى  هاى  كالس  در  زمان  هم  و 

با  را  دبيرستان  او  رسيد.  دينى  آموزگار  و  يارى  موبد  پايگاه  به  آموزشى  هاى  دوره  ديگر 
و  ها  كالس  اين  گذرانيدن  و  زرتشت)  پيام   )  

با  را  دبيرستان  او  رسيد.  دينى  آموزگار  و  يارى  موبد  پايگاه  به  آموزشى  هاى  دوره  ديگر 
و  ها  كالس  اين  گذرانيدن  و  زرتشت)  پيام   )  

رسانيد. پايان  به  نمره  باالترين  با  و  برجسته  شاگرد  نام  به  ناحيه  در  و  خوب  بسيار  هاى  نمره 
 پذيرفته شد. او در دانشگاه نيز با 
رسانيد. پايان  به  نمره  باالترين  با  و  برجسته  شاگرد  نام  به  ناحيه  در  و  خوب  بسيار  هاى  نمره 

 پذيرفته شد. او در دانشگاه نيز با 
رسانيد. پايان  به  نمره  باالترين  با  و  برجسته  شاگرد  نام  به  ناحيه  در  و  خوب  بسيار  هاى  نمره 

UCLA سياوش در سال 1998 در دانشگاه كاليفرنيا در لوس انجلس
رسانيد. پايان  به  نمره  باالترين  با  و  برجسته  شاگرد  نام  به  ناحيه  در  و  خوب  بسيار  هاى  نمره 

سياوش در سال 1998 در دانشگاه كاليفرنيا در لوس انجلس 
رسانيد. پايان  به  نمره  باالترين  با  و  برجسته  شاگرد  نام  به  ناحيه  در  و  خوب  بسيار  هاى  نمره 

UCLA سياوش در سال 1998 در دانشگاه كاليفرنيا در لوس انجلسUCLA
گذرانيدن رشته پيش پزشكى و همچنين گرفتن دو مدرك ديگر همزمان در رشته تاريخ و آموزش و 
پرورش در سال 2003 دانش آموخته شد و سپس براى پى گيرى آموزش پزشكى به دانشگاه پزشكى 
گذرانيدن رشته پيش پزشكى و همچنين گرفتن دو مدرك ديگر همزمان در رشته تاريخ و آموزش و 
پرورش در سال 2003 دانش آموخته شد و سپس براى پى گيرى آموزش پزشكى به دانشگاه پزشكى 
گذرانيدن رشته پيش پزشكى و همچنين گرفتن دو مدرك ديگر همزمان در رشته تاريخ و آموزش و 

دانشگاه جرج واشنگتن رفت.
سياوش در شرق آمريكا به دور از خانواده و دوستان را دوست نداشت ولى اين فرصت خوبى براى 
او شد تا دادخواهانه براى يارى و كمك هاى پزشكى به مردم نيازمند به چند كشور آمريكاى جنوبى 

و مركزى برود.
انسانهاى  او هميشه در فكر  نيازمندان پرداخت.  بيماران و  به كمك  اين كشورها  سياوش مدتى در 
نيازمند بوده و هست. سياوش مدتى در سازمانهاى ناسود بر و كمك دهنده خدمت كرد و سرانجام 
در سال 2007 از دانشكده پزشكى فرهيخته شد و به نزديك خانواده خود در لوس آنجلس بازگشت. 
نيازمند بوده و هست. سياوش مدتى در سازمانهاى ناسود بر و كمك دهنده خدمت كرد و سرانجام 
در سال 2007 از دانشكده پزشكى فرهيخته شد و به نزديك خانواده خود در لوس آنجلس بازگشت. 
نيازمند بوده و هست. سياوش مدتى در سازمانهاى ناسود بر و كمك دهنده خدمت كرد و سرانجام 

او هم اكنون در مركز پزشكى دانشگاه UCLA در رشته بيهوشى كار مى كند.
راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از 

او هم اكنون در مركز پزشكى دانشگاه 
راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از 

او هم اكنون در مركز پزشكى دانشگاه 
دكتر سياوش فوالديان يك ايرانى 

او هم اكنون در مركز پزشكى دانشگاه 
دكتر سياوش فوالديان يك ايرانى 

او هم اكنون در مركز پزشكى دانشگاه 
راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از دكتر سياوش فوالديان يك ايرانى راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از 

او هم اكنون در مركز پزشكى دانشگاه 
راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از 

او هم اكنون در مركز پزشكى دانشگاه 
دكتر سياوش فوالديان يك ايرانى 

او هم اكنون در مركز پزشكى دانشگاه 
راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از 

او هم اكنون در مركز پزشكى دانشگاه 

ورنگر داشتن اين پيام كه « خوشبخت كسى است 
راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از 
ورنگر داشتن اين پيام كه « خوشبخت كسى است 
راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از 

انديشه و گفتار و كردار نيك پيروى مى كند. او با
راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از 

انديشه و گفتار و كردار نيك پيروى مى كند. او با
راستين و كوشا كه پيام زرتشت را در پيش روى خود گذاشته و از 

كه خواستار خوشبختى ديگران باشد» يك ايرانى زرتشتى و جوانى كوشا مى باشد.
ورنگر داشتن اين پيام كه « خوشبخت كسى است 

كه خواستار خوشبختى ديگران باشد» يك ايرانى زرتشتى و جوانى كوشا مى باشد.
ورنگر داشتن اين پيام كه « خوشبخت كسى است 

دكتر سياوش فوالديان پيشرفت و پيروزى خود را در بكارگيرى از پيام زرتشت و همچنين پشتيبانى زنده 
ياد مادر بزرگ خود ، بانو افشارى بزرگچمى، و پدر و مادر خود ، پريزاد و فرامرز فوالديان مى داند.

دكتر سياوش فوالديان پيشرفت و پيروزى خود را در بكارگيرى از پيام زرتشت و همچنين پشتيبانى زنده 
ياد مادر بزرگ خود ، بانو افشارى بزرگچمى، و پدر و مادر خود ، پ

دكتر سياوش فوالديان پيشرفت و پيروزى خود را در بكارگيرى از پيام زرتشت و همچنين پشتيبانى زنده 
ريزاد و فرامرز فوالديان مى داند.ياد مادر بزرگ خود ، بانو افشارى بزرگچمى، و پدر و مادر خود ، پريزاد و فرامرز فوالديان مى داند.

فوالديان  سياوش  دكتر  براى  و  است  سرافراز  هموندانى  چنين  داشتن  از  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز 
آرزوى بهترين ها را داشته و به خانم پريزاد و آقاى فرامرز فوالديان شادباش مى گويد.

درود به ورزشكاران و ورزش دوستان

در آستانه ى يازدهمين دوره ى بازيهاى ورزشى زرتشتيان 
( دوم تا ششم جوالى- سندياگو) اين رويداد ورزشى و نيز 
و  داريم  مى  گرامى  را  (رقيبان)  هماوردان  و  ورزشكاران 
تندرستى،  آرزوى  ورزش  دوستداران  و  ورزشكاران  تندرستى، براى  آرزوى  ورزش  دوستداران  و  ورزشكاران  تندرستى، براى  آرزوى  ورزش  داران 

پيروزى و شادمانى داريم.

مركز زرتشتيان كاليفرنيا

شادباش
آگاهى يافتيم كه نشريه پربار و فراگير راه اشا كه  هر سه ماه يكبار 
در سن خوزه با كوشش و سردبيرى آقاى مهربان اشيدرى چاپ و 

پخش مى شود به دوازدهمين سال خود رسيده است.
ما كاميابى اين نشريه آموزنده و آگاهى دهنده را كه بى ايست با 
نوشتارها و نگرش هاى پژوهشگران بايسته و با دانش همراه است  
شادباش گفته و پيروزى  آقاى مهربان اشيدرى را در اين تالش 

نيكو و سودمند اجتماعى- فرهنگى از اهورامزدا خواستاريم.
بشود كه بر پايه كوشش هاى پى گير، جهان روشن اهورايى را 

بهتر و بيشتر و پربارتر به جويندگان و نيازمندان نمايان سازيم.
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كردار نيك
موبد دكتر رستم وحيدى

فلسفه دين زرتشتى
فلسفه دين زرتشتى بر نيكى استوار است و سه واژه انديشه 
نيك، گفتار نيك و كردار نيك زمينه هاى كاربردى اين 
يك  فلسفه  است.  برگرفته  در  انسان  زندگى  در  را  فلسفه 
واژه يونانى است كه از دو واژه filo   وsofiya   به معنى 
دوست داشتن و دانايى شكل گرفته است. پس معنى فلسفه 
دوست داشتن دانايى است. اگر فلسفه دين زرتشتى را به 
نام دانش هاى دين زرتشتى بگوييم و آن را دانايى هايى از 
اين دين بدانيم و آن را دوست بداريم، نيك بودن و نيكى 

كردن نخستين بن و اولين دانش و آموزش اين دين است. با شناخت نيكى و رفتار نيك به بنمايه ى آخر 
دين زرتشتى يعنى اهورامزدا مى رسيم.

كاربرد فلسفه در زندگى  آدمى يعنى اينكه: دانش ها و آگاهى هاى بدست آمده از نيروى انديشه و 
دين زرتشتى يعنى اهورامزدا مى رسيم.

كاربرد فلسفه در زندگى  آدمى يعنى اينكه: دانش ها و آگاهى هاى بدست آمده از نيروى انديشه و 
دين زرتشتى يعنى اهورامزدا مى رسيم.

خرد انسان، در زندگى و رفتارها و پيشرفت اجتماعى به كار گرفته شود و در رفتارهاى اجتماعى  ديده 
شود. در اينجاست كه در مى يابيم  آموزه هاى دين زرتشتى بايد به شيوه اى كاربردى در زندگى همه 

ما نقش پيدا كنند و پياده شوند.

زندگى و رفتارهاى انسان

انسان در آغاز به صورت تكى زندگى مى كرده و پس از يافتن  زاد و رود به انسان اجتماعى تبديل 
شده است. با تشكيل خانواده، نخستين  جامعه ى آدمى پديدار شده و انسان در دو چهره ى دگرگونى 
رفتارهاى خود را نشان داده است. دين يكى از پديده هاى تكى است كه در باور هر كس  هست و دين 

هر كس در رفتارهاى او و در رفتارهاى اجتماعى كسان پديدار مى شود.
انسان داراى زندگى هدفمندى است چون مى انديشد و براى آينده خود نقشه مى كشد. كسى كه داراى 
دين زرتشتى است نخستين بن دين خود را كه نيكى است در انديشه و در رفتارهاى خود پياده مى كند 
و دلش مى خواهد خوب باشد و در پيوند با طبيعت و جامعه و مردم نيكى كند. او استوره سازى كهنسال 
است و همواره در داستاهنها و ستايش هاى خود نيكى را ستوده و آن را ستايش نموده است. او زيبايى 
و عشق را دوست دارد و از تاريكى و بيمارى، از خشكسالى و مرگ بيزار است. او از جنگ مى ترسد.

رفتار نيك در جهان هستى همان كردار نيك است كه در زمان اوستايى شيوتنه  Shyao Gana  مى 
باشد. مى بينيم كه بيشتر مردم جهان بر پايه نخستين بن دين زرتشتى يعنى نيكى مى اندشند و بيشتر آنان 
مى خواهند رفتارهاى نيك يا كردار نيك داشته باشند. براى همين است كه زرتشت پاك اين پيام آور 
نيكى و كردار نيك در دل همه مردم جهان جاى دارد. هر كس در جهان رفتار نيك دارد همانا پيرو 

انديشه زرتشت پاك است.

كردار نيك

كردار نيك يا شيوتنه از  باياى ( وظيفه) هر زرتشتى و هر انسان نيك انديش است. هر زرتشتى بايد 
انسانى نيكو در  برنامه داشته باشد. كارهاى نيك خود را براى رسيدن به هدف  براى انجام كار نيك 
جهان هستى دنبال نمايد. نخستين  گامه از كردار نيك آبادانى و سرسبزى جهان و زيست بن است. همه 
انسانى نيكو در  برنامه داشته باشد. كارهاى نيك خود را براى رسيدن به هدف  براى انجام كار نيك 
جهان هستى دنبال نمايد. نخستين  گامه از كردار نيك آبادانى و سرسبزى جهان و زيست بن است. همه 
انسانى نيكو در  برنامه داشته باشد. كارهاى نيك خود را براى رسيدن به هدف  براى انجام كار نيك 

زرتشتيان  بايد پديده هاى جهان هوا، آب، زمين و آتش را پاك نگهدارند و آنها را به نيكى بكار ببرند. 
زندگى هر تن زرتشتى و جامعه زرتشتيان بر پايه كوشش و تالش براى آبادانى جهان است.

يارى و حمايت انسانها
از ويژگى هاى كردار نيك كمك رسانى و يارى به  ديگران و نيازمندان است.انسان نيك انديش بايد 
همواره در ياد ديگران و در  انديشه يارى رسانيدن به مردم باشد. در سايه چنين انديشه ايى مى توان 
جهانى بهتر داشت، جهانى كه در آن گرسنگى ندارى و فرهنگى و بى دانشى نباشد و در اثر كوشش و 
همواره در ياد ديگران و در  انديشه يارى رسانيدن به مردم باشد. در سايه چنين انديشه ايى مى توان 
جهانى بهتر داشت، جهانى كه در آن گرسنگى ندارى و فرهنگى و بى دانشى نباشد و در اثر كوشش و 
همواره در ياد ديگران و در  انديشه يارى رسانيدن به مردم باشد. در سايه چنين انديشه ايى مى توان 

تالش نيك خواهان و نيكوكاران شادى و  كار و دارايى در دسترس ديگران  همه باشد.
در سرود يتااهوونيريو مى خوانيم:

خشترم چا اهورايى آ،
ييم درگوبيو ددت واستارم.

يعنى نيرو و توانيى اهورايى كسانى را است كه به نيازمندان يارى مى رسانند.

داد و دهش

بخشش ويژه بزرگان و نيك انديشان است. بخشيدن و دهش كردن از كاربردهاى عملى كردار نيك 
است. كسانى كه از مال و دارايى خود به ديگران بخشش مى كنند باالترين كردار نيك را انجام مى دهند.

داد و دهش در انسان دو مانداك مهم مى گذارد. نخست شادمانى و دوم احساس توانيى. كسى كه از 
است. كسانى كه از مال و دارايى خود به ديگران بخشش مى كنند باالترين كردار نيك را انجام مى دهند.

داد و دهش در انسان دو مانداك مهم مى گذارد. نخست شادمانى و دوم احساس توانيى. كسى كه از 
است. كسانى كه از مال و دارايى خود به ديگران بخشش مى كنند باالترين كردار نيك را انجام مى دهند.

مال خود به ديگران بخشش مى كند شاد مى شود و از رفتار خود خشنود مى شود. بخشش كردن مانند 
داد و دهش در انسان دو مانداك مهم مى گذارد. نخست شادمانى و دوم احساس توانيى. كسى كه از 
مال خود به ديگران بخشش مى كند شاد مى شود و از رفتار خود خشنود مى شود. بخشش كردن مانند 
داد و دهش در انسان دو مانداك مهم مى گذارد. نخست شادمانى و دوم احساس توانيى. كسى كه از 

سرودى است كه آدمى را بر بالهاى خود مى نشاند و به بى كران شادمانى از كردار نيك مى برد. از 
همه كسانى كه به ديگران كمك كرده اند بايد پرسيد آيا از بخشش خود شادمان شده ايد و بى گمان 

پاسخ همه آرى است.
آنان كه به ديگران كمك ويارى مى رسانند در خويش احساس توانمندى مى كنند.آموزگارى كه  به 

پاسخ همه آرى است.
آنان كه به ديگران كمك ويارى مى رسانند در خويش احساس توانمندى مى كنند.آموزگارى كه  به 

پاسخ همه آرى است.

شاگردان درس مى آموزد. كسيكه  يك نابينا را از خيابان گذر مى دهد و گروهى كه  زيست بوم را از 
ناپاكى و آشغالها پاكيزه مى كنند، همگى مى دانند و مى انديشند كه توانمند هستند، آرى ما مى توانيم 
شاگردان درس مى آموزد. كسيكه  يك نابينا را از خيابان گذر مى دهد و گروهى كه  زيست بوم را از 
ناپاكى و آشغالها پاكيزه مى كنند، همگى مى دانند و مى انديشند كه توانمند هستند، آرى ما مى توانيم 
شاگردان درس مى آموزد. كسيكه  يك نابينا را از خيابان گذر مى دهد و گروهى كه  زيست بوم را از 

نيك باشيم و نيكى كنيم.

مانتراى كردار نيك

از گاتها سرودهاى زرتشت پاك در باره كردار نيك دو مانتراى پرنيرورا برگزيده ايم كه براى همه 
كسانى كه رفتار نيك خود را براى جهان و براى انسان ارمغان مى دارند مى تواند نيروبخش و سازنده 

باشد. اين دو مانترا را بخوانيد و از انديشه هاى زرتشت پاك با نيكى براى آبادى جهان بهره برگيريد.

Ashish cha shyaothananam
Vidush mazda ahurahya.

Yasna 28/4     
پاداش و دارايى نيك كه براى كردارها [ى ما] است

ميدانم كه از سوى مزدا اهورا [است]

Asha vispeng shaothena
Vangheush khratum manangho

.Ya kheshnevisha geush cha urvanem
Yasna 28/1

با راستى در سراسر كردارها[ى خود]
[و] با خرد و انديشه نيك

روان جهان ( همه جهانيان) را خشنود مى سازم.   

نمايندگى بيمه كسروى
Lic. # 0781336

بازرگانى خو• خو• خودرو                       •
كارگرى تندرستى• تندرستى• تندرستى                    •

گروهىبيمه گروهىبيمه گروهى بيمه • بيمه •  خانه                           • خانه                           • خانه                           
بازنشستگى عمر                            • عمر                            • عمر                            •

714-542-3014
562-434-6697
888-235-3927
Jkasravi@farmersagent.com
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يادى از منوچهر فرهنگى

ستاره اى كه به 
آسمان فرهنگ ايران

 پيوست

خودساخته  نيكوكار،  و  دهشمند  مردى  فرهنگى  منوچهر 
را  زندگى  او  بود.  ايرانيان  و  ايران  دوستدار  و  كارساز   ،
دوست داشت و به ديگران نيز يارى مى كرد تا از زندگى 
خود بيشترين بهره را ببرند. او مردى بسيار خوشرو و شوخ 
بود و هميشه لبخند به لب داشت. اين بزرگمرد ايرانى چند 
با چاقوى  مارچ  بيستم  روز  در  نوشدن سال  از  پيش  ساعت 
يك دژخيم ناشناس از پا درآمد و چشم از جهان فرو بست. 
او در واپسين ساعت زندگانى  به همسر و فرزندانشسپرد كه 
يك دژخيم ناشناس از پا درآمد و چشم از جهان فرو بست. 
او در واپسين ساعت زندگانى  به همسر و فرزندانشسپرد كه 
يك دژخيم ناشناس از پا درآمد و چشم از جهان فرو بست. 

در يادبود او گريه نكنند، شيرينى بخورند و شاد باشند؛ چون 
اندوه و گريه و زارى را يك كار  او شادى را مى ستود و 

اهريمنى مى دانست.
منوچهر فرهنگى در سال 1326 در يك خانواده زرتشتى در 

بانو  و خورشيد  و سه دختر) رستم  پسر  ( سه  فرزند  از شش  فرزند  او آخرين  زاده شد.  شهر كرمان  
فرهنگى بود. منوچهر آموزشهاى خود را تا كالس دهم در كرمان و در اموزشگاههاى زرتشتيان به پايان 
بانو  و خورشيد  و سه دختر) رستم  پسر  ( سه  فرزند  از شش  فرزند  او آخرين  زاده شد.  شهر كرمان  
فرهنگى بود. منوچهر آموزشهاى خود را تا كالس دهم در كرمان و در اموزشگاههاى زرتشتيان به پايان 
بانو  و خورشيد  و سه دختر) رستم  پسر  ( سه  فرزند  از شش  فرزند  او آخرين  زاده شد.  شهر كرمان  

رساند و  سپس به تهران رفت.او در تهران چندى در يك شركت حسابدارى كار كرد و پس از آن با 
همكارى برادران خود اردشير و مهربان فرهنگى يك شركت واردات دارويى و شير كودك برپا كرد.

منوچهر در سال 1960  به خريد يك تكه زمين در كنار درياى خزر ( بندر پهلوى- غازيان) دست زد و 
با وجود  دشواريهاى فراوان توانست  درآنجا يك شهرك ساحلى توريستى بنام دهكده ساحلى  بسازد. 
آن شهرك  يكى از مدرن ترين شهرهاى ساحلى شد كه داراى لوله كشى آب و گاز و فاضآلب بود. 
با وجود  دشواريهاى فراوان توانست  درآنجا يك شهرك ساحلى توريستى بنام دهكده ساحلى  بسازد. 
آن شهرك  يكى از مدرن ترين شهرهاى ساحلى شد كه داراى لوله كشى آب و گاز و فاضآلب بود. 
با وجود  دشواريهاى فراوان توانست  درآنجا يك شهرك ساحلى توريستى بنام دهكده ساحلى  بسازد. 

او مى خواست با ساختن اين دهكده توريستى پاى توريست ها را به شمال ايران باز كند. در همان زمان 
باز با همكارى برادران خود كارخانه داروسازى آترا را بنا كردند كه يكى از بزرگترين كارخانه هاى 

دارو سازى ايران شد.
تا سال 1979 دهكده ساحلى داراى 350 ويال و 70 آپارتمان بود كه همه فروش رفته بودند و  شمارى نيز 
زير ساختمان بود كه انقالب اسالمى رخ داد.  چون زنان و مردان با هم در آنجا  شنا مى كردند دولت 
جلوى كارهاى دهكده را گرفت و آنجا بدست دولت مردان پس از انقالب به تاراج رفت پس از آن 
زير ساختمان بود كه انقالب اسالمى رخ داد.  چون زنان و مردان با هم در آنجا  شنا مى كردند دولت 
جلوى كارهاى دهكده را گرفت و آنجا بدست دولت مردان پس از انقالب به تاراج رفت پس از آن 
زير ساختمان بود كه انقالب اسالمى رخ داد.  چون زنان و مردان با هم در آنجا  شنا مى كردند دولت 

دارايى منوچهر و خانه اش را تاراج كردند. او در خانه يك كتابخانه بزرگ از كتابهاى خطى، تاريخ 
ايران و جهان و فرهنگ ايران و ايران باستان داشت كه براى از دست رفتن آن هميشه افسوس ميخورد. 
دارايى منوچهر و خانه اش را تاراج كردند. او در خانه يك كتابخانه بزرگ از كتابهاى خطى، تاريخ 
ايران و جهان و فرهنگ ايران و ايران باستان داشت كه براى از دست رفتن آن هميشه افسوس ميخورد. 
دارايى منوچهر و خانه اش را تاراج كردند. او در خانه يك كتابخانه بزرگ از كتابهاى خطى، تاريخ 

منوچهر مردى فرهيخته و كتابخوان بود و هميشه كارهاى نو مى كرد.او دهكده ساحلى را بيشتر براى  
آوردن توريست و  افزودن درآمدهاب مالى و شناسانيدن ايران بنياد كرد.

منوچهر فرهنگى يك از  زرتشتيانى بود كه هم براى 
ديگران  براى  هم  و  كوشيد  مى  كشورش  آبادانى 
منوچهر فرهنگى يك از  زرتشتيانى بود كه هم براى 
ديگران  براى  هم  و  كوشيد  مى  كشورش  آبادانى 
منوچهر فرهنگى يك از  زرتشتيانى بود كه هم براى 

كارساز بود . او از همه كارهايش خرسند بود.
منوچهر پس از پس از مصادره شدن دارايى هايش و 
خطرهاى آينده به اسپانيا مهاجرت كرد؛ ولى آنجا هم  
خاموش ننشست  و براى شناسانيدن ايران و كمك به 

ايرانيان دست بكارهاى تازه  زد.
آموزشگاه  آموزگاران  از  تن  چند  با  اسپانيا  در  او 
بر  قرار  و  شد  آشنا  تهران  زمينى  ايران  المللى  بين 
اين روند در  و  در  را گذاشت  پايى يك آموزشگاه 
شبانه  آموزشگاه  يك   ماالگا  شهر  در  اسپانيا  جنوب 
ويژه  به  و  ايرانى  فرزندان  آن  در  كه  ساخت  روزى 
ايران  المللى  بين  آموزشگاه  در  كه  اموزانى  دانش 
زمينى آموزش ديده بودند و به زبان انگليسى آشنايى 
داشتند به آنجا راه پيدا كردند و تا زمانى كه  رواديد 
آنجا  در  گرفته  را  ديگر  كشورهاى  در  ماندگارى 
بودند و سپس به دنبال زندگى و آينده خود مى رفتند.

ناحيه  در  خوب  بهاى  با  جايى  او  سال  سه  از  پس 
موالخاى شهر مادريد خريدارى كرد و  آموزشگاه  را 
با 40 دانش آموز و 14 كارمند به آنجا برد و نام آن را 

كالج بين المللى اسپا ICS  نهاد.
اين آموزشگاه يكى از نخستين سازمانهاى آموزشى در 

كالج بين المللى اسپا 
اين آموزشگاه يكى از نخستين سازمانهاى آموزشى در 

كالج بين المللى اسپا 

جهان بود كه برنامه بين المللى آموزشى را بكار گرفت 
به  اروپايى  پرورش  و  از سوى دو سازمان آموزش  و 

با  كارمند   130 و  جهان  كشور   50 از  دانشجو   700 داراى  كالج  اين  اكنون  هم  شد.  شناخته  رسميت 
شادمانى و سرافرازى بكار خود ادامه ميدهد و برجسته ترين و پرآوازه ترين آموزشگاه بين المللى در 
با  كارمند   130 و  جهان  كشور   50 از  دانشجو   700 داراى  كالج  اين  اكنون  هم  شد.  شناخته  رسميت 
شادمانى و سرافرازى بكار خود ادامه ميدهد و برجسته ترين و پرآوازه ترين آموزشگاه بين المللى در 
با  كارمند   130 و  جهان  كشور   50 از  دانشجو   700 داراى  كالج  اين  اكنون  هم  شد.  شناخته  رسميت 

اسپانيا و يكى از برجسته ترين آموزشگاه هاى بين المللى اروپا شناخته شده است. واز  ديد شمار دانش 
آموزانى كه از آنجا در دانشگاه هاى  جهان پذيرفته مى شوند در رده بسيار بااليى  است.

شوراى  سوى  از  را  المللى»  بين  آموزش  پيشبرد   » المللى  بين  جايزه   2007 سال  در  فرهنگى  منوچهر 
اروپايى كالج هاى بين المللى دريافت كرد. او روز چهرشنبه 12 ماه مارچ 2008 درست يك هفته پيش 

از ترور خود واپسين نشست گروه كارداران كالج را اداره كرد.
منوچهر مردى خودساخته با ايده هاى تازه بود. او مردى سازنده بود و ايران و فرهنگ ايران را دوست 

از ترور خود واپسين نشست گروه كارداران كالج را اداره كرد.
منوچهر مردى خودساخته با ايده هاى تازه بود. او مردى سازنده بود و ايران و فرهنگ ايران را دوست 

از ترور خود واپسين نشست گروه كارداران كالج را اداره كرد.

مى داشت. دلباخته فرهنگ ايران باستان بود و براى بزرگ كردن نام ايران مى كوشيد و به كسانى كه 
در اين راه كار مى كردند يارى مى رساند. او با دهشمندى بى مانندى به بيش از دهها انجمن و كانون 
فرهنگى و نويسندگانى كه در راه فرهنگ ايران و ايران باستان كار مى كردند تا فرهنگ ايران باستان را 
در  جهان بشناسانند يارى مى كرد، همينطور به دانشجويانى كه براى ادامه آموزش خود نياز به كمك 
مالى داشتند كمك مى كرد. چون او  مردى ايران دوست و ايرانيار بود و عشق او به ايران  و به آرامش 
و يگانگى بود. او مى خواست بزرگى و سربلندى ايران و آنچه كه ما را روزى سرور جهان كرده بود به 

مردم بشناساند. منوچهر مردى دوربين و جهان بين بود.
منوچهر فرهنگى مردى زرتشتى بود كه براى آبادانى و  توانمندى كشورش و براى شادى و كارسازى 

مردم بشناساند. منوچهر مردى دوربين و جهان بين بود.
منوچهر فرهنگى مردى زرتشتى بود كه براى آبادانى و  توانمندى كشورش و براى شادى و كارسازى 

مردم بشناساند. منوچهر مردى دوربين و جهان بين بود.

ديگران كار مى كرد. او پيرو گاتها بود. از شكست و مرگ نمى ترسيد و مى گفت آدم يكبار ميميرد 
اينكه ترس ندارد. اين روش زندگى او بود.

ديگران كار مى كرد. او پيرو گاتها بود. از شكست و مرگ نمى ترسيد و مى گفت آدم يكبار ميميرد 
اينكه ترس ندارد. اين روش زندگى او بود.

ديگران كار مى كرد. او پيرو گاتها بود. از شكست و مرگ نمى ترسيد و مى گفت آدم يكبار ميميرد 

بنابر گفته ى يكى از فرهيختگان او ايستاده براى سربلندى ايران كار كرد و ايستاده هم جان سپرد. او 
براستى از پيام، راه و روش اشو زرتشت پيروى مى كرد.

درود به روان پاك منوچهر فرهنگى كه جاودانه در سراى سرود اهورايى خواهد زيست.
براستى از پيام، راه و روش اشو زرتشت پيروى مى كرد.

درود به روان پاك منوچهر فرهنگى كه جاودانه در سراى سرود اهورايى خواهد زيست.
براستى از پيام، راه و روش اشو زرتشت پيروى مى كرد.

همدردى

و  دوست  ايران  فرهنگى،  منوچهر  روان  انوشه  پاك  فروهر  به 
فرهنگ دوستى كه همواره در كارهاى فرهنگى و يارى دادن به 
مهرورزان به ايران زمين پيشگام بود درود مى فرستيم و با همسر، 

خانواده و دوستان گراميش همدردى و همدلى مى كنيم.
 بهشت برين جايگاهش باد

هرانكو شود كشته ز ايران سپاه                   بهشت برينش بود جايگاه
شاهنامه

مركز زرتشتيان كاليفرنيا
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در  را  نوشتار  اين 
ى  نامه  به  پاسخ 
اميد  دكتر محمود 
باره  در  ساالر 
پارسى  زبان  ى 
شماره  (پژواك 
اكتبر   -160
مينويسم.   (2006
ميدهم  پاسخ  او  هاى  گفته  از  بخشى  به  تنها  من 
از  را  بخت چاپ شدن  و  نشود  دراز  ام  نوشته  تا 

دست ندهد.
از  هيچگاه  ايرانيان  است  گفته  ساالر  اميد  دكتر 
خود دبيره اى (خطى) كه ايرانى باشد نداشته اند. 
در اين باره من دو نكته ميگويم. يكى اينكه بنابر 
اكنون  كه  ديوها،  فردوسى  ى  شاهنامه  گزارش 
برخى از مردم مى پندارند مردم بومى ايران (پيش 
پيشدادى  تهمورس  شاه  به  اند،  بوده  آرياها)  از 
ايران است نوشتن  پادشاه شاهنامه اى  كه سومين 

آموختند:

او بند  از  گشتند  آزاد  چو 
او پيوند  ناچار  بجستند 
بياموختند خسرو  به  نوشتن 
دلش را چو خورشيد افروختند

يز برابر گزارش شاهنامه، پادشاهان باستانى ايران نيز برابر گزارش شاهنامه، پادشاهان باستانى ايران نيز برابر گزارش شاهنامه، پادشاهان باستانى ايران 
همچون فريدون، كه هاتا ( حتى) از زرتشت هم 
پيشتر بوده است، و نيز شاهان پس از او به ديگران 
نامه مينوشته و از آنان نامه دريافت مى كرده اند. ما 
فرنودى (دليلى) نداريم كه بپنداريم گزارش هاى 
شاهنامه همه دروغ است يا دبيره ها از كشورهاى 
اين  هاى  نمونه  ما  (البته)  آينه  هر  اند.  بوده  ديگر 
نوشته ها را نديده ايم ولى همه ى جاهاى باستانى 
ايران مانند بلخ، كابلستان، زابلستان، و ديگر جاها 
هاى  گزارش  بايد  چرا  ايم.  نكاويده  هنوز  كه  را 

شاهنامه را بى بنياد بدانيم؟
 نكته ى دويم در باره دبيره (خط) اين است كه در 
زمان ما كمتر كشورى در جهان هست كه دبيره 

اش سد درسد از خود آن كشور باشد.
نوشتن، در جهان از چند جا و از آن ميان از فنيقيا 
كشورهاى  مردم  شد.  آغاز  باخترى  آسياى  در 
يكديگر  از  يا  آنها  از  هايى  مايه  كم  كم  ديگر  
دبيره  افزودن چيزهايى  و  با كم كردن  و  گرفتند 
دبيره ى  هخامنشى  ايران  در  ساختند.  را  ى خود 
دبيره ى  يا  دبيره  دين  ساسانى  ايران  در  و  ميخى 
پهلوى به همين گونه ساخته شدند. هر دوى اين 
دبيره ها ايرانيند زيرا در ايران ساخته شده اند و در 
ايران بكار برده شده اند گرچه دستمايه اى هم از 

جاهاى ديگر داشته اند.
چيرگى تازيان زبان و دبيره ى پهلوى را كه زبان و 
دبيره ى رسمى ايران بودند زير فشار برد و آنها را 
از پهنه بيرون راند. ايرانيان براى گفت و گو زبان 
پارسى را پروريدند و براى نوشتن دبيره ى عربى 
را پذيرفتند. دبيره ى عربى كمبودها داشت و در 
خور زبانهاى ايرانى نبود با اين همه در آن دوران 

چيرگى و زور، گزينه ى ديگرى هم در كار نبود.
گرفتند  نيرو  كمى  ايرانيان  كه  سده  چند  از  پس 
يكى از كمبود هاى دبيره عربى را چاره كردند. 
آنان براى آواهاى پ، چ، ژ و گ كه در زبان و 
به  نيستند وات (حرف) ساختند و  دبيره ى عربى 
دبيره ى عربى افزودند و از اينرو دبيره عربى كه 
بخود  ايرانى  برده مى شد رنگ  به كار  ايران  در 
گرفت. كمبودهاى ديگر اين دبيره تا امروز مانده 
است. در اين نوشتار كوتاه نمى توان همه ى آنها 
را گزارش داد، تنها از دوتا مى گويم. به حرفهاى 
ز، ذ، ض، ظ بنگريد. اينها در عربى هر يك آواى 
(صداى) ويژه اى دارند ولى در پارسى همه يك 
بايد وات (حرف)  براى يك آوا  آوا دارند. چرا 
ص،  ث،  همچنينند  ببريم؟  بكار  گوناگون  هاى 
س، . نيز ه و ح. اينها آموختن و نوشتن پارسى را 
دشوار مى كنند. كمبود ديگر دبيره ى عربى نشان 
در  كه  است  (حرفها)  واتها  (حركت)  جنبش  در 
درون دبيره نيست و دشوارى مى آفريند چنانكه 
واژه ى بد را مى توان با زبر يا زير يا پيش خواند.

عربى  ى  دبيره  اند  كرده  پيشنهاد  كه  كسانى 
دبيره ى ديگرى  و  بگذاريم  را كنار  بنياد كنونى 
و  تازه، كمبودها  دبيره ى  اند كه  برگزينيم گفته 
دشواريهاى دبيره ى عربى بنياد را نخواهد داشت 
خواهد  آسان  را  پارسى  نوشتن  و  آموزش  و 
اند  پيشنهاد كرده  ساخت. آنان دبيره ى التين را 
سازش  پارسى  آواهاى  با  هايى  دگرگونى  با  كه 
براى  دبيره ى التين  اى  داده خواهد شد و گونه 
از  اى  نمونه  گرديد.  خواهد  فراهم  پارسى  زبان 
و  داده  بيرون  اكنون  هم  ايرانيان  از  برخى  را  اين 
گفته  ساالر  اميد  دكتر  اينكه  اند.  كرده  پيشنهاد 
است مردم تركيه از برگردانيدن دبيره ى خود به 
التين زيان ديده اند چيز پژوهيده اى نيست. آن را 
عربى دوستان ايران هميشه گفته اند ولى تا آنجا 

كه من مى دانم در اين باره پژوهشى نشده است.
در باره دبيره (خط) پارسى به همين بسنده مى كنم 
و به واژهاى عربى در پارسى مى پردازم. در باره 
پارسى من درست وارونه  ى واژه هاى عربى در 
ى باورهاى دكتر اميد ساالر را دارم يعنى آن را  
ناشايست ميدانم و پاك كردن زبان پارسى از واژه 
هاى عربى را كارى بايا (الزم) ميشمارم. براى اين 
باور چند فرنود (دليل) دارم كه آنها را به كوتاهى 

بر ميشمارم.
چيرگى  يادگار  پارسى  در  عربى  هاى  واژه   -  1
فرهنگ  و  سرزمين  بر  بيابانى  عربان  ى  نافرخنده 
ايران و ستم هايى است كه به مردم ايران كردند. 
زدودن يادگارهاى نافرخنده كارى شايست است.

و  دارد  واژه  بسنده  اندازه ى  به  پارسى  زبان   -  2
نيازى به گرفتن واژه  از عربى ندارد.

كسانى كه واژه هاى عربى در پارسى بكار مى  - كسانى كه واژه هاى عربى در پارسى بكار مى  - كسانى كه واژه هاى عربى در پارسى بكار مى  3
برند با آن واژه ها برابر دستور زبان عربى رفتار مى 
كنند و جمع مى بندند و اسم فاعل و اسم مفعول 
مى سازند. اين كارها گستاخى  كردن (توهين) به 
دستور زبان پارسى و به فرهنگ ايران است. از آن 
گذشته اين كارها زبان ما را به زبان عربى وابسته 
مى كند و آموزش آن را دشوار مى سازد. نمونه 

زبان پارسى را پاس بداريم
پاسخ به نامه آقاى دكتر محمود اميد ساالر
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 دكتر  زرتشت آزادى

هايى از اين ها را مى توانيد در نامه ى دكتر اميد ساالر ببينيد.
4 - بكار بردن واژه هاى عربى در پارسى زبان ما را پربار (غنى) نمى كند بلكه آن را آميزه اى از واژه 
هاى گوناگون و ناهمرنگ مى سازد كه هم ياد دادن و هم ياد گرفتنش بسيار دشوار است. واژه هاى 
عربى شهروند (تبعه) زبان پارسى نيستند زيرا عربى گرايان به دستور زبان پارسى ارجى نمى گذارند و 

واژه هاى عربى را برابر دستور زبان عربى بكار مى برند.
5 - همه ى زبانها از زبانهاى ديگر واژه گرفته اند ولى هنگامى اين كار را كرده اند كه خود واژه نداشته 
اند و آن واژه ها را كه گرفته اند برابر دستور زبان خود بكار مى برند. ما واژه داريم ولى عربى دوستان 
از زبان عربى واژه مى آورند و آنها را برابر دستور زبان عربى بكار مى برند. آيا ما واژه هاى درد، درمان، 
دارو، پژشك و درمانگاه نداشته ايم كه عربى دوستان واژه هاى مرض، معالجه، دوا، طبيب، و مطب 
امراض، معالجات،  بندند و مى گويند  برابر دستور زبان عربى جمع مى  را  اند و آنها  از عربى آورده 
دواجات، اطبا؟ در باور من نگهدارى واژه هاى عربى در پارسى ناشايست است و پاك كردن آن يك 

باياى ميهنى است.
به نكته ديگرى از نوشته هاى دكتر اميد ساالرى  مى پردازم. در باره ى اينكه آيا مى شود به چيزى از 
عربى هاى گلستان سعدى دست زد و ايرانى ماند.؟ پاسخ من اين است كه آرى مى شود. پرسش اين 
است كه آيا مى شود عربى گرا بود و ايرانى  ماند؟ ما نمى توانيم براى هميشه فرهنگ و زبان خود را 
زندانى نوشته هاى عربى سعدى يا كسان ديگر مانند علماى حديث و رجال بكنيم. آن نوشته ها، كه 
شايد در روزگارى شاهكار بوده اند در كتابخانه ميمانند و هر كس كه خواست زبان عربى مى آموزد و 
از آنها بهره مى گيرد. همانگونه كه شاهكار هاى شكسپير، هم به زبان انگليسى كنونى است و هم به زبان 
خود شكسپير. ما بايد زبانمان را يكدست و روشن و ساده كنيم تا مردم در درونمرز  و برونمرز بتوانند 

به آسانى آنرا ياد بگيرند.
بلژيك  ايرانيان  بود.  نوشته شده  بلژيك  ايرانيان  براى خوار كردن و كوبيدن  اميد ساالر  نامه ى دكتر 
اينكه كالس شاهنامه  از جمله  اند كه در آن كارهاى گوناگون فرهنگى مى كنند  برپا كرده  انجمنى 
دارند و زبان پارسى آموزش مى دهند و تارنمايى براى پارسى كردن واژه هاى عربى دارند كه نام آن 
اين است: پارسى بگو. نامه ى دكتر اميد ساالر چيزها را درست نشان نمى دهد از اين رو من بايسته ديدم 
كه برخى از نكته ها را روشن سازم. من براستى درشگفتم كه دكتر اميد ساالر كه شاهنامه شناس است 
در نوشتن پارسى واژه هاى عربى بكار ميبرد و آن واژه ها را برابر دستور زبان عربى جمع ميبندد و تنوين 
مى دهد. مگر فردوسى شاهنامه را نسرود كه زبان و واژه هاى پارسى پايدار بماند؟ مگر ما دستور زبان 
پارسى نداريم؟ من تنها به بخشهاى كوچكى از نامه ى دكتر اميد ساالر پرداختم تا نوشته ام دراز نشود 

و بخت چاپ شدن را از دست ندهد.

*كسانى كه به اينترنت دسترسى دارند مى توانند به
http://www.pezhvak.com/Pezhvakm/184/pezh184a_22.pdf
http://www.pezhvak.com/Pezhvakm/184/pezh184a_23.pdf

  و نامه ى دكتر اميد ساالر را در نوشتار دكتر صدرالدين الهى بخوانند.

ز نيرو بود مرد را راستى                         ز سستى كژى آيد و كاستى

كه  زرتشتى  جوانان  ورزشى  تالشهاى  باد  كه پايدار  زرتشتى  جوانان  ورزشى  تالشهاى  باد  كه پايدار  زرتشتى  جوانان  ورزشى  تالشهاى  باد  ايدار 
براى همه ايرانيان سرافرازى و شادى مى آورد.
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در بخش يكم اين نوشتار در آميختگى با واژه هاى بيگانه بنام يكى از آك ( عيب) هاى زبان پارسى 
برشمرده شد. اينك به دنباله ى نوشتار مى پردازيم.

*****
2 - زيان دوم آنكه اين درآميختگى و بى مرزى زبان پارسى را از  
با اين حال اگر  جداسرى ( استقالل) بى بهره گردانيده، زيرا زبان 
2 - زيان دوم آنكه اين درآميختگى و بى مرزى زبان پارسى را از  
با اين حال اگر  جداسرى ( استقالل) بى بهره گردانيده، زيرا زبان 
2 - زيان دوم آنكه اين درآميختگى و بى مرزى زبان پارسى را از  

و  پارسى  هاى  واژه  از  بايستى گذشته  بگيرند  ياد  بخواهند  كسانى 
دستور اين زبان واژه هاى عربى و صرف و نحو آن زبان را نيز ياد 
گيرند. خود ايرانيان كه پارسى زبان مادرزاديشان شمرده مى شود 
براى ياد گرفتن آن بايد عربى را نيز درس خوانده و آن را بياموزند.

ايرانيان تا چند دهه ى پيش درس عربى مى خواندند و با آنكه سالها 
در آن راه رنج مى بردند باز در بسيارى از واژه ها دچار لغزش مى 
شدند( چنانكه «كافى» را « مكفى» و «منجى» را «ناجى» و «آيس» را 

«مايوس» مى نوشتند) از آن سوى مردمى كه به عربى بيگانه مى بودند از اين زبان هيچ نمى فهميدند و 
كمترين بهره از نوشته ها و كتابها نمى بردند.

نمى  را  اينها  همانا  دارد؟»  زيان  از عربى چه  واژه   ايستاده مى گويند:« گرفتن  ما  برابر  در  كسانى كه 
دشوار  چندان  زبانهاست  آسانترين  از  يكى  كه  را  پارسى  كه  است  بزرگى  زيان  وگرنه خود  انديشند 
گردانيم كه كمتر كسى از بيرون به آموختن آن گرايد و از درون نيز انبوه ايرانيان از فهميدن آن بى بهره 
باشند. من بارها از اروپاييان كه به ايران آمده اند شنيده ام كه از ياد گرفتن پارسى چشم پوشيده اند چرا 
گردانيم كه كمتر كسى از بيرون به آموختن آن گرايد و از درون نيز انبوه ايرانيان از فهميدن آن بى بهره 
باشند. من بارها از اروپاييان كه به ايران آمده اند شنيده ام كه از ياد گرفتن پارسى چشم پوشيده اند چرا 
گردانيم كه كمتر كسى از بيرون به آموختن آن گرايد و از درون نيز انبوه ايرانيان از فهميدن آن بى بهره 

كه بايستى عربى را نيز ياد گيرند و سالها رنج كشند.
باشند. من بارها از اروپاييان كه به ايران آمده اند شنيده ام كه از ياد گرفتن پارسى چشم پوشيده اند چرا 

كه بايستى عربى را نيز ياد گيرند و سالها رنج كشند.
باشند. من بارها از اروپاييان كه به ايران آمده اند شنيده ام كه از ياد گرفتن پارسى چشم پوشيده اند چرا 

3 - زيان سوم آنكه براى پارسى فرهنگ (يا كتاب لغت) نوشته نمى شود. زيرا فرهنگ را براى زبانى 
كه بايستى عربى را نيز ياد گيرند و سالها رنج كشند.

3 - زيان سوم آنكه براى پارسى فرهنگ (يا كتاب لغت) نوشته نمى شود. زيرا فرهنگ را براى زبانى 
كه بايستى عربى را نيز ياد گيرند و سالها رنج كشند.

مى توان نوشت كه مرز داشته باشد و كسى بتواند همگى ريشه هاى واژه ها را گرد آورد و يكايك بهم 
3 - زيان سوم آنكه براى پارسى فرهنگ (يا كتاب لغت) نوشته نمى شود. زيرا فرهنگ را براى زبانى 
مى توان نوشت كه مرز داشته باشد و كسى بتواند همگى ريشه هاى واژه ها را گرد آورد و يكايك بهم 
3 - زيان سوم آنكه براى پارسى فرهنگ (يا كتاب لغت) نوشته نمى شود. زيرا فرهنگ را براى زبانى 

بپيوندد. يك زبانى كه كرانه نمى دارد و درش به زبانهاى بيگانه باز مى باشد چه فرهنگى براى او توان 
مى توان نوشت كه مرز داشته باشد و كسى بتواند همگى ريشه هاى واژه ها را گرد آورد و يكايك بهم 
بپيوندد. يك زبانى كه كرانه نمى دارد و درش به زبانهاى بيگانه باز مى باشد چه فرهنگى براى او توان 
مى توان نوشت كه مرز داشته باشد و كسى بتواند همگى ريشه هاى واژه ها را گرد آورد و يكايك بهم 

نوشت؟ مى دانم كسانى خواهند گفت: « بهتر است همان واژه هاى عربى را كه در كتابها بكار رفته گرد 
آورند و ديگر در زبان را ببندند» و اين سخنى است كه هواداران درآميختگى به رخ ما مى كشند. ولى 
نوشت؟ مى دانم كسانى خواهند گفت: « بهتر است همان واژه هاى عربى را كه در كتابها بكار رفته گرد 
آورند و ديگر در زبان را ببندند» و اين سخنى است كه هواداران درآميختگى به رخ ما مى كشند. ولى 
نوشت؟ مى دانم كسانى خواهند گفت: « بهتر است همان واژه هاى عربى را كه در كتابها بكار رفته گرد 

بايد گفت آقاى محمد قزوينى و همراهان او كه به آوردن واژه هاى عربى دلبستگى نشان مى دهند به 
آورند و ديگر در زبان را ببندند» و اين سخنى است كه هواداران درآميختگى به رخ ما مى كشند. ولى 
بايد گفت آقاى محمد قزوينى و همراهان او كه به آوردن واژه هاى عربى دلبستگى نشان مى دهند به 
آورند و ديگر در زبان را ببندند» و اين سخنى است كه هواداران درآميختگى به رخ ما مى كشند. ولى 

روى آن واژه ها نايستاده بستن در زبان را سزا نمى شمارند. راستى هم در جايى كه جوينى و وصاّف و 
ديگران از نويسندگان زمان مغول به خود سزا دانسته اند كه هر چه توانند واژه از عربى بگيرند چرا آقاى 
روى آن واژه ها نايستاده بستن در زبان را سزا نمى شمارند. راستى هم در جايى كه جوينى و وصاّف و 
ديگران از نويسندگان زمان مغول به خود سزا دانسته اند كه هر چه توانند واژه از عربى بگيرند چرا آقاى 
روى آن واژه ها نايستاده بستن در زبان را سزا نمى شمارند. راستى هم در جايى كه جوينى و وصاّف و 

قزوينى و ديگران از آن باز مانند؟ نه تنها به عربى خوانان، به فرانسه خوانان نيز سزنده است كه از هوس 
بازى باز نايستاده و هرچه واژه فرانسه مى دانند در نوشته هاى خود بياورند!!

از آنسوى در فرهنگ نويسى راه اين است كه از واژه ها ريشه آنها را گيرند و معنى كنند و كسى كه به 
فرهنگ نگاه مى كند چون به دستور زبان آشنا است خود او «جدا شده ها» (مشتقات) را تواند دانست، 
ولى با واژه هاى بيگانه اين راه نشدنى است زيرا بسيارى از فرهنگ نگرندگان به دستور آن زبان بيگانه 
آشنا نخواهند بود. اين است كه بايد هر واژه را جداگانه نوشت و معنى كرد. چنانكه بايد داللت، دليل، 
مدلول، دال، دالئل، استدالل، مستدل هر يكى را جداگانه آورد و نتيجه آن خواهد بود كه براى زبان 

پارسى فرهنگ بيست و سى جلدى پرداخته گردد.
در نتيجه همين دشوارى است كه تاكنون برخى از فرهنگ پارسى نويسان واژه هاى عربى را به فرهنگ 
خود راه نداده و تنها واژه هاى پارسى را گردآورده اند و در نتيجه همين است كه فرهنگهاى آنها بسيار 

بيگانه است و شما چون نگاه كنيد خواهيد ديد جز زبان هزار سال پيش را به ديده نگرفته اند.
4 - زيان چهارم آنكه نامهايى كه ما امروز به چيزهايى مى گذاريم نامهاى دوم است كه معناهايى مى 
هر  اينها كه  مانند  و  ايستگاه، آزمايشگاه،دوربين، دوچرخه،  راه آهن،  باالخانه،  مهمانخانه،  مثًال  دارد: 
4 - زيان چهارم آنكه نامهايى كه ما امروز به چيزهايى مى گذاريم نامهاى دوم است كه معناهايى مى 
هر  اينها كه  مانند  و  ايستگاه، آزمايشگاه،دوربين، دوچرخه،  راه آهن،  باالخانه،  مهمانخانه،  مثًال  دارد: 
4 - زيان چهارم آنكه نامهايى كه ما امروز به چيزهايى مى گذاريم نامهاى دوم است كه معناهايى مى 

كدام معنايى از آنها مى فهماند. اينگونه نامها كه از خود زبان برگزيده شود مردم هم معنايى از آنها مى 
فهمند و هم نيك يادگرفته درست به زبان رانند. ولى چون از واژه هاى بيگانه برگزيده شود مردم معنايى 
كدام معنايى از آنها مى فهماند. اينگونه نامها كه از خود زبان برگزيده شود مردم هم معنايى از آنها مى 
فهمند و هم نيك يادگرفته درست به زبان رانند. ولى چون از واژه هاى بيگانه برگزيده شود مردم معنايى 
كدام معنايى از آنها مى فهماند. اينگونه نامها كه از خود زبان برگزيده شود مردم هم معنايى از آنها مى 

نفهمند و به سختى ياد گرفته چه بسا به غلط به زبان رانند.
فهمند و هم نيك يادگرفته درست به زبان رانند. ولى چون از واژه هاى بيگانه برگزيده شود مردم معنايى 

نفهمند و به سختى ياد گرفته چه بسا به غلط به زبان رانند.
فهمند و هم نيك يادگرفته درست به زبان رانند. ولى چون از واژه هاى بيگانه برگزيده شود مردم معنايى 

در پارسى بيشتر اين نامها را از عربى برگزيده اند، همچون: مشروطه، دارالشورى، استيضاح، تصويب، 
ياد گيرند و چون  را  آنها  با سختى  مردم  اينها.  مانند  بسيارى  و  اكثريت  اقليت،  دارالمجانين، مجلس، 
معنايى از آنها نمى فهمند خواستى را كه از نامگذارى مى بوده در نمى يابند. اين با آنكه زيان اندكى 
ياد گيرند و چون  را  آنها  با سختى  مردم  اينها.  مانند  بسيارى  و  اكثريت  اقليت،  دارالمجانين، مجلس، 
معنايى از آنها نمى فهمند خواستى را كه از نامگذارى مى بوده در نمى يابند. اين با آنكه زيان اندكى 
ياد گيرند و چون  را  آنها  با سختى  مردم  اينها.  مانند  بسيارى  و  اكثريت  اقليت،  دارالمجانين، مجلس، 

ديده مى شود خود زيان بسيارى مى باشد. از اين كار و از مانند هاى آن است كه ايرانيان خو گرفته اند 
كه هر چيزى را نفهميده و درنيافته فراگيرند و به ياد سپارند.

اينها زيانهاى روشن و سترساى (محسوس) آن درآميختگى است كه در اينجا شمردم. جز اينها زيانهاى 
ديگرى نيز مى دارد و چنانكه خواهيم ديد در نتيجه همين درآميختگى زبان سامان خود را از دست داده و 
اينها زيانهاى روشن و سترساى (محسوس) آن درآميختگى است كه در اينجا شمردم. جز اينها زيانهاى 
ديگرى نيز مى دارد و چنانكه خواهيم ديد در نتيجه همين درآميختگى زبان سامان خود را از دست داده و 
اينها زيانهاى روشن و سترساى (محسوس) آن درآميختگى است كه در اينجا شمردم. جز اينها زيانهاى 

نيروى خود را باخته است. زبان يك چيز رويايى است كه شاخه ها و برگها روياند. ولى زبان پارسى در نتيجه 
ديگرى نيز مى دارد و چنانكه خواهيم ديد در نتيجه همين درآميختگى زبان سامان خود را از دست داده و 
نيروى خود را باخته است. زبان يك چيز رويايى است كه شاخه ها و برگها روياند. ولى زبان پارسى در نتيجه 
ديگرى نيز مى دارد و چنانكه خواهيم ديد در نتيجه همين درآميختگى زبان سامان خود را از دست داده و 

همان آميختگى نيروى رويش را از دست داده است. به گفته داروين « هر چه بكارش نبرند بيكاره گردد». 
بسيارى از واژه هاى پارسى چون بكارش نبرده اند بيكاره شده كه اينها را سپس روشن تر خواهيم گردانيد.

اكنون شما داورى كنيد. يك چيزى با اين زيانهاى آشكار چگونه كسانى به دستاويز آن با ما دشمنى مى 
بسيارى از واژه هاى پارسى چون بكارش نبرده اند بيكاره شده كه اينها را سپس روشن تر خواهيم گردانيد.

اكنون شما داورى كنيد. يك چيزى با اين زيانهاى آشكار چگونه كسانى به دستاويز آن با ما دشمنى مى 
بسيارى از واژه هاى پارسى چون بكارش نبرده اند بيكاره شده كه اينها را سپس روشن تر خواهيم گردانيد.

نمايند و از زبان درازى و كارشكنى دريغ نمى كنند؟ شگفت تر آنكه آنان دليل هايى نيز مى آورند كه 
مى بايد در اينجا فهرست وار بشمارم و به هر كدام پاسخى دهم:

مى گويند: «سعدى و حافظ با همين زبان مقاصد خود را فهمانيده اند». مى گويم: اين سخن بسيار 
مى بايد در اينجا فهرست وار بشمارم و به هر كدام پاسخى دهم:

مى گويند: «سعدى و حافظ با همين زبان مقاصد خود را فهمانيده اند». مى گويم: اين سخن بسيار 
مى بايد در اينجا فهرست وار بشمارم و به هر كدام پاسخى دهم:

مى گويند: «سعدى و حافظ با همين زبان مقاصد خود را فهمانيده اند». مى گويم: اين سخن بسيار – مى گويند: «سعدى و حافظ با همين زبان مقاصد خود را فهمانيده اند». مى گويم: اين سخن بسيار –   1
عاميانه است. سعدى و حافظ نه دلشان براى مردم مى سوخت و نه در پى بزرگى و نيرومندى توده مى بودند. 
مى گويند: «سعدى و حافظ با همين زبان مقاصد خود را فهمانيده اند». مى گويم: اين سخن بسيار 
عاميانه است. سعدى و حافظ نه دلشان براى مردم مى سوخت و نه در پى بزرگى و نيرومندى توده مى بودند. 
مى گويند: «سعدى و حافظ با همين زبان مقاصد خود را فهمانيده اند». مى گويم: اين سخن بسيار 

آنان خواستى جز سخن بازى نمى داشتند و چندان بى درد مى بودند كه بكار و پيشه اى نيز نمى پرداختند.

ما امروز به سدها معنى نياز مى داريم كه سعدى و حافظ هيچ نمى دانستند. ما امروز به زبان توانا و ساده 
اى نيازمنديم كه به دستيارى آن انديشه هاى خود را در سراسر شرق رواج دهيم. كسانى كه اين سخن 
را مى گويند آرزويشان اين است كه ايرانيان بلكه سراسر شرقيان به همان حال زمان سعدى و حافظ 
اى نيازمنديم كه به دستيارى آن انديشه هاى خود را در سراسر شرق رواج دهيم. كسانى كه اين سخن 
را مى گويند آرزويشان اين است كه ايرانيان بلكه سراسر شرقيان به همان حال زمان سعدى و حافظ 
اى نيازمنديم كه به دستيارى آن انديشه هاى خود را در سراسر شرق رواج دهيم. كسانى كه اين سخن 

بمانند و با اين پيشرفت ها كه جهان را رخ داده آنان به تكانى برنخيزند. اين آرزويى است كه دارند و 
در راهش مى كوشند.

مى گويند: « كلمه هاى عربى كه در پارسى بكار مى رود اين زبان را وسيع مى گرداند». مى گويم: – مى گويند: « كلمه هاى عربى كه در پارسى بكار مى رود اين زبان را وسيع مى گرداند». مى گويم: – مى گويند: « كلمه هاى عربى كه در پارسى بكار مى رود اين زبان را وسيع مى گرداند». مى گويم:   2
فزونى واژه هاى يك زبان يا به گفته شما «وسيع بودن» آن يك چيز سودمند نمى باشد. آرى از ديده 
مى گويند: « كلمه هاى عربى كه در پارسى بكار مى رود اين زبان را وسيع مى گرداند». مى گويم: 
فزونى واژه هاى يك زبان يا به گفته شما «وسيع بودن» آن يك چيز سودمند نمى باشد. آرى از ديده 
مى گويند: « كلمه هاى عربى كه در پارسى بكار مى رود اين زبان را وسيع مى گرداند». مى گويم: 

سخن بازى سودمند است و يك كسى به آسانى تواند قافيه يا سجع درست گرداند. ولى از ديده روانى 
فزونى واژه هاى يك زبان يا به گفته شما «وسيع بودن» آن يك چيز سودمند نمى باشد. آرى از ديده 
سخن بازى سودمند است و يك كسى به آسانى تواند قافيه يا سجع درست گرداند. ولى از ديده روانى 
فزونى واژه هاى يك زبان يا به گفته شما «وسيع بودن» آن يك چيز سودمند نمى باشد. آرى از ديده 

زبان زيانمند مى باشد چنانكه پيش از اين باز نمودم.
يك زبان زنده و نيك، توانا بايد بود و «توانايى» با فزونى واژه ها نمى باشد. توانايى يك زبان با آن مى 

باشد كه به هنگام نياز واژه هاى نوينى از آن پديد توان آورد و هر معناى نوينى را با آن توان فهمانيد.
دوباره مى گويم: زبان يك چيز رويايى است و توانايى آن اين است كه خود شاخه دواند و برگ بيرون 

باشد كه به هنگام نياز واژه هاى نوينى از آن پديد توان آورد و هر معناى نوينى را با آن توان فهمانيد.
دوباره مى گويم: زبان يك چيز رويايى است و توانايى آن اين است كه خود شاخه دواند و برگ بيرون 

باشد كه به هنگام نياز واژه هاى نوينى از آن پديد توان آورد و هر معناى نوينى را با آن توان فهمانيد.

داستان  پارسى شمارند  بزرگى  و  نيكى  را  بيگانه  واژه هاى  دهد. كسانى كه مى خواهند درآميختگى 
دوباره مى گويم: زبان يك چيز رويايى است و توانايى آن اين است كه خود شاخه دواند و برگ بيرون 
داستان  پارسى شمارند  بزرگى  و  نيكى  را  بيگانه  واژه هاى  دهد. كسانى كه مى خواهند درآميختگى 
دوباره مى گويم: زبان يك چيز رويايى است و توانايى آن اين است كه خود شاخه دواند و برگ بيرون 

ايشان داستان آن كسى است كه شاخه ها را از جنگل ببرد و به درختى با ريسمان ببندد و اين را مايه 
بزرگى آن شمارد. 

واژه هاى  اگر مى خواستند  واژه هاى عربى،  از  مندى  بهره  با همه  برند،  بكار مى  اينان  زبانى كه  آن 
كميسيون، كميته، كنفرانس، كنگره و مانند اينها را ترجمه كنند، ناگزير بودند بگويند: هيئت مشاوره، 

هيئت اجراييه، و مانند اينها كه خود نمونه ناتوانى زبان مى باشد.
مى گفتند: « دو زبان چون با هم ارتباط يافتند از كلمه هاى يكديگر مى گيرند». مى گويم راست – مى گفتند: « دو زبان چون با هم ارتباط يافتند از كلمه هاى يكديگر مى گيرند». مى گويم راست – مى گفتند: « دو زبان چون با هم ارتباط يافتند از كلمه هاى يكديگر مى گيرند». مى گويم راست   3
است ولى آن هم اندازه دارد. يك زبان از زبان ديگرى واژه هايى كه خود نداشته گيرد نه اينكه درهاى 
مى گفتند: « دو زبان چون با هم ارتباط يافتند از كلمه هاى يكديگر مى گيرند». مى گويم راست 
است ولى آن هم اندازه دارد. يك زبان از زبان ديگرى واژه هايى كه خود نداشته گيرد نه اينكه درهاى 
مى گفتند: « دو زبان چون با هم ارتباط يافتند از كلمه هاى يكديگر مى گيرند». مى گويم راست 

خود را به روى آن باز كرده راه دهد كه هر كسى هر چه خواست و چندانكه خواست بياورد. آن همه 
باز  به روى آن ديگرى  پيوستگى مى دارند، كدام يكى درهاى خود را  با همديگر  اروپا كه  زبانهاى 
با  نيز  يافته عربى  پيوستگى  با عربى  پارسى  ايران  به  نتيجه درآمدن عرب  اگر در  از آنسوى  گزارده؟! 
باز  به روى آن ديگرى  پيوستگى مى دارند، كدام يكى درهاى خود را  با همديگر  اروپا كه  زبانهاى 
با  نيز  يافته عربى  پيوستگى  با عربى  پارسى  ايران  به  نتيجه درآمدن عرب  اگر در  از آنسوى  گزارده؟! 
باز  به روى آن ديگرى  پيوستگى مى دارند، كدام يكى درهاى خود را  با همديگر  اروپا كه  زبانهاى 

پارسى همين حال را پيدا كرده، پس چه شده كه عربى درهاى خود را به روى پارسى باز نكرده؟!
عربها چون ايران را بگشادند با آنكه ايرانيان در شهريگرى بيشى و پيشى به آنان مى داشتند و عربها نياز به 
گرفتن سدها چيز از ايرانيان پيدا كرده بودند زبان خود را نگه داشتند و جز واژه هاى ويژه اى كه نيازمند 
بودند از پارسى نگرفتند. از اين سوى چنانكه گفتيم اين آميختگى با اين حال جز در سالهاى ديرتر روى 

نداده و جز در سايه هوس بازى و خود نمايى كسانى نبوده.
مى گفتند: « زبانهاى اروپايى نيز با واژه هاى التينى درآميخته مى باشد». اين يك دليل برجسته و – مى گفتند: « زبانهاى اروپايى نيز با واژه هاى التينى درآميخته مى باشد». اين يك دليل برجسته و – مى گفتند: « زبانهاى اروپايى نيز با واژه هاى التينى درآميخته مى باشد». اين يك دليل برجسته و   4
دانشمندانه آنان مى بود. ولى اين نيز بى پا و بيجاست. زيرا آن زبانهاى اروپايى از التين پديد آمده اند نه 
آنكه با واژه هاى التين درهم آميخته باشند. همان زبان فرانسه تاريخچه اش اين است كه فرانسه تا دو سه 
هزار سال پيش نشيمن مردمى به نام «گول» مى بود و اين مردم چون بيابانى و دژآگاه مى بوده اند يك 
آنكه با واژه هاى التين درهم آميخته باشند. همان زبان فرانسه تاريخچه اش اين است كه فرانسه تا دو سه 
هزار سال پيش نشيمن مردمى به نام «گول» مى بود و اين مردم چون بيابانى و دژآگاه مى بوده اند يك 
آنكه با واژه هاى التين درهم آميخته باشند. همان زبان فرانسه تاريخچه اش اين است كه فرانسه تا دو سه 

زبان نارسايى مى داشتند. سپس چون يوليوس قيصر اينجا را گشاده زبان التين كه زبان يك مردم پيشرفته 
هزار سال پيش نشيمن مردمى به نام «گول» مى بود و اين مردم چون بيابانى و دژآگاه مى بوده اند يك 
زبان نارسايى مى داشتند. سپس چون يوليوس قيصر اينجا را گشاده زبان التين كه زبان يك مردم پيشرفته 
هزار سال پيش نشيمن مردمى به نام «گول» مى بود و اين مردم چون بيابانى و دژآگاه مى بوده اند يك 

و شهر نشين مى بود رواج يافته. سپس نيز دسته اى از ژرمنان به نام «فرانك» به آنجا درآمده و بنياد توده 
فرانسه را گزارده اند. اين است زبان فرانسه از هم درآميختگى سه زبان «گول» و التين و فرانك پديد 
و شهر نشين مى بود رواج يافته. سپس نيز دسته اى از ژرمنان به نام «فرانك» به آنجا درآمده و بنياد توده 
فرانسه را گزارده اند. اين است زبان فرانسه از هم درآميختگى سه زبان «گول» و التين و فرانك پديد 
و شهر نشين مى بود رواج يافته. سپس نيز دسته اى از ژرمنان به نام «فرانك» به آنجا درآمده و بنياد توده 

آمده. نه اينكه نويسندگان فرانسه به هوس بازى واژه هاى التين را در نوشته هاى خود جا داده و بدينسان 
فرانسه را گزارده اند. اين است زبان فرانسه از هم درآميختگى سه زبان «گول» و التين و فرانك پديد 
آمده. نه اينكه نويسندگان فرانسه به هوس بازى واژه هاى التين را در نوشته هاى خود جا داده و بدينسان 
فرانسه را گزارده اند. اين است زبان فرانسه از هم درآميختگى سه زبان «گول» و التين و فرانك پديد 

آنها را با زبان خود درآميخته باشند. چنين رفتارى چندان بيخردانه است كه در كمتر جايى رخ تواند داد.
از نويسندگان آن كشور يك  با اين حال اگر يكى  با التين پيوستگى مى دارد  همان زبان فرانسه كه 
آنها را با زبان خود درآميخته باشند. چنين رفتارى چندان بيخردانه است كه در كمتر جايى رخ تواند داد.

از نويسندگان آن كشور يك  با اين حال اگر يكى  با التين پيوستگى مى دارد  همان زبان فرانسه كه 
آنها را با زبان خود درآميخته باشند. چنين رفتارى چندان بيخردانه است كه در كمتر جايى رخ تواند داد.

ديكسيونر التين را در جلوى خود گذارد و آزادانه كلمه هايى را از آن گرفته در نوشته هايش بكار برد 
مردم او را ديوانه شمارند و نوشته هايش را نخوانند.

به سخن بيش از اين دامنه ندهم. از آنچه گفتم روشن گرديد كه يك زبان بايد با واژه هاى خود گردد 
مردم او را ديوانه شمارند و نوشته هايش را نخوانند.

به سخن بيش از اين دامنه ندهم. از آنچه گفتم روشن گرديد كه يك زبان بايد با واژه هاى خود گردد 
مردم او را ديوانه شمارند و نوشته هايش را نخوانند.

و درهاى آن به روى واژه هاى بيگانه باز نباشد و اگر گاهى يك معناى نوينى پيدا شد براى آن نيز نام از 
به سخن بيش از اين دامنه ندهم. از آنچه گفتم روشن گرديد كه يك زبان بايد با واژه هاى خود گردد 
و درهاى آن به روى واژه هاى بيگانه باز نباشد و اگر گاهى يك معناى نوينى پيدا شد براى آن نيز نام از 
به سخن بيش از اين دامنه ندهم. از آنچه گفتم روشن گرديد كه يك زبان بايد با واژه هاى خود گردد 

خود زبان بگذارند. آرى يك رشته بيرون از اين مى باشد و آن افزارها و چيزهايى است كه ما نداشته و 
و درهاى آن به روى واژه هاى بيگانه باز نباشد و اگر گاهى يك معناى نوينى پيدا شد براى آن نيز نام از 
خود زبان بگذارند. آرى يك رشته بيرون از اين مى باشد و آن افزارها و چيزهايى است كه ما نداشته و 
و درهاى آن به روى واژه هاى بيگانه باز نباشد و اگر گاهى يك معناى نوينى پيدا شد براى آن نيز نام از 

از ديگران با نامش مى گيريم. چنانكه تلگراف، تلفون، راديو، گرامافون و مانند اينها كه با همان نامهاى 
اروپايى پذيرفته شده زيانى نمى دارد. بويژه كه اگر نياز باشد، از آنها جدا شده نيز توان آورد( چنانكه 
از ديگران با نامش مى گيريم. چنانكه تلگراف، تلفون، راديو، گرامافون و مانند اينها كه با همان نامهاى 
اروپايى پذيرفته شده زيانى نمى دارد. بويژه كه اگر نياز باشد، از آنها جدا شده نيز توان آورد( چنانكه 
از ديگران با نامش مى گيريم. چنانكه تلگراف، تلفون، راديو، گرامافون و مانند اينها كه با همان نامهاى 

تلگرافيدن و تلفونيدن بكار مى رود و مى توان تلگرافنده و تلفوننده نيز گفت.) همچنين خوراكهاى 
اروپايى از كاتلت و سوپ و مانند اينها كه نداشتيم و با نامش گرفته ايم زيانى نمى دارد.

نتيجه اين گفته ها آنكه دراميختگى با واژه هاى بيگانه بويژه با واژه هاى تازى يكى از آلودگى هاى 
اروپايى از كاتلت و سوپ و مانند اينها كه نداشتيم و با نامش گرفته ايم زيانى نمى دارد.

نتيجه اين گفته ها آنكه دراميختگى با واژه هاى بيگانه بويژه با واژه هاى تازى يكى از آلودگى هاى 
اروپايى از كاتلت و سوپ و مانند اينها كه نداشتيم و با نامش گرفته ايم زيانى نمى دارد.

پارسى است. از هزار سال پيش اين دراميختگى آغاز يافته و در زمان ما بجايى رسيده كه برخى از نوشته 
ها هشتاد بلكه نود درسد عربى است و گذشته از واژه ها، جمله ها بكار مى برند، به اينها مى بايد چاره 
كرده شود. كسانى كه ايستادگى نشان مى دهند راه كجى در پيش گرفته اند. چيزى كه هست اين چاره 

جويى مى بايد از راهش به انجام رسد كه ما همان راه را پيش گرفتيم، بدينسان كه:
اين كار به نام دشمنى با واژه هاى بيگانه نيست بلكه چنانكه گفتم انگيزه هايى براى خود دارد. از 

جويى مى بايد از راهش به انجام رسد كه ما همان راه را پيش گرفتيم، بدينسان كه:
اين كار به نام دشمنى با واژه هاى بيگانه نيست بلكه چنانكه گفتم انگيزه هايى براى خود دارد. از 

جويى مى بايد از راهش به انجام رسد كه ما همان راه را پيش گرفتيم، بدينسان كه:
اين كار به نام دشمنى با واژه هاى بيگانه نيست بلكه چنانكه گفتم انگيزه هايى براى خود دارد. از – اين كار به نام دشمنى با واژه هاى بيگانه نيست بلكه چنانكه گفتم انگيزه هايى براى خود دارد. از –   1

اينرو واژه هايى كه انگيزه اى در باره آن نيست ميتواند بجاى خود بماند. چنانكه واژه هاى جمله، كتاب، 
اين كار به نام دشمنى با واژه هاى بيگانه نيست بلكه چنانكه گفتم انگيزه هايى براى خود دارد. از 
اينرو واژه هايى كه انگيزه اى در باره آن نيست ميتواند بجاى خود بماند. چنانكه واژه هاى جمله، كتاب، 
اين كار به نام دشمنى با واژه هاى بيگانه نيست بلكه چنانكه گفتم انگيزه هايى براى خود دارد. از 

جلد و مانند اينها كه نامهاى دوم نيست و از آن سوى به جدا شده اى از اينها نياز نمى داريم، يا واژه 
تلگرافيدن كه رويه پارسى به خود گرفته و جدا شده ها نيز از آن بيرون مى آيد به حال خود بماند.

جلد و مانند اينها كه نامهاى دوم نيست و از آن سوى به جدا شده اى از اينها نياز نمى داريم، يا واژه 
تلگرافيدن كه رويه پارسى به خود گرفته و جدا شده ها نيز از آن بيرون مى آيد به حال خود بماند.

جلد و مانند اينها كه نامهاى دوم نيست و از آن سوى به جدا شده اى از اينها نياز نمى داريم، يا واژه 

بايستى اين كار كم كم پيش رود كه خوانندگان آشنا گردند. بدينسان كه نخست واژه هايى كه – بايستى اين كار كم كم پيش رود كه خوانندگان آشنا گردند. بدينسان كه نخست واژه هايى كه – بايستى اين كار كم كم پيش رود كه خوانندگان آشنا گردند. بدينسان كه نخست واژه هايى كه   2
پارسى هايش فراموش نگرديده به كنار گذارده گردد تا سپس نوبت ديگران برسد و در ميان نوشتن 
بايستى اين كار كم كم پيش رود كه خوانندگان آشنا گردند. بدينسان كه نخست واژه هايى كه 
پارسى هايش فراموش نگرديده به كنار گذارده گردد تا سپس نوبت ديگران برسد و در ميان نوشتن 
بايستى اين كار كم كم پيش رود كه خوانندگان آشنا گردند. بدينسان كه نخست واژه هايى كه 

چگونگى بكار بردن اين واژه هاى نوين باز نموده شود.
3 – واژه هاى پارسى كه برگزيده مى شوند درست باشند كه اگر نياز افتاد جدا شده نيز از آن بيرون 
آيد و آنگاه تا تواند از واژه هاى فهميدنى باشد. چنانكه واژه هاى درآمد، در رفت، پيشرفت، فرهيخت، 
آگاهى، خستوان و پايندان كه بجاى دخل و خرج و ترقى و تربيت و اطالع و مقر و ضامن برگزيده 

گرديده هم فهميدنى است و هم مى توان جدا شده (مشتقات) از آنها گرفت.
زبان پارسى با حال امروزى بسيار تنگ است و بسيارى از معنى ها در آن نامى نمى دارد و اينجا است كه 

گرديده هم فهميدنى است و هم مى توان جدا شده (مشتقات) از آنها گرفت.
زبان پارسى با حال امروزى بسيار تنگ است و بسيارى از معنى ها در آن نامى نمى دارد و اينجا است كه 

گرديده هم فهميدنى است و هم مى توان جدا شده (مشتقات) از آنها گرفت.
زبان پارسى با حال امروزى بسيار تنگ است و بسيارى از معنى ها در آن نامى نمى دارد و اينجا است كه – زبان پارسى با حال امروزى بسيار تنگ است و بسيارى از معنى ها در آن نامى نمى دارد و اينجا است كه –   4 – 4 –

مى بايد برخى واژه ها گذارده شود همچون پرگ و ُسهش كه به معنى اذن و احساس گذارده شده است.
فشرده سخن اينكه در نوشتار و گفتار پارسى، واژه هاى پارسى و دستور زبان پارسى بكار ببريد و بس، 

نه وازه هاى بيگانه و نه دستور زبان بيگانه.

راست گردانيدن زبان پارسى
بخش پايانى

از كتاب «زبان پاك» نوشته احمد كسروى
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بايسته است اين نكته بازگويى شود كه در گاتهاى 
زرتشت اشاره به رستاخيز منيوى يا روانى شده و 
نه رستاخيز تن. گويا در زمان ساسانيان رستاخيز 
تن به آن افزوده و بهشت و دوزخ گاتهايى را كه 
حال ذهنى است بجاى ويژه اى گفته اند و بهشت 
Garon آنها  باالترين  كه  اشكوب  چهار  به  را 

راچنگه)  انغر  روشناييها=  (اشكوب     Mana
اند  نموده  به چهار اشكوب  نيز  اند. دوزخ  ناميده 
(انغر  پايان  بى  تاريكى  اشكوب  آنها  بدترين  كه 

تمه) ناميده شده است.
تناسخ در پايه يك باور ودايى- بودايى است كه 
دارد.  ساله  هزار  چندين  ى  پيشينه  هندوستان  در 
روانهاى  ى  همه  گويند  مى  ها  هندوها-بودايى 
قالب  به  و  بازگشته  جهان  اين  به  دوباره  مردگان 
هاى ديگر درخواهند آمد و در گردونه سامسارا 
اين جريان آنقدر تكرار خواهد شد تا روح پاك 
شده و به نيروانا به پيوندد. زرتش تناسخ را نپذيرفته 
و گفته است اگر كه انسان بداند چندين بار بايد 
خواهد  برسد،  تكامل  به  تا  كند  نو  را  زندگانى  
در كارها شتاب كنيم  است كه  نيازى  گفت چه 
و كوشش خستگى ناپذير داشته باشيم و اين باور 
در كارها شتاب كنيم  است كه  نيازى  گفت چه 
و كوشش خستگى ناپذير داشته باشيم و اين باور 
در كارها شتاب كنيم  است كه  نيازى  گفت چه 

اسان را از رشد مينوى و مادى باز مى دارد و به 
رسايى و جاودانى نخواهد رسيد.

گويد  مى  كه   (12 بند   51 يسناى  به  شود  (نگاه 
جهان  در  زندگى  يك  همين  در  را  رستگارى 

خاكى مى توان بدست آورد.
كهن  هاى  نوشته  از  كه  ها  يشت  گزارش  به  بنا 
تن  از  از مرگ  هستند: روان آدمى سه روز پس 
دور شده و بسوى چينوت مى رود. گزارش اين 
از  نسك  بيستمين  كه  نسك  هائخت  در  داستانها 
اوستاى از ميان رفته زمان ساسانيان است و نيز در 
كتاب دينگرد 8-9 براى ما مانده است. در پايان 
بايسته است نگاهى به نوشته ذات سپرم ( آزادگل 
بياندازيم تا گستردگى انديشه   ( 
بايسته است نگاهى به نوشته ذات سپرم ( آزادگل 
بياندازيم تا گستردگى انديشه   ( 
بايسته است نگاهى به نوشته ذات سپرم ( آزادگل 

Zat Sparam
اين موبد روشنفكر را دريابيم.

سوم  سده  روشنفكر  و  بزرگ  موبد  سپرم  ذات 
اين موبد روشنفكر را دريابيم.

سوم  سده  روشنفكر  و  بزرگ  موبد  سپرم  ذات 
اين موبد روشنفكر را دريابيم.

هجرى( زمان مأمون از خلفاى عباسى) بود كه در 
كتاب گزيده او بنام

 “ Vichital Zat Sparam” آن موضوع روان 
گزارش شده است. ذات سپرم، نيروى دانشى را به 
وير (– وير (– وير (Vir) يا حافظه كه  سه بخش كرده است.1 
انبار كردن گزارش رويدادها  يا  همان دريافت و 
و  پاسدارى  كارش  كه  هوش   -2 است.  مغز  در 
يادآورى است. 3- خرد است كه كارش گزينش 
را  آنها  و  دارد  خود  در  را  وير  و  هوش  و  است 
سرپرستى مى كند. نيروى روانى را نيز به سه نيرو 
روان اندرتن، 2- روان بيرون تن، و 3- روان – روان اندرتن، 2- روان بيرون تن، و 3- روان – روان اندرتن، 2- روان بيرون تن، و 3- روان   1

اندر جهان مينوى بخش كرده است.

نيز خوانده مى شود زيرا  اندر تن، تن  – روان   1
خود مينوى تن است. همين روان است كه چيزها 
را در تن نظام مى بخشد و كار و كنش در انديشه 
و كردار با آن است و سرپرستى نيكويى و راستى 
نيز با آن مى باشد و پاداش نيكى را نيز اين روان 
دريافت مى كند. هرگاه كسى بد پندارد و از راه 
دين (وجدان يا راه راستى) كنج شود پى آمد بد 
آيد.  گرفتار  افسوس  و  رنج  به  و  بازگشته  آن  به 

اندر  روان  راه  در  بد)  روان  يا  بد  (پندار  اهريمن 
تن دام گستر است تا با وسوسه و گناه گرايى در 
اين جهان استومند (مادى) آن را از راه درست و 
پارسايى به كژى كشانده و بدوزخ رهنمون گردد.

و  انديشى  نيك  با  تنى  روان  اين  ساختن  توانا 
آرامش و دورى از خشم و آز و كينه انجام پذير 
سه  از  پس  مينوى  روان  كه  است  اينگونه  است. 
آرامش و دورى از خشم و آز و كينه انجام پذير 
سه  از  پس  مينوى  روان  كه  است  اينگونه  است. 
آرامش و دورى از خشم و آز و كينه انجام پذير 

روز بيارى روان اندر تن آيند و با وجدان و نيروى 
آگاهى و فروهر را دوباره سامان بخشيده و براى 
دادرسى به هم نزديك مى كند. چنين كسان از آن 
پاداش كه به روان رسد، وجدان، نيروى آگاهى 
دادرسى به هم نزديك مى كند. چنين كسان از آن 
پاداش كه به روان رسد، وجدان، نيروى آگاهى 
دادرسى به هم نزديك مى كند. چنين كسان از آن 

و فروهرشان بهره و شادى يابند. ( ايرانيان باستان 
مى پنداشتند كه نيروى آگاهى با نيروى بويايى با 
وجدان و روان مى ماند و با فروهر نيكان هر ساله 
برمى  خود  زمينى  خويشاوندان  بديدن  نوروز  در 
گردند و از بوى خوش خوشحال شده و لذت مى 
برند و خانواده و دوستان را دعا مى كنند). اما اگر 
و  آگاهى  نيروى  وجدان،  باشد،  گناهكار  كسى 
فروهر و روان اندر راه او را رها كرده و روان اندر 
تن تنها مانده و با پشيمانى و افسوس و درد و رنج 

ديرپا روبرو مى شود.

2 -  روان بيرون از تن همه مينوى است، همه پاكى 
و نيكى است و برى از هرگونه آلودگى است.

روان اندر راه، پيش تر از روان اندر تن براى – روان اندر راه، پيش تر از روان اندر تن براى – روان اندر راه، پيش تر از روان اندر تن براى   3
پاسخ گفتن به پيش باز روان اندرتن رود و آن را 
پاسخ گويد(  نيكى  و  بدرستى  راهنمايى كند كه 
اندازه  چه  تا  باستان  ايرانيان  كه  شود  مى  ديده 
اند كه جاى پاى  براستى و درستى ارج مى داده 

راستى در اينجا نهفته است).
و  پارسا  تن  زمينى،  زندگى  زمان  در  هرگاه 
پرهيزگار بوده، نيكويى هايش در چهره پوشش و 
جامه اى از روشنايى و پاكى (مانند قنداقى سپيد) 
بر تن او پوشانده شده و كردار نيك او كه مانند 
از  مانند مركب روان است  جامه روشنى است و 
راه نيمروز يا جنوب با تندى انديشه به بهشت (1)

اندر شود و بر تن ستايش كند. اما هرگاه آن تن در 
زندگانى راه بدانديشى و بدكردارى را پويا شده 
باشد، كردار بد بر وى به چهره ى جامه اى تيره 
تيرگى  (اپاختر=سرد) در  به سوى شمال  پوشانده 
اندر شده و بر تن نفرين كند. ايرانيان باستان پيش 
از زرتشت كوست ها ( =بر وزن پوست به معنى 
را  (غرب)  خوربران  و  (شمال)  اپاختر  ها)  جهت 
جايى سرد و ناخوش مى دانستند. در نوشته هاى 
درويشان ايرانى پس از اسالم نيز اين بخش بندى 
كوشش  چه  اگر  است،  يافته  راه  هايى  گونه  به 
درويشان ايرانى پس از اسالم نيز اين بخش بندى 
كوشش  چه  اگر  است،  يافته  راه  هايى  گونه  به 
درويشان ايرانى پس از اسالم نيز اين بخش بندى 

شده با دگرگون كردن در تفسير واژه ها آنها را 
اسالمى نشان دهند ولى بى شك ريشه و هسته و 

بنياد اين فلسفه واال، از ايران باستان است.

نتيجه گيرى
پيش  سال  هزاران  از  كه  است  چيزى  روان 
درازى  زمان  است.  گرفته  را  آدميان  توجه 
مركز  زنند  مى  گمان  دانشمندان  كه  است 
ويژه  به  و  انسان  مغز  در  روان  و  ديدن  خواب 
است    Pineal Gland كاجى  غده  در 

باره  در  نيز  بودايى  و  هندو  و  سامى  باوردينهاى  اند.  نرسيده  روشن  نتيجه  به  تاكنون  ولى 
است  زرتشت  گاتهاى  ويژه  به  باستان   ايران  فرهنگ  تنها  نيست.  خردگرايانه  روان  سرگذشت 
داند. مى  روان  با  را  خوب  و  بد  كيفر  برداشت  و  دانسته  ذهنى  را  دوزخ  و  بهشت  خردگرايى  با  كه 

چون فرشته، ميانجى ( مفتى- مال- كشيش و غيره) در دين زرتشتى جايى ندارد ميانجى نميتواند بهشت 
را براى كسى بخرد يا دوزخ را بفروشد. دين كاالى بازرگانى نيست و آن را بايد از دروغزنان و مردم 
فريبان پاك كرد. بهشت يا سراى انديشه نيك و شادى را مى توان با كردار نيك بدست آورد و آن هم 
در اين جهان و با آزادى و خواست اين جهانى. آوخ كه آدميان سده بيست و يكم هنوز به گامه اى از 
فريبان پاك كرد. بهشت يا سراى انديشه نيك و شادى را مى توان با كردار نيك بدست آورد و آن هم 
در اين جهان و با آزادى و خواست اين جهانى. آوخ كه آدميان سده بيست و يكم هنوز به گامه اى از 
فريبان پاك كرد. بهشت يا سراى انديشه نيك و شادى را مى توان با كردار نيك بدست آورد و آن هم 

 ) نرسيده اند كه انديشه و پندار را از خرافه آزاد كنند و به خردگرايى بپردازند. 
در اين جهان و با آزادى و خواست اين جهانى. آوخ كه آدميان سده بيست و يكم هنوز به گامه اى از 
 ) نرسيده اند كه انديشه و پندار را از خرافه آزاد كنند و به خردگرايى بپردازند. 
در اين جهان و با آزادى و خواست اين جهانى. آوخ كه آدميان سده بيست و يكم هنوز به گامه اى از 

Perfection) رسايى
تنها فرهنگ واال و انسانى ايران باستان است كه در دوزخ را مى بندد و ترس و خونريزيها را از ميان 
ميبرد. آنكه انسانها را براى رسيدن به بهشت مى ترساند جان و خرد را مى آزارد كه هر دو در نزد ايرانيان 
مقدس هستند. بهترين نواورى زرتشت آن است كه نمى گذارد خدايان بهشت خود را بر زيربناى دوزخ 

بسازند و ارائه دهند.
زرتشت با كليد خرد دشواريها را مى گشايد و مى گويد بهشت و دوزخ درون ماست. او مى گويد: 
دادن دوزخ نقد در اين جهان و بهشت نسيه در آن جهان كار خدايانى است كه نمى توانند بهشت نقد 
را در همين جهان براى آدمها بسازند. باز او مى گويد كه انسان مى تواند بهشت را روى زمين بسازد و 
آن زمانى است كه در دوزخ را ببندد. وقتى انسان ترس را كنار گذاشت، انديشه و كردارش چهره اى 
ديگر مى يابد. به خوبى ديده مى شود كه در فرهنگ ايران باستان اخالق و قانون دادگرى از بسيج شدن 
آن زمانى است كه در دوزخ را ببندد. وقتى انسان ترس را كنار گذاشت، انديشه و كردارش چهره اى 
ديگر مى يابد. به خوبى ديده مى شود كه در فرهنگ ايران باستان اخالق و قانون دادگرى از بسيج شدن 
آن زمانى است كه در دوزخ را ببندد. وقتى انسان ترس را كنار گذاشت، انديشه و كردارش چهره اى 

خرد انسانها سرچشمه مى گيرد تا جامعه را سروسامان بخشد. آنگاه كه دوزخ بسته شد راه و چاره اى جز 
ديگر مى يابد. به خوبى ديده مى شود كه در فرهنگ ايران باستان اخالق و قانون دادگرى از بسيج شدن 
خرد انسانها سرچشمه مى گيرد تا جامعه را سروسامان بخشد. آنگاه كه دوزخ بسته شد راه و چاره اى جز 
ديگر مى يابد. به خوبى ديده مى شود كه در فرهنگ ايران باستان اخالق و قانون دادگرى از بسيج شدن 

فرستادن همه ى آدمها به بهشت نيست. اينسان است كه گيتى بهشت مى شود.چشم بينا داشتن و حقيقت 
را ديدن و در پرتو عشق به آفريدگار و به آفريدگان نگريستن آدمى را از تنگناى خرافه به جهانى برتر 
فرستادن همه ى آدمها به بهشت نيست. اينسان است كه گيتى بهشت مى شود.چشم بينا داشتن و حقيقت 
را ديدن و در پرتو عشق به آفريدگار و به آفريدگان نگريستن آدمى را از تنگناى خرافه به جهانى برتر 
فرستادن همه ى آدمها به بهشت نيست. اينسان است كه گيتى بهشت مى شود.چشم بينا داشتن و حقيقت 

پرواز مى دهد كه بهشت ناميده مى شود.

پايان 
15 تيرماه 3746 زرتشتى

1 - ( فروردين يشت)

افزون بر مايه هاى گاتهايى نوشته هاى زير به ديافت اين نوشته كمك بيشترى خواهند نمود
اوستا: ترجمه دكتر آذرگشسب– اوستا: ترجمه دكتر آذرگشسب– اوستا: ترجمه دكتر آذرگشسب  1

اوستا: ترجمه دكتر جليل دوستخواه ( 2 جلد)– اوستا: ترجمه دكتر جليل دوستخواه ( 2 جلد)– اوستا: ترجمه دكتر جليل دوستخواه ( 2 جلد)  2
نوشته هاى مهندس جالل الدين آشتيانى– نوشته هاى مهندس جالل الدين آشتيانى– نوشته هاى مهندس جالل الدين آشتيانى  3

نوشته هاى دكتر دهاال ( 3 جلد كتاب)– نوشته هاى دكتر دهاال ( 3 جلد كتاب)– نوشته هاى دكتر دهاال ( 3 جلد كتاب)  4
حكمت خسروانى: هاشم رض– حكمت خسروانى: هاشم رض– حكمت خسروانى: هاشم رض  5

نوشته هاى دكتر منوچهر جمالى– نوشته هاى دكتر منوچهر جمالى– نوشته هاى دكتر منوچهر جمالى  6
برداشت و يا كپى تمام يا بخشى از اين نوشته با گفتن بن مايه آزاد است.

تفاوت انديشه و پندار در پيام گاتهايى «زرتشت»

(بخش پايانى)

پژوهش و نگارش: دكتر برزو نجمى
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سرگذشت اسكندر و حمله او به ايران

يورش اسكندر به ايران و جنگهاى او با داريوش سوم
(بخش پايانى)

تاريخ سرزمين جاويدبرگرفته از تاريخ سرزمين جاويدبرگرفته از تاريخ سرزمين جاويد                                    از : دكتر خدايار دينيارى

اسكندر پس از اينكه شوش را غارت كرد و مردم را كشت و شهر را به آتش كشيد در خوزستان نماند 
و راهى پرس پليس شد تا ويرانگرى هاى ديگرى كند.

اسكندر پس از اينكه شوش را غارت كرد و مردم را كشت و شهر را به آتش كشيد در خوزستان نماند 
و راهى پرس پليس شد تا ويرانگرى هاى ديگرى كند.

اسكندر پس از اينكه شوش را غارت كرد و مردم را كشت و شهر را به آتش كشيد در خوزستان نماند 

در كنار پرس پليس شهرى بسيار آباد برپا شده بود كه يونانيان آن را هم پرس پليس مى گفتند.
 به گفته ى پارمه نيون تاريخ نويس يونانى، در ان زمان پرس پليس سى هزار جمعيت داشته و  در دو 

در كنار پرس پليس شهرى بسيار آباد برپا شده بود كه يونانيان آن را هم پرس پليس مى گفتند.
 به گفته ى پارمه نيون تاريخ نويس يونانى، در ان زمان پرس پليس سى هزار جمعيت داشته و  در دو 

در كنار پرس پليس شهرى بسيار آباد برپا شده بود كه يونانيان آن را هم پرس پليس مى گفتند.

سوى شهر تا آنجا كه چشم كار مى كرد كشتزار و باغ بوده و زيبايى فراوان شهر شهرت داشته است. 
داريوش سوم در   ، را شروع كرد  پليس شد و كشتار و غارت  تفريح وارد پرس  براى  اسكندر  وقتى 
اكباتان منتظر اسكندر و لشكريانش بود. پس از اينكه شنيد اسكندر به شوش رفته درسدد برنيامد كه 
از پرس پليس دفاع كند و خزانه پادشاهى آنجا را به جاى ديگرى ببرد. رفتار داريوش سوم در يورش 

اسكندر به ايران آنگونه بود كه بايد گفتار يونانيان را كه داريوش سوم مردى ترسو بود ، پذيرفت.
از پرس پليس دفاع كند و خزانه پادشاهى آنجا را به جاى ديگرى ببرد. رفتار داريوش سوم در يورش 

اسكندر به ايران آنگونه بود كه بايد گفتار يونانيان را كه داريوش سوم مردى ترسو بود ، پذيرفت.
از پرس پليس دفاع كند و خزانه پادشاهى آنجا را به جاى ديگرى ببرد. رفتار داريوش سوم در يورش 

شهر پرس پليس ديوار نداشت چون پادشاهان هخامنشى نمى پنداشتند كه آن شهر در قلب ايران روزى 
مورد حمله قرار گيرد. چون پرس پليس در مرودشت پارس از  جاهاى ييالقى بوده و در قديم جاهاى 
ييالقى را ديوار نمى كشيدند ولى داراى پادگان بود و يك افسر ايرانى بنام آريابرزن فرماندهى پادگان 
مورد حمله قرار گيرد. چون پرس پليس در مرودشت پارس از  جاهاى ييالقى بوده و در قديم جاهاى 
ييالقى را ديوار نمى كشيدند ولى داراى پادگان بود و يك افسر ايرانى بنام آريابرزن فرماندهى پادگان 
مورد حمله قرار گيرد. چون پرس پليس در مرودشت پارس از  جاهاى ييالقى بوده و در قديم جاهاى 

شهر را بر عهده داشت.  شهر جدا از پادگان بود و يكدسته سربازان گدروزيايى در كاخ نگهبانى مى 
ييالقى را ديوار نمى كشيدند ولى داراى پادگان بود و يك افسر ايرانى بنام آريابرزن فرماندهى پادگان 
شهر را بر عهده داشت.  شهر جدا از پادگان بود و يكدسته سربازان گدروزيايى در كاخ نگهبانى مى 
ييالقى را ديوار نمى كشيدند ولى داراى پادگان بود و يك افسر ايرانى بنام آريابرزن فرماندهى پادگان 

كردند و فرمانده آنان افسرى بود بنام ترى داتش.
گدروزيا كه اكنون بلوچستان نام دارد داراى مردانى بلند قد و چهارشانه و با چشمانى آبى و موهاى زرين  

كردند و فرمانده آنان افسرى بود بنام ترى داتش.
گدروزيا كه اكنون بلوچستان نام دارد داراى مردانى بلند قد و چهارشانه و با چشمانى آبى و موهاى زرين  

كردند و فرمانده آنان افسرى بود بنام ترى داتش.

بودكه نمونه برجسته نژاد آريايى بودند. اكنون هم فرزندان آنان را مى توان در ياتستان واقع در جنوب 
افغانستان ديد. اين سربازان وقتى خفتان در بر مى كردند و كاسك بر سر مى گذاشتند و نيزه بدست مى 
بودكه نمونه برجسته نژاد آريايى بودند. اكنون هم فرزندان آنان را مى توان در ياتستان واقع در جنوب 
افغانستان ديد. اين سربازان وقتى خفتان در بر مى كردند و كاسك بر سر مى گذاشتند و نيزه بدست مى 
بودكه نمونه برجسته نژاد آريايى بودند. اكنون هم فرزندان آنان را مى توان در ياتستان واقع در جنوب 

گرفتند و در پيشگاه كاخ شكوهمند پرس پليس نگهبانى مى دادند، شكوهمنديشان بيشتر جلوه مى كرد.
آريابرزن دخالتى در كار نگهبانى كاخ ها را نداشت و با هزار سرباز پياده و بى اسب و ارابه فرماندهى 
گرفتند و در پيشگاه كاخ شكوهمند پرس پليس نگهبانى مى دادند، شكوهمنديشان بيشتر جلوه مى كرد.

آريابرزن دخالتى در كار نگهبانى كاخ ها را نداشت و با هزار سرباز پياده و بى اسب و ارابه فرماندهى 
گرفتند و در پيشگاه كاخ شكوهمند پرس پليس نگهبانى مى دادند، شكوهمنديشان بيشتر جلوه مى كرد.

مى كرد. همينكه ديد اسكندر به پرس پليس نزديك مى شود با هزار سرباز براى جنگ با او براه افتاد. 
آريابرزن دخالتى در كار نگهبانى كاخ ها را نداشت و با هزار سرباز پياده و بى اسب و ارابه فرماندهى 
مى كرد. همينكه ديد اسكندر به پرس پليس نزديك مى شود با هزار سرباز براى جنگ با او براه افتاد. 
آريابرزن دخالتى در كار نگهبانى كاخ ها را نداشت و با هزار سرباز پياده و بى اسب و ارابه فرماندهى 

اسكندر داراى لشكرى نزديك به يكصد هزار تن بود. در همين موقع يكى از مردان شهر بنام مانو چهره 
كه گويا منوچهر بود وقتى ديد كه آريابرزن با هزار سرباز به جنگ يك ارتش صد هزار نفرى مى رود 
اسكندر داراى لشكرى نزديك به يكصد هزار تن بود. در همين موقع يكى از مردان شهر بنام مانو چهره 
كه گويا منوچهر بود وقتى ديد كه آريابرزن با هزار سرباز به جنگ يك ارتش صد هزار نفرى مى رود 
اسكندر داراى لشكرى نزديك به يكصد هزار تن بود. در همين موقع يكى از مردان شهر بنام مانو چهره 

مردم شهر را دعوت كرد كه سالح برگيرند و به كمك سربازان آريابرزن بروند و عده اى از جوانان 
شهر مسلح شده و در جنگ شركت كرده اما در جنگى نابرابر  تمام آنها از ميان رفتند.

مردم شهر را دعوت كرد كه سالح برگيرند و به كمك سربازان آريابرزن بروند و عده اى از جوانان 
شهر مسلح شده و در جنگ شركت كرده اما در جنگى نابرابر  تمام آنها از ميان رفتند.

مردم شهر را دعوت كرد كه سالح برگيرند و به كمك سربازان آريابرزن بروند و عده اى از جوانان 

نزد  انداخته  از ده زخم خورده بود روى تخته اى  پادگان كاخ بود و بيش  ترى داتس  راكه فرمانده 
شهر مسلح شده و در جنگ شركت كرده اما در جنگى نابرابر  تمام آنها از ميان رفتند.

انداخته نزد  از ده زخم خورده بود روى تخته اى  پادگان كاخ بود و بيش  ترى داتس  راكه فرمانده 
شهر مسلح شده و در جنگ شركت كرده اما در جنگى نابرابر  تمام آنها از ميان رفتند.

اسكندر آوردند تا اينكه كليد خزانه را از او بگيرند. اسكندر به او گفت كليد خزانه را بدهد و او در 
نزد  انداخته  از ده زخم خورده بود روى تخته اى  پادگان كاخ بود و بيش  ترى داتس  راكه فرمانده 
اسكندر آوردند تا اينكه كليد خزانه را از او بگيرند. اسكندر به او گفت كليد خزانه را بدهد و او در 
نزد  انداخته  از ده زخم خورده بود روى تخته اى  پادگان كاخ بود و بيش  ترى داتس  راكه فرمانده 

پاسخ گفت من كليد را فقط به پادشاه خود و يا فرستاده او مى دهم. اسكندر گفت پادشاه تو من هستم. 
ترى داتس گفت پادشاه من داريوش سوم است. اسكندر گفت داريوش كشته شد. ترى داتس گفت من 
پاسخ گفت من كليد را فقط به پادشاه خود و يا فرستاده او مى دهم. اسكندر گفت پادشاه تو من هستم. 
ترى داتس گفت پادشاه من داريوش سوم است. اسكندر گفت داريوش كشته شد. ترى داتس گفت من 
پاسخ گفت من كليد را فقط به پادشاه خود و يا فرستاده او مى دهم. اسكندر گفت پادشاه تو من هستم. 

كليد را فقط به وارث او مى دهم. اسكندر گفت آيا ميدانى به جرم اين نافرمانى با تو چه خواهم كرد؟ 
ترى داتس گفت پادشاه من داريوش سوم است. اسكندر گفت داريوش كشته شد. ترى داتس گفت من 
كليد را فقط به وارث او مى دهم. اسكندر گفت آيا ميدانى به جرم اين نافرمانى با تو چه خواهم كرد؟ 
ترى داتس گفت پادشاه من داريوش سوم است. اسكندر گفت داريوش كشته شد. ترى داتس گفت من 

ترى داتس گفت چه مى كنى؟ اسكندر گفت مى گويم جالدان پوست تو را چون پوست گوسفند 
كليد را فقط به وارث او مى دهم. اسكندر گفت آيا ميدانى به جرم اين نافرمانى با تو چه خواهم كرد؟ 
ترى داتس گفت چه مى كنى؟ اسكندر گفت مى گويم جالدان پوست تو را چون پوست گوسفند 
كليد را فقط به وارث او مى دهم. اسكندر گفت آيا ميدانى به جرم اين نافرمانى با تو چه خواهم كرد؟ 

اين صورت يزدان را سپاس مى گويم كه در بهشت روان من نزد روان  بكنند. ترى داتس گفت در 
ترى داتس گفت چه مى كنى؟ اسكندر گفت مى گويم جالدان پوست تو را چون پوست گوسفند 
نزد روان  اين صورت يزدان را سپاس مى گويم كه در بهشت روان من  بكنند. ترى داتس گفت در 
ترى داتس گفت چه مى كنى؟ اسكندر گفت مى گويم جالدان پوست تو را چون پوست گوسفند 

پادشاهم شرمنده نخواهد بود و مى توانم با سرافرازى بگويم به او خيانت نكردم. اسكندر با خود گفت 
نزد روان  اين صورت يزدان را سپاس مى گويم كه در بهشت روان من  بكنند. ترى داتس گفت در 
پادشاهم شرمنده نخواهد بود و مى توانم با سرافرازى بگويم به او خيانت نكردم. اسكندر با خود گفت 
نزد روان  اين صورت يزدان را سپاس مى گويم كه در بهشت روان من  بكنند. ترى داتس گفت در 

اى كاش من هم خدمتگذارى مانند تو داشتم و از شكنجه او درگذشت و فرمان داد خزانه را بشكنند.
پادشاهم شرمنده نخواهد بود و مى توانم با سرافرازى بگويم به او خيانت نكردم. اسكندر با خود گفت 

اى كاش من هم خدمتگذارى مانند تو داشتم و از شكنجه او درگذشت و فرمان داد خزانه را بشكنند.
پادشاهم شرمنده نخواهد بود و مى توانم با سرافرازى بگويم به او خيانت نكردم. اسكندر با خود گفت 

آن اندازه زر در خزانه پرس پليس بود كه اسكندر يكبار دوهزار اسب و قاطر كه بار سكه هاى زرين 
داشتند به يونان فرستاد.( اگر فرض كنيم كه بار هر اسب و قاطر 90 كيلو گرم بوده اسكندر يكصدو 
هشتاد تن زر با آن دو هزار اسب و قاطر از ايران به يونان فرستاد) ولى يونانيان داراى امانت ايرانى نبودند 
و همين كه از دسترس اسكندر دور شدند آن زرها را غارت كردند و هريك به كشورى رفتند. افزون بر 
زرها پنج هزار بار شتر نقره از كاخ پرس پليس بردند.چنين ثروت بزرگى در دست ترى داتس و سربازان 

او و آريابرزن بود و آنها حتى چشم آز به يك سكه نقره ندوخته بودند.
در كاخ پرسپوليس عالوه بر زر و سيم و گوهرهاى گرانبها فرشهاى ممتاز و تنديس هاى زيبا هم بود. 

او و آريابرزن بود و آنها حتى چشم آز به يك سكه نقره ندوخته بودند.
در كاخ پرسپوليس عالوه بر زر و سيم و گوهرهاى گرانبها فرشهاى ممتاز و تنديس هاى زيبا هم بود. 

او و آريابرزن بود و آنها حتى چشم آز به يك سكه نقره ندوخته بودند.

را هر كدام  زيبا  (مجسمه) هاى  تنديس  و  بردند  و  ارابه كردند  پانصد  بار  را  فرشهاى گرانبها  يونانيان 
در كاخ پرسپوليس عالوه بر زر و سيم و گوهرهاى گرانبها فرشهاى ممتاز و تنديس هاى زيبا هم بود. 
را هر كدام  زيبا  (مجسمه) هاى  تنديس  و  بردند  و  ارابه كردند  پانصد  بار  را  فرشهاى گرانبها  يونانيان 
در كاخ پرسپوليس عالوه بر زر و سيم و گوهرهاى گرانبها فرشهاى ممتاز و تنديس هاى زيبا هم بود. 

توانستند پياده كرده و بردند و هر كدام را نتوانستند ببرند شكستند.
در پيرامون كاخ باغ گسترده اى بود پر از درختان ميوه دار و بى ميوه. به فرمان اسكندر نيمه درختان را 

توانستند پياده كرده و بردند و هر كدام را نتوانستند ببرند شكستند.
در پيرامون كاخ باغ گسترده اى بود پر از درختان ميوه دار و بى ميوه. به فرمان اسكندر نيمه درختان را 

توانستند پياده كرده و بردند و هر كدام را نتوانستند ببرند شكستند.

انداختند براى اينكه در آينده ايرانيان نتوانند از ميوه درختان بهره گيرند.
برخالف آنچه مى گويند اسكندر در روز سوم كاخ را آتش نزد بلكه  چهل روز به درازا كشيد تا آنكه 
آنچه در كاخ بود بردند و يا نابود كردند. افزون بر چيزهاى گران بها كتابخانه بزرگى در كاخ بود كه پر 
برخالف آنچه مى گويند اسكندر در روز سوم كاخ را آتش نزد بلكه  چهل روز به درازا كشيد تا آنكه 
آنچه در كاخ بود بردند و يا نابود كردند. افزون بر چيزهاى گران بها كتابخانه بزرگى در كاخ بود كه پر 
برخالف آنچه مى گويند اسكندر در روز سوم كاخ را آتش نزد بلكه  چهل روز به درازا كشيد تا آنكه 

از كتابهاى ارزنده كه همه را به يونان فرستاد. در كاخ يك آتشگاه بود كه در آن هميشه آتش روشن 
آنچه در كاخ بود بردند و يا نابود كردند. افزون بر چيزهاى گران بها كتابخانه بزرگى در كاخ بود كه پر 
از كتابهاى ارزنده كه همه را به يونان فرستاد. در كاخ يك آتشگاه بود كه در آن هميشه آتش روشن 
آنچه در كاخ بود بردند و يا نابود كردند. افزون بر چيزهاى گران بها كتابخانه بزرگى در كاخ بود كه پر 

بوده و جنبه تقدس داشت. بر خالف باور برخى كه مى گويند آتشگاها از زمان ساسانيان در ايران برپا 
از كتابهاى ارزنده كه همه را به يونان فرستاد. در كاخ يك آتشگاه بود كه در آن هميشه آتش روشن 
بوده و جنبه تقدس داشت. بر خالف باور برخى كه مى گويند آتشگاها از زمان ساسانيان در ايران برپا 
از كتابهاى ارزنده كه همه را به يونان فرستاد. در كاخ يك آتشگاه بود كه در آن هميشه آتش روشن 

شده ولى ديده شده كه در زمان هخامنشيان آتشگاه رواج داشته است.
در روزى كه كاخ پرسپوليس بنا بود ويران شود اسكندر سورى بزرگ داد و يك پسر و يك دختر جوان 
ايرانى را بنام قربانى براى زئوس خداى بزرگ يونان سر بريدند. ان همه خونريزى بس نبود كه براى خدايش 
پسر و دختر ايرانى را قربانى كند. اين پرسش پيش مى آيد كه اسكندر كه مى خواست كاخ را ويران كند 
چرا با كلنگ نكرد و آتش زد. پاسخ اين است كه كاخ  را طورى ساخته بودند كه كسى نمى توانست آن 
پسر و دختر ايرانى را قربانى كند. اين پرسش پيش مى آيد كه اسكندر كه مى خواست كاخ را ويران كند 
چرا با كلنگ نكرد و آتش زد. پاسخ اين است كه كاخ  را طورى ساخته بودند كه كسى نمى توانست آن 
پسر و دختر ايرانى را قربانى كند. اين پرسش پيش مى آيد كه اسكندر كه مى خواست كاخ را ويران كند 

را ويران كند همچنانكه پس از دوهزارو سيصد سال از ورود اسكندر مى گذرد و در اين مدت دوستان و 
دشمنان نادان بقدر توانايى خود كوشيدند كه كاخ پرسپوليس را از ميان ببرند و هنوز آنقدر از آن  مانده 
كه نماينده بزرگى و شكوه ديرين كاخ باشد. براى اينكه كاخ را با آتش از ميان ببرند آن را پر از مواد 
سوختنى كردند و با چوب خشك و كهنه  آلوده به روغن انباشتند و سپس سرداران و سربازان براى سور 
نشستند و اسكندر يكى از زنهاى حاضر را بلند كرد و او با آتش هايى كه در دست داشت آتش بر پرس 

پوليس گذاشت. اسكندر مى خواست آتش سوزى در شب انجام شود. در آتش سوزى آنچنان گرما زياد 
بود كه همه اطراف كاخ را خالى كردند و به كوهى كه نزديك بود پناه بردند. نام اين كوه رحمت است.

پس از آن ايرانيان نام اسكندر را اسكندر گجستك مى گفتند. وقتى اسكندر شهر شوش را ويران كرد و 
بود كه همه اطراف كاخ را خالى كردند و به كوهى كه نزديك بود پناه بردند. نام اين كوه رحمت است.

پس از آن ايرانيان نام اسكندر را اسكندر گجستك مى گفتند. وقتى اسكندر شهر شوش را ويران كرد و 
بود كه همه اطراف كاخ را خالى كردند و به كوهى كه نزديك بود پناه بردند. نام اين كوه رحمت است.

وقتى مردم پرس پوليس را كشت اين سرنام را به او ندادند ولى وقتى كاخ پرس پوليس را اتش زد لقب 
گجستك به او دادند و هنوز هم هر ايرانى پاك نهادى وقتى نام اين ملعون را ببرد مى گويد گجستك. 
وقتى مردم پرس پوليس را كشت اين سرنام را به او ندادند ولى وقتى كاخ پرس پوليس را اتش زد لقب 
گجستك به او دادند و هنوز هم هر ايرانى پاك نهادى وقتى نام اين ملعون را ببرد مى گويد گجستك. 
وقتى مردم پرس پوليس را كشت اين سرنام را به او ندادند ولى وقتى كاخ پرس پوليس را اتش زد لقب 

در آن موقع تمام ايرانيان گفتند اين آدم جوانمرگ مى شود و نسلى از او نمى ماند و آنجنان شد.
گجستك به او دادند و هنوز هم هر ايرانى پاك نهادى وقتى نام اين ملعون را ببرد مى گويد گجستك. 

در آن موقع تمام ايرانيان گفتند اين آدم جوانمرگ مى شود و نسلى از او نمى ماند و آنجنان شد.
گجستك به او دادند و هنوز هم هر ايرانى پاك نهادى وقتى نام اين ملعون را ببرد مى گويد گجستك. 

وقتى اسكندر به ايران آمد كه ايرانى را يونانى كند ولى ديد آن كار دوتا دشوارى دارد. يكى كيش 
ايرانى و يكى زبان ايرانى. از اين رو وقتى وارد خوزستان شد دستور داد همه آتشكده ها را خاموش كنند 
و دستور داد همه به زبان يونانى سخن گويند و براى اين كار سه سال مهلت داد و عده اى از سربازان 
را براى آموزش زبان يونانى به ايرانيان مامور كرد. مردم چون مجبور بودند به زبان يونانى حرف بزنند 
ناگزير وانمود مى كردند. در كوچه به زبان يونانى حرف مى زدند ولى با خودى به زبان پارسى. در باره 
را براى آموزش زبان يونانى به ايرانيان مامور كرد. مردم چون مجبور بودند به زبان يونانى حرف بزنند 
ناگزير وانمود مى كردند. در كوچه به زبان يونانى حرف مى زدند ولى با خودى به زبان پارسى. در باره 
را براى آموزش زبان يونانى به ايرانيان مامور كرد. مردم چون مجبور بودند به زبان يونانى حرف بزنند 

كيش هم پيرو كيش يونانى جلوه مى كردند ولى كيش مزداپرستى داشتند. و چنانكه مى دانيم در زمان 
از اين ترجمه دوكتاب  داريوش اول اوستا را از زبان باخترى به زبان پارسى هخامنشى برگرداندند و 
كيش هم پيرو كيش يونانى جلوه مى كردند ولى كيش مزداپرستى داشتند. و چنانكه مى دانيم در زمان 
به زبان پارسى هخامنشى برگرداندند و از اين ترجمه دوكتاب  داريوش اول اوستا را از زبان باخترى 
كيش هم پيرو كيش يونانى جلوه مى كردند ولى كيش مزداپرستى داشتند. و چنانكه مى دانيم در زمان 

اوستا بود كه يكى در كتابخانه پرسپوليس و ديگرى در كتابخانه پى چست نگهدارى مى شد كه هر دو 
به وسيله يونانيان از ميان رفت و از آن به بعد ايرانيان كتاب دينى نداشتند

اسكندر پس از غارت پرس پوليس به سوى اكباتان بره افتاد. ولى داريوش سوم كه مدتى در اكباتان 
با  بزرگان دربار خود  از  باختر و عده اى  بود همراه بسوس حكمران  نيرو گذرانيده  انديشه تجهيز  در 
اسكندر پس از غارت پرس پوليس به سوى اكباتان بره افتاد. ولى داريوش سوم كه مدتى در اكباتان 
با  بزرگان دربار خود  از  باختر و عده اى  بود همراه بسوس حكمران  نيرو گذرانيده  انديشه تجهيز  در 
اسكندر پس از غارت پرس پوليس به سوى اكباتان بره افتاد. ولى داريوش سوم كه مدتى در اكباتان 

لشكر كمى بيرون آمد و به جانب باختر براه افتاد. اسكندر پس از تسخير شهرهايى كه در سر راهش 
بود هنگامى به اكباتان رسيد كه كه داريوش سوم از آنجا بيرون رفته بود. از اينرو آنجا را به پارمه تئون 
يكى از سردارانش سپرد و شش هزار سپاه مقدونى را به نگهبانى آنها گماشت و به دنبال داريوش براه 
بود هنگامى به اكباتان رسيد كه كه داريوش سوم از آنجا بيرون رفته بود. از اينرو آنجا را به پارمه تئون 
يكى از سردارانش سپرد و شش هزار سپاه مقدونى را به نگهبانى آنها گماشت و به دنبال داريوش براه 
بود هنگامى به اكباتان رسيد كه كه داريوش سوم از آنجا بيرون رفته بود. از اينرو آنجا را به پارمه تئون 

افتاد. داريوش كه هنوز در انديشه جنگ با اسكندر بود ولى در نزديكى شهر دامغان بسوس و چندتن از 
همراهانش او را گرفتند و زدند و زخمى كردند.

اسكندر از سرزمينهاى گسترده گذشت و شهرهاى زيادى را از راه كشتار گرفت و سرانجام به داريوش 
رسيد. ولى در آن هنگام داريوش از زخمهايى كه داشت مرده بود. اسكندر از ديدن الشه ى آخرين 
اسكندر از سرزمينهاى گسترده گذشت و شهرهاى زيادى را از راه كشتار گرفت و سرانجام به داريوش 
رسيد. ولى در آن هنگام داريوش از زخمهايى كه داشت مرده بود. اسكندر از ديدن الشه ى آخرين 
اسكندر از سرزمينهاى گسترده گذشت و شهرهاى زيادى را از راه كشتار گرفت و سرانجام به داريوش 

پادشاه هخامنشى افسرده شد و دستور داد تن پادشاه را با احترام به پارس ببرند و در آنجا به خاك سپارند.
افغانستان و  بسوس در سرزمينهاى باختر كه به معناى شمالى سرزمينهايى كه امروز خراسان شمالى و 
قسمتهايى از تركمنستان است نيروى زيادى تجهيز كرد و به دعوى حكومت پرداخت. اسكندر گام به 
گام او را دنبال كرد تا سرانجام بدام افتاد. اسكندر پس از آن به هندوستان رفت ولى در آنجا كارى 
قسمتهايى از تركمنستان است نيروى زيادى تجهيز كرد و به دعوى حكومت پرداخت. اسكندر گام به 
گام او را دنبال كرد تا سرانجام بدام افتاد. اسكندر پس از آن به هندوستان رفت ولى در آنجا كارى 
قسمتهايى از تركمنستان است نيروى زيادى تجهيز كرد و به دعوى حكومت پرداخت. اسكندر گام به 

انجام نداد و در راه بازگشت در صحراى بلوچستان راه را گم كرد و بعد از رنجهاى فراوان و تشنگى 
گام او را دنبال كرد تا سرانجام بدام افتاد. اسكندر پس از آن به هندوستان رفت ولى در آنجا كارى 
انجام نداد و در راه بازگشت در صحراى بلوچستان راه را گم كرد و بعد از رنجهاى فراوان و تشنگى 
گام او را دنبال كرد تا سرانجام بدام افتاد. اسكندر پس از آن به هندوستان رفت ولى در آنجا كارى 

عده اى از سربازان و اسبها تلف شدند.
به باور برخى از تاريخ نويسان اسكندر كه از سفر دراز خويش به شرق خسته شده بود ، در برگشت 
نبود او سركشى شروع كرده بودند سركوب كند.  او در شرايط روحى و  ناگزير بود كسانى كه در 
جسمى بدى بود و مى كوشيد تا دردهاى درونى خود را با خوش گذرانى و عياشى تسكين دهد. از اين 
روى به سرگرمى هاى مبتذل روى آورد و شبى در باده گسارى زياده روى كرد و در پى آن تب كرد 
و بيمار شد  و بعد از 15 روز بيمارى كه گفته اند ذات الريه بوده در سن سى و سه سالگى در 13 ژوئن 

322 پيش از مسيح درگذشت، در حاليكه تنها 12 سال پادشاهى كرد. گورگاه او دانسته نيست.
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افقى:
1 - شهر بزرگى در شمال كاليفرنيا

2 - طرفدارى از - رودى در اروپا - سدى در تهران
3 - پول آسيايى - بستر رود

4 - ريشه و بنيان - اهل سنت - محل فرار
5 - به دست امين مى سپارند - بدون حرف ه اسم 

خانم هاست
6 - پستچى - اسب چاپار

7 - پس مانده است از مواد نفتى- مظهر جدايى ها
8 - نوشتن - بها و قيمت
9 - اتمام حجت كردت

غوزه پنبه10 - زينت رو - نوعى پرتقال - غوزه پنبه10 - زينت رو - نوعى پرتقال - غوزه پنبه
11 - بزى است از نوع جديد - گشاده

12 - تازه و درخشان - نوعى پرنده خوش صدا

عمودى:
1 - يكى از پيامبران سامى

2 - مانند آهن- يكى از اشكال هندسى
3 - بعداز نهار- جشن ويتنامى ها - لنگه بار

4 - دانا و عاقل- جانور
5 - مقابل پشت - معلوم نيست چه تبى است

6 - نشانى- كامپيوتر
پراتور ديوانه -كيش زرتشت را برگزيده7 - امپراتور ديوانه -كيش زرتشت را برگزيده7 - امپراتور ديوانه -كيش زرتشت را برگزيده

8 - شهرى كنار مكزيك در امريكا- بله به زبان فرانسه
9 - همه (تمام) - دنباله (بنابرابن)

10 - تندرستى
11 -  ز را به سين تبديل كنيد- عده اى صاحب 
نظر دور ميزى گرد مى آيند تا در باره موضوعى 

تبادل نظر كنند- با نمك
ها  يشت  ساير  از  كه  اوستا  در  است  يشتى   - ها 12  يشت  ساير  از  كه  اوستا  در  است  يشتى   - ها 12  يشت  ر 

معروف تر است - با ناله سودا مى شود.

    زندگى

نوشته ى نوجوان ايرانى
دوشيزه يسنا بهمردى كالنترى

زندگى واژه اى پرمعناست كه  ريز ريز انسان را در بردارد. 
زندگى تابلوى زيبايست كه انسان ها نقش آفرينان آن مى 
باشند. زندگى جارى شدن رودى است بر سرزمين آفرينش 
كه سرانجام به درياچه انسانى خود مى ريزد. پس چه بهتر 
موج  پر  و  رودخانه ى خروشان  اين  روى  بر  سفر   در  كه 
ها  مانع  ترين  سخت  از  تا  بكنيم،  را  خود  تالش  بيشترين 
بگذريم و بهترين و شايسته ترين ها  را بدست آوريم چرا 
ها  مانع  ترين  سخت  از  تا  بكنيم،  را  خود  تالش  بيشترين 
بگذريم و بهترين و شايسته ترين ها  را بدست آوريم چرا 
ها  مانع  ترين  سخت  از  تا  بكنيم،  را  خود  تالش  بيشترين 

كه  برآمد ( نتيجه ى) زندگيند. گاه به اين مى انديشم كه 
بگذريم و بهترين و شايسته ترين ها  را بدست آوريم چرا 
كه  برآمد ( نتيجه ى) زندگيند. گاه به اين مى انديشم كه 
بگذريم و بهترين و شايسته ترين ها  را بدست آوريم چرا 

سرانجام  كه  روندى  كردن چيست؟  زندگى  روش  بهترين 
كه  برآمد ( نتيجه ى) زندگيند. گاه به اين مى انديشم كه 
سرانجام  كه  روندى  كردن چيست؟  زندگى  روش  بهترين 
كه  برآمد ( نتيجه ى) زندگيند. گاه به اين مى انديشم كه 

آن درياى خوشبختى جاودان است از كجا آغاز مى شود؟
من يك ايرانى زرتشتيم كه نهاد من بر پندار و گفتار و كردار نيك بنا شده است پس چه نيكوست كه 
دين زرتشت را آغاز راه خود كنم. احساس همه ى وجودم را فرا مى گيرد و آوايى به من مى گويد كه 
من يك ايرانى زرتشتيم كه نهاد من بر پندار و گفتار و كردار نيك بنا شده است پس چه نيكوست كه 
دين زرتشت را آغاز راه خود كنم. احساس همه ى وجودم را فرا مى گيرد و آوايى به من مى گويد كه 
من يك ايرانى زرتشتيم كه نهاد من بر پندار و گفتار و كردار نيك بنا شده است پس چه نيكوست كه 

وظيفه اى سنگين بر دوش دارم چرا كه من از نوادگان كورش بزرگ هستم كه دانش و داد و بخشش 
دين زرتشت را آغاز راه خود كنم. احساس همه ى وجودم را فرا مى گيرد و آوايى به من مى گويد كه 
وظيفه اى سنگين بر دوش دارم چرا كه من از نوادگان كورش بزرگ هستم كه دانش و داد و بخشش 
دين زرتشت را آغاز راه خود كنم. احساس همه ى وجودم را فرا مى گيرد و آوايى به من مى گويد كه 

و گذشت او زبانزد همگان است و منشور حقوق بشر او هنوز در جهان امروز پابرجاست. من از سرزمين 
وظيفه اى سنگين بر دوش دارم چرا كه من از نوادگان كورش بزرگ هستم كه دانش و داد و بخشش 
و گذشت او زبانزد همگان است و منشور حقوق بشر او هنوز در جهان امروز پابرجاست. من از سرزمين 
وظيفه اى سنگين بر دوش دارم چرا كه من از نوادگان كورش بزرگ هستم كه دانش و داد و بخشش 

رستم و زال و سياوش، انوشيروان دادگر و بابك خرمدين و آرش كمانگيرم كه هر كدام در دوران 
زندگى باارزش خود با نيك ها و بزرگوارى هايشان نامشان را جاودان زنده نگاشته اند. در اين انديشه 
رستم و زال و سياوش، انوشيروان دادگر و بابك خرمدين و آرش كمانگيرم كه هر كدام در دوران 
زندگى باارزش خود با نيك ها و بزرگوارى هايشان نامشان را جاودان زنده نگاشته اند. در اين انديشه 
رستم و زال و سياوش، انوشيروان دادگر و بابك خرمدين و آرش كمانگيرم كه هر كدام در دوران 

ام كه با ياد آنها بناى زندگى ام را بر پايه ى استوارى و راستى و اشويى بگذارم و بگويم كه با كردار 
و گفتار نيكم ابرهاى  تيرگى را از خورشيد زندگانيم دور كنم. دوست دارم كه به همه ى آدميان خود 
ام كه با ياد آنها بناى زندگى ام را بر پايه ى استوارى و راستى و اشويى بگذارم و بگويم كه با كردار 
و گفتار نيكم ابرهاى  تيرگى را از خورشيد زندگانيم دور كنم. دوست دارم كه به همه ى آدميان خود 
ام كه با ياد آنها بناى زندگى ام را بر پايه ى استوارى و راستى و اشويى بگذارم و بگويم كه با كردار 

كمك كنم و با تالش و كوشش روزافزون و كاميابى در آموزش، گوشه اى از جاى خالى مهربانى و 
و گفتار نيكم ابرهاى  تيرگى را از خورشيد زندگانيم دور كنم. دوست دارم كه به همه ى آدميان خود 
كمك كنم و با تالش و كوشش روزافزون و كاميابى در آموزش، گوشه اى از جاى خالى مهربانى و 
و گفتار نيكم ابرهاى  تيرگى را از خورشيد زندگانيم دور كنم. دوست دارم كه به همه ى آدميان خود 

آدمى گرى را پر كنم و در راه كمك به ديگران بكوشم و آرزو دارم كه ياد ميهنم ايران را را هميشه 
كمك كنم و با تالش و كوشش روزافزون و كاميابى در آموزش، گوشه اى از جاى خالى مهربانى و 
آدمى گرى را پر كنم و در راه كمك به ديگران بكوشم و آرزو دارم كه ياد ميهنم ايران را را هميشه 
كمك كنم و با تالش و كوشش روزافزون و كاميابى در آموزش، گوشه اى از جاى خالى مهربانى و 

زنده دارم و در شادى واندوه هم ميهنانم را هرگز فراموش نكنم. اميدوارم روزى فرا رسد كه بتوانم باعث 
آدمى گرى را پر كنم و در راه كمك به ديگران بكوشم و آرزو دارم كه ياد ميهنم ايران را را هميشه 
زنده دارم و در شادى واندوه هم ميهنانم را هرگز فراموش نكنم. اميدوارم روزى فرا رسد كه بتوانم باعث 
آدمى گرى را پر كنم و در راه كمك به ديگران بكوشم و آرزو دارم كه ياد ميهنم ايران را را هميشه 

سرافرازى خانواده، همكيشان و هم ميهنانم خود باشم. باور دارم كه هر انسانى يكبار زاده شده زندكى 
مى كند و از جهان مى رود. پس چه نيكوست كه راه ميان زادن و مرگ را با تالش به گونه اى سپرى 
سرافرازى خانواده، همكيشان و هم ميهنانم خود باشم. باور دارم كه هر انسانى يكبار زاده شده زندكى 
مى كند و از جهان مى رود. پس چه نيكوست كه راه ميان زادن و مرگ را با تالش به گونه اى سپرى 
سرافرازى خانواده، همكيشان و هم ميهنانم خود باشم. باور دارم كه هر انسانى يكبار زاده شده زندكى 

كند كه هيچگاه افسوس گذشته را نخورد و با آرامش به اميد روزهاى آينده بهترين ها را براى همگان 
فراهم سازد. چرا كه زندگى بازگشتنى نيست و اين رودخانه ى گذران  هرگز باز نخواهد گشت.

جدول شماره 10
طراح:  خداداد خدابخشى

حل جدول پيشين
چاپ كتاب ، سالنما

با بهترين كيفيت و كمترين بها

شركت چاپ آنليميتد

TEL: 818- 882-1212
Fax: 818- 882-7531

ز نيرو بود مرد را راستى                         ز سستى كژى آيد و كاستى

ايدار باد تالشهاى ورزشى جوانان زرتشتى كه براى پايدار باد تالشهاى ورزشى جوانان زرتشتى كه براى پايدار باد تالشهاى ورزشى جوانان زرتشتى كه براى 
همه ايرانيان سرافرازى و شادى مى آورد.
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از تارنماى بازمانده هاى فرهنگى و ديگرجاها

پرخاش ايرانيان به امير نشين هاى هم بسته ى عربى

ايرانيان  در واكنش به  دولت امارات متحده عربى در اماراتى خواندن سه جزيره  تهران- گروهى از 
ى ايرانى تنب كوچك، تنب بزرگ و ابو موسا گرد امدند تا فريادهاى اعتراض آميز خود را به گوش 
برابر  اهورايى هستند.  گردهمايى در  ايران  انديشه ى تكه تكه كردن سرزمين  برسانند كه در  كسانى 
سفارت امارات در تهران آغاز شد و با آرامى انجام گرفت.  گردهمايى در حالى برگزار شد كه رهبر 
ليبى ، معمر قذافى، ايران را سرزمين اشغالگر خوانده بود.  گردهمايى با سرود ملى- ميهنى اى ايران و 
سفارت امارات در تهران آغاز شد و با آرامى انجام گرفت.  گردهمايى در حالى برگزار شد كه رهبر 
ليبى ، معمر قذافى، ايران را سرزمين اشغالگر خوانده بود.  گردهمايى با سرود ملى- ميهنى اى ايران و 
سفارت امارات در تهران آغاز شد و با آرامى انجام گرفت.  گردهمايى در حالى برگزار شد كه رهبر 

ديگر شعارهاى ميهنى انجام شد. در اين گردهمايى پس از بريدن كيك تولدى كه بر روى ان نوشته 
شده بود« كشور 7300 ساله ايران 37 مين سال تولد شيخ نشين امارات را تبريك مى گويد» و پس از 
ديگر شعارهاى ميهنى انجام شد. در اين گردهمايى پس از بريدن كيك تولدى كه بر روى ان نوشته 
شده بود« كشور 7300 ساله ايران 37 مين سال تولد شيخ نشين امارات را تبريك مى گويد» و پس از 
ديگر شعارهاى ميهنى انجام شد. در اين گردهمايى پس از بريدن كيك تولدى كه بر روى ان نوشته 

خواندن نيايش پارسى پايان يافت.

ساختن راه سنگ نوشته ى هخامنشى خارك را ويران مى كند

هاى  بازمانده  سازمان  هاى  گفته  بنابر 
جاده اي  خارك،  جزيره  در  فرهنگي 
هخامنشي  كتيبه  كنار  از  بود  بنا  كه 
متوقف  كتيبه  اين  كشف  با  بگذرد 
موجود  شواهد  كه  آن جا  از  و  شد 
منطقه  در  تاريخي  آثار  از  نشان 
به  جاده  اين  ساز  و  ساخت  مي داد، 
است. شده  گرفته  سر  از  تازه گي 

 تا كنون شواهدي از وجود كانال هاي 
سنگي آب،  اسكلت انسان و ديوارهاي 
سنگي ديده شده كه برخي از اين آثار 

در مسير جاده قرار گرفته است.
 به گفته دوستداران ميراث فرهنگي،  بخشي از مانده هاى انساني، از دوره  هاى تاريخي در كنار اين 

كتيبه پيدا شده بود كه اكنون با هجوم اهالي جزيره از بين رفته است.
 از سوي ديگر شرايط نگهداري از كتيبه خارك نيز در وضع مناسبي نيست و بربنياد مشاهدات اهالي 

كتيبه پيدا شده بود كه اكنون با هجوم اهالي جزيره از بين رفته است.
 از سوي ديگر شرايط نگهداري از كتيبه خارك نيز در وضع مناسبي نيست و بربنياد مشاهدات اهالي 

كتيبه پيدا شده بود كه اكنون با هجوم اهالي جزيره از بين رفته است.

جزيره خارك و دوستداران ميراث فرهنگي،  برخي گياهان خودرو كه ريشه هاي سفت و سختي دارند 
 از سوي ديگر شرايط نگهداري از كتيبه خارك نيز در وضع مناسبي نيست و بربنياد مشاهدات اهالي 
جزيره خارك و دوستداران ميراث فرهنگي،  برخي گياهان خودرو كه ريشه هاي سفت و سختي دارند 
 از سوي ديگر شرايط نگهداري از كتيبه خارك نيز در وضع مناسبي نيست و بربنياد مشاهدات اهالي 

در حال حاضر روي كتيبه ديده مي شوند. 
 اين گياهان چون ريشه ى سخت دارند كنده شدنى نيستند و براى كتيبه زيان بخشند.

 ترجمه اين كتيبه ارزش كشف آن را دو چندان كرده و از آن به عنوان سند ديگري بر نام خليج فارس ياد مي شود.

در ترجمه اين كتيبه آمده است: "(اين) سرزمين خشك و بي آبي بود شادي و آسايش را آوردم." 
با قدمت چند مليون سال  باستان نوشته شده روي سنگي مرجاني  اين كتيبه سنگي كه به خط فارسي 

(اين) سرزمين خشك و بي آبي بود شادي و آسايش را آوردم.
با قدمت چند مليون سال  باستان نوشته شده روي سنگي مرجاني  اين كتيبه سنگي كه به خط فارسي 

(اين) سرزمين خشك و بي آبي بود شادي و آسايش را آوردم.

حك شده است. 
 كتيبه هخامنشي خارك نشان مي دهد به شكل نا منظم و نامتعارف در 5 سطر و سطر هاي آن به صورت 
3 و 2 سطر به هم چسبيده و به زبان فارسي باستان نوشته شده است. پيش از اين سطرهاي جدا از هم در 

دوره هخامنشي تنها در متوني ديده شده كه به زبان هاي مختلف بوده است.

سنگهاى پربهاى فراهخامنشى و ساسانى
 در پشت سد سلمان پارسى يافت شد

در  شناسي  باستان  هاي  كاوش 
در  و  فارسي  سلمان  سد  پشت 
يرج  نام  به  اي  محوطه  گورستان 
سنگ  كشف  به  منجر  (يرگ) 
يرج  نام  به  اي  محوطه  گورستان 
سنگ  كشف  به  منجر  (يرگ) 
يرج  نام  به  اي  محوطه  گورستان 

هاي قيمتي از قبيل عقيق، اوپال و 
ياقوت در قالب دستبند و گردنبند 
ساساني  و  فراهخامنشي  دوره  از 
شد. اوپال  (OPAL) از خانواده 
عقيق است و در مشرق  زمين  آن 
را سمبل  وفاداري  و اميد مي دانند.

باستان  هاي  كاوش  سرپرست 
سلمان  سد  پشت  در  شناسي 

فراهخامنشي و ساساني شهر  قبور دوره  اين خبر گفت: «كاوش در خرفت خانه ها و  اعالم  با  فارسي 
باستاني يرج منجر به كشف بيش از 20 دستبند، گردنبند و گوشواره از اين دوره هاي تاريخي شد كه در 
فراهخامنشي و ساساني شهر  قبور دوره  اين خبر گفت: «كاوش در خرفت خانه ها و  اعالم  با  فارسي 
باستاني يرج منجر به كشف بيش از 20 دستبند، گردنبند و گوشواره از اين دوره هاي تاريخي شد كه در 
فراهخامنشي و ساساني شهر  قبور دوره  اين خبر گفت: «كاوش در خرفت خانه ها و  اعالم  با  فارسي 

بيشتر آن ها از سنگ هاي قيمتي براي ساخت اين اشياء تزئيني استفاده شده بود.»
باستاني يرج منجر به كشف بيش از 20 دستبند، گردنبند و گوشواره از اين دوره هاي تاريخي شد كه در 

بيشتر آن ها از سنگ هاي قيمتي براي ساخت اين اشياء تزئيني استفاده شده بود.»
باستاني يرج منجر به كشف بيش از 20 دستبند، گردنبند و گوشواره از اين دوره هاي تاريخي شد كه در 

در اشياء به دست آمده، بخش زيادي از دستبندها و گردنبندهايي كه با سنگ هاي عقيق و ياقوت ساخته 
شده اند به دوره فراهخامنشي مربوط مي شوند و اشياء زينتي ساساني بيشتر از خمير شيشه ساخته شده اند.

 انگشتر، دستبند، گردنبند، گوشواره، بست هاي زره، گلدان از جنس مرمر، حلقه هايي از جنس عاج، 
مهر از جنس صدف دو كفه اي، سرپيكان، پيكرك اسب، دسته هاي تزئيني گلدان و تكه هاي چرم 

بخشي از يافته هاي باستان شناسان در كاوش گورستان يرج بوده است.
مهر از جنس صدف دو كفه اي، سرپيكان، پيكرك اسب، دسته هاي تزئيني گلدان و تكه هاي چرم 

بخشي از يافته هاي باستان شناسان در كاوش گورستان يرج بوده است.
مهر از جنس صدف دو كفه اي، سرپيكان، پيكرك اسب، دسته هاي تزئيني گلدان و تكه هاي چرم 

 در ساخت برخي گردنبندهاي به دست آمده عالوه بر سنگ هاي قيمتي از عاج و سفال نيز استفاده شده است.
بخشي از يافته هاي باستان شناسان در كاوش گورستان يرج بوده است.

 در ساخت برخي گردنبندهاي به دست آمده عالوه بر سنگ هاي قيمتي از عاج و سفال نيز استفاده شده است.
بخشي از يافته هاي باستان شناسان در كاوش گورستان يرج بوده است.

 كشف يك شي فراهخامنشي از جنس عاج با نقش مشابه هنر هلنيستى از ديگر يافته هاي هيات باستان 
 در ساخت برخي گردنبندهاي به دست آمده عالوه بر سنگ هاي قيمتي از عاج و سفال نيز استفاده شده است.

 كشف يك شي فراهخامنشي از جنس عاج با نقش مشابه هنر هلنيستى از ديگر يافته هاي هيات باستان 
 در ساخت برخي گردنبندهاي به دست آمده عالوه بر سنگ هاي قيمتي از عاج و سفال نيز استفاده شده است.

شناسي بود كه پس از 70 سال دومين نمونه يافته شده در ايران محسوب مي شود.
 هيات باستان شناسي در حالي اين اشياء را در گورستان يافتند كه پيش از آمدن آن ها بخش وسيعي از 

اين گورستان توسط حفاران غير مجاز غارت شده بود.
 شهر فراهخامنشي، ساساني و اسالمي يرج در حالي مورد كاوش هاي باستان شناسي قرار گرفت كه 

باستان شناسان از وجود چنين شهري بي اطالع بودند.
 بررسي هاي باستان شناسي به منظور شناسايي محدوده آبگيري سد سلمان فارسي منجر به كشف اين شهر 

باستان شناسان از وجود چنين شهري بي اطالع بودند.
 بررسي هاي باستان شناسي به منظور شناسايي محدوده آبگيري سد سلمان فارسي منجر به كشف اين شهر 

باستان شناسان از وجود چنين شهري بي اطالع بودند.

ساساني 370 هكتاري شد و در ادامه نيز دو فصل كاوش هاي باستان شناسي پرده از رازهاي نهان آن برداشت.
 باستان شناسان در كاوش هاي خود موفق به كشف پايه ستون هاي يك آتشكده ساساني شدند كه در 

مركز شهر واقع شده بود و تمامي اماكن و خانه هاي اين شهر تاريخي به آن ختم مي شده است.
 اين شهر بزرگ به همراه يافته هاي باستان شناسي آن كه عموما قابل انتقال نيز نيستند به زودي و پس از 

مركز شهر واقع شده بود و تمامي اماكن و خانه هاي اين شهر تاريخي به آن ختم مي شده است.
 اين شهر بزرگ به همراه يافته هاي باستان شناسي آن كه عموما قابل انتقال نيز نيستند به زودي و پس از 

مركز شهر واقع شده بود و تمامي اماكن و خانه هاي اين شهر تاريخي به آن ختم مي شده است.

آبگيري كامل سد سلمان فارسي به همراه روستاي يرج غرق مي شوند.
بتوني و عظيم است كه به زودي دشت الر را براي مصارف كشاورزي و   سد سلمان فارسي، سدي 

آشاميدني سيراب مي كند.

بوى نم در پاسارگاد

دوستداران بازمانده هاى فرهنگى كه 
از آرامگاه كورش بزرگ  تازگى  به 
و  نم  بوى  از  خبر  اند  كرده  ديدن 
و  آرامگاه  پيرامون  در  بسيار  رطوبت 
و  نم  بوى  از  خبر  اند  كرده  ديدن 
و  آرامگاه  پيرامون  در  بسيار  رطوبت 
و  نم  بوى  از  خبر  اند  كرده  ديدن 

دهند.  مى  خبر  پاسارگاد  ى  گستره 
اين در حالى است كه ميزان بارنگى 
ى  درياچه  و  بوده  كم  پاسارگاد  در 

سد سيوند نيز پر شده است.
مجموعه  كيلومترى   5 در  سيوند  سد 
قرار  آرامگاه كورش  و  پاسارگاد  ى 
دارد و با آبگيرى سد سيوند ايستگاه 
نزديكى  در  كوچكى  هواشناسى 

هرگز  اما  آيد  بدست  آگاهى  سيوند  سد  درياچه  از  ناشى  رطوبت  ميزان  تا  شد  داير  آرامگاه كورش 
اطراف آرامگاه  نم در  بودن رطوبت و  با  نشده است.  منطقه داده  به  ميزان رطوبت وارده  از  گزارشى 
آرامگاه  هاى  ويرانى سنگ  شاهد  كند كه كم كم  مى  تهديد  را  آرامگاه  اين  كورش خطرى جدى 
اطراف آرامگاه  نم در  بودن رطوبت و  با  نشده است.  منطقه داده  به  ميزان رطوبت وارده  از  گزارشى 
آرامگاه  هاى  ويرانى سنگ  شاهد  كند كه كم كم  مى  تهديد  را  آرامگاه  اين  كورش خطرى جدى 
اطراف آرامگاه  نم در  بودن رطوبت و  با  نشده است.  منطقه داده  به  ميزان رطوبت وارده  از  گزارشى 

تمام  از آن  و  ثبت رسيده  به  ميراث جهانى  فهرست  بزرگ در  بود. آرامگاه كورش  كورش خواهيم 
آرامگاه  هاى  ويرانى سنگ  شاهد  كند كه كم كم  مى  تهديد  را  آرامگاه  اين  كورش خطرى جدى 
تمام  از آن  و  ثبت رسيده  به  ميراث جهانى  فهرست  بزرگ در  بود. آرامگاه كورش  كورش خواهيم 
آرامگاه  هاى  ويرانى سنگ  شاهد  كند كه كم كم  مى  تهديد  را  آرامگاه  اين  كورش خطرى جدى 

جهانيان مى باشد.
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بازنگرى و هماهنگى
 در گاه شمارى زرتشتى

از موبد كورش نيكنام

از كسانى شويم كه زندگانى را تازه مى كنند و جهان را نو مى سازند
اشوزرتشت 

گاه شمار و تاريخ در هر كشورى گذر زمان را برپايه حركت هاى ستارگان تنظيم كرده اند. اشوزرتشت 
از آغاز، گاه شمارى ايرانى را بر بنياد حركت زمين به دور خورشيد گذاشت و بنياد اين گاهشمارى 
گاه شمار و تاريخ در هر كشورى گذر زمان را برپايه حركت هاى ستارگان تنظيم كرده اند. اشوزرتشت 
از آغاز، گاه شمارى ايرانى را بر بنياد حركت زمين به دور خورشيد گذاشت و بنياد اين گاهشمارى 
گاه شمار و تاريخ در هر كشورى گذر زمان را برپايه حركت هاى ستارگان تنظيم كرده اند. اشوزرتشت 

پيدايش روشنايى و مهر در هر ماه و دگرگشت آن در فصل هاى گوناگون سال بوده است كه ازآغاز 
تا اكنون به چند شيوه اجرا شده است.

در برخى از كشورها گاه شمار قمرى دارند و حركت ماه را به دور كره زمين مبناقرار داده اندكه هر 29 
روز يكبار روى مى دهد و گاه شمار آنان را تشكيل مى دهد. 

با توجه به دانش سپهر شناسى (نجوم)، كره زمين هر 365 روز و 6 ساعت و چند ثانيه به دور خورشيد در 
روندى ثابت حركت مى كند. يكى از بهترين گاه شمار هاى جهان، گاهشمارى ساالنه ايران است. از 
با توجه به دانش سپهر شناسى (نجوم)، كره زمين هر 365 روز و 6 ساعت و چند ثانيه به دور خورشيد در 
روندى ثابت حركت مى كند. يكى از بهترين گاه شمار هاى جهان، گاهشمارى ساالنه ايران است. از 
با توجه به دانش سپهر شناسى (نجوم)، كره زمين هر 365 روز و 6 ساعت و چند ثانيه به دور خورشيد در 

زمانى كه خيام پژوهشگر نامى دانش ستاره شناسى ايران گاه شمارى خورشيدى را نسبت به فصل هاى 
سال , بلندى و كوتاهى روز و شب هماهنگ با برآمدن و نشيمن خورشيد به ثبت رسانيد. 6 ماه آغاز هر 
زمانى كه خيام پژوهشگر نامى دانش ستاره شناسى ايران گاه شمارى خورشيدى را نسبت به فصل هاى 
سال , بلندى و كوتاهى روز و شب هماهنگ با برآمدن و نشيمن خورشيد به ثبت رسانيد. 6 ماه آغاز هر 
زمانى كه خيام پژوهشگر نامى دانش ستاره شناسى ايران گاه شمارى خورشيدى را نسبت به فصل هاى 

سال يعنى از فروردين تا پايان شهريور بايستى 31 روز درنظر گرفته شود. 5 ماه بعدى از مهر تا پايان بهمن 
هر ماه نسبت به طول روز و شب 30 روزه خواهد شد و ماه اسفند 29 روزه خواهد بود كه هر چهار سال 
يكبار از جمع 6 ساعت هاى افزوده ماه اسفند نيز 30 روز خواهد داشت كه سال كبيسه ناميده مى شود. 
از آنچه در سنت هاى كهن خود داريم گاه شمارى دينى زرتشتى با ماه هاى 30 روزه بر شمرده مى شود 
يكبار از جمع 6 ساعت هاى افزوده ماه اسفند نيز 30 روز خواهد داشت كه سال كبيسه ناميده مى شود. 
از آنچه در سنت هاى كهن خود داريم گاه شمارى دينى زرتشتى با ماه هاى 30 روزه بر شمرده مى شود 
يكبار از جمع 6 ساعت هاى افزوده ماه اسفند نيز 30 روز خواهد داشت كه سال كبيسه ناميده مى شود. 

كه از اورمزد روز آغاز و تا انارام ميرود و نام هاى آن غير از نام آفريدگار به امشاسپندان و ايزدان نيز 
از آنچه در سنت هاى كهن خود داريم گاه شمارى دينى زرتشتى با ماه هاى 30 روزه بر شمرده مى شود 
كه از اورمزد روز آغاز و تا انارام ميرود و نام هاى آن غير از نام آفريدگار به امشاسپندان و ايزدان نيز 
از آنچه در سنت هاى كهن خود داريم گاه شمارى دينى زرتشتى با ماه هاى 30 روزه بر شمرده مى شود 

اشاره شده است كه اسامى بسيار برجسته اى مى باشند. 
در كهن ترين باورهاى ستاره شناسى ايرانيان سال تنها دو فصل داشته است كه تابستان بزرگ از فروردين 
آغاز شده و تا پايان آبان ميرفته و7 ماه ادامه داشته اشت. زمستان بزرگ كه از ماه آبان آغاز شده و تا 
پايان اسفند 5 ماه داشته است. بعدها و تا پايان زمان ساسانى گاه شمارى زرتشتى 365 روز بوده و از جمع 
6 ساعت هاى هر سال با ثبت در آتشكده ها توسط موبدان و آمار آنها كه هر 40 سال از جمع 6 ساعت 
هاى افزوده به 10 روز مى رسيدند و پس از 80 سال به 20 روز و در 120 سال به 30 روز يا يك ماه تمام 
دست مى يافتند آن سال را با جشنى ويژه براى يك ماه بى نام و نشان سپرى مى كردند و زبان زدى كه 
آرزو مى كردند همه يكصد و بيست ساله شوند بر اين انگيزه بوده كه هر فردى يكبار شاهد شركت در 
دست مى يافتند آن سال را با جشنى ويژه براى يك ماه بى نام و نشان سپرى مى كردند و زبان زدى كه 
آرزو مى كردند همه يكصد و بيست ساله شوند بر اين انگيزه بوده كه هر فردى يكبار شاهد شركت در 
دست مى يافتند آن سال را با جشنى ويژه براى يك ماه بى نام و نشان سپرى مى كردند و زبان زدى كه 

جشن بزرگ يكماهه پس از 120 سال شده باشد. پس از ساسانيان تا كنون گاه شمارى سنتى زرتشتى به 
شكل ديگرى در باورها مانده و پيروى مى شود. يعنى 12 ماه سى روزه از فروردين تا اسفند و يك زمان 
وهيشتوايش) كه هر چهار سال يكبار – وهيشتوايش) كه هر چهار سال يكبار – وهيشتوايش) كه هر چهار سال يكبار  5 روزه با نامهاى گوناگون (اهنود- اُشتود- سپته مد- وهوخشتر 
شكل ديگرى در باورها مانده و پيروى مى شود. يعنى 12 ماه سى روزه از فروردين تا اسفند و يك زمان 

5 روزه با نامهاى گوناگون (اهنود- اُشتود- سپته مد- وهوخشتر 
شكل ديگرى در باورها مانده و پيروى مى شود. يعنى 12 ماه سى روزه از فروردين تا اسفند و يك زمان 

اين گاه نيز 6 روز خواهد شد كه روز اضافى اورداد ناميده مى شود ،كاربرد اين گاه شمارى بيشتر براى 
پرهيز از نخوردن گوشت در روزهاى بهمن، ماه، گوش، رام- زمان برگزارى 6 چهره – پرهيز از نخوردن گوشت در روزهاى بهمن، ماه، گوش، رام- زمان برگزارى 6 چهره – پرهيز از نخوردن گوشت در روزهاى بهمن، ماه، گوش، رام- زمان برگزارى 6 چهره  نيايش روزانه 
زمان برگزارى 
پرهيز از نخوردن گوشت در روزهاى بهمن، ماه، گوش، رام- زمان برگزارى 6 چهره 
زمان برگزارى 
پرهيز از نخوردن گوشت در روزهاى بهمن، ماه، گوش، رام- زمان برگزارى 6 چهره 

زمان برگزارى – زمان برگزارى –  برپايى زادروز و درگذشت اشوزرتشت 
پرهيز از نخوردن گوشت در روزهاى بهمن، ماه، گوش، رام- زمان برگزارى 6 چهره 

برپايى زادروز و درگذشت اشوزرتشت 
پرهيز از نخوردن گوشت در روزهاى بهمن، ماه، گوش، رام- زمان برگزارى 6 چهره 

برپايى زادروز و درگذشت اشوزرتشت – برپايى زادروز و درگذشت اشوزرتشت –  گهنبار - زمان رفتن همگانى به نيايشگاه ها 
پرهيز از نخوردن گوشت در روزهاى بهمن، ماه، گوش، رام- زمان برگزارى 6 چهره 

گهنبار - زمان رفتن همگانى به نيايشگاه ها 
پرهيز از نخوردن گوشت در روزهاى بهمن، ماه، گوش، رام- زمان برگزارى 6 چهره 

پرسه هاى همگانى –تاريخ جشن هاى ميهنى و ماهيانه مى باشد كه بايستى در روزهاى سنتى و به شكل 
زير در گاه شمارى زرتشتى انجام شود كه به جز ماه فروردين , هماهنگى با روزهاى ديگر ماه هاى سال 
تاريخ جشن هاى ميهنى و ماهيانه مى باشد كه بايستى در روزهاى سنتى و به شكل 
زير در گاه شمارى زرتشتى انجام شود كه به جز ماه فروردين , هماهنگى با روزهاى ديگر ماه هاى سال 
تاريخ جشن هاى ميهنى و ماهيانه مى باشد كه بايستى در روزهاى سنتى و به شكل 

در گاه شمار خورشيدى ندارد. 
زير در گاه شمارى زرتشتى انجام شود كه به جز ماه فروردين , هماهنگى با روزهاى ديگر ماه هاى سال 

در گاه شمار خورشيدى ندارد. 
زير در گاه شمارى زرتشتى انجام شود كه به جز ماه فروردين , هماهنگى با روزهاى ديگر ماه هاى سال 

1 - نيايش همگانى در پايان برساد با نام روز نام ماه و نام گاه نيايش انجام مى پذيرد.
2 - روزهاى پرهيز ازخوردن گوشت در روزهاى دوم (وهمن) چهاردهم(ماه) شانزدهم(گوش) بيست و 

1 - نيايش همگانى در پايان برساد با نام روز نام ماه و نام گاه نيايش انجام مى پذيرد.
2 - روزهاى پرهيز ازخوردن گوشت در روزهاى دوم (وهمن) چهاردهم(ماه) شانزدهم(گوش) بيست و 

1 - نيايش همگانى در پايان برساد با نام روز نام ماه و نام گاه نيايش انجام مى پذيرد.

يكم(رام) بايد انجام شود كه غير از ماه فروردين در ماه هاى بعدى شمار روزها در گاه شمار خورشيدى 
2 - روزهاى پرهيز ازخوردن گوشت در روزهاى دوم (وهمن) چهاردهم(ماه) شانزدهم(گوش) بيست و 
يكم(رام) بايد انجام شود كه غير از ماه فروردين در ماه هاى بعدى شمار روزها در گاه شمار خورشيدى 
2 - روزهاى پرهيز ازخوردن گوشت در روزهاى دوم (وهمن) چهاردهم(ماه) شانزدهم(گوش) بيست و 

تغيير مى كند و هماهنگى با ترتيب روزهاى زرتشتى ندارد. 
يكم(رام) بايد انجام شود كه غير از ماه فروردين در ماه هاى بعدى شمار روزها در گاه شمار خورشيدى 

تغيير مى كند و هماهنگى با ترتيب روزهاى زرتشتى ندارد. 
يكم(رام) بايد انجام شود كه غير از ماه فروردين در ماه هاى بعدى شمار روزها در گاه شمار خورشيدى 

3 - آيين گهنبارها:
 14 تا   10) ارديبهشت  ماه  از  مهر  به  دى  و  گوش  تير،  ماه،  خور،  روزهاى  در  گاه  ميديوزرم  چهره   

ارديبهشت در گاه شمار خورشيدى) 
 14 تا   10) ارديبهشت  ماه  از  مهر  به  دى  و  گوش  تير،  ماه،  خور،  روزهاى  در  گاه  ميديوزرم  چهره   

ارديبهشت در گاه شمار خورشيدى) 
 14 تا   10) ارديبهشت  ماه  از  مهر  به  دى  و  گوش  تير،  ماه،  خور،  روزهاى  در  گاه  ميديوزرم  چهره   

چهره ميديوشهم گاه در روزهاى خور، ماه، تير، گوش و دى به مهر از ماه تير (8 تا 11 تير در گاه شمار خورشيدى) 
تا 25  از ماه شهريور (21  انارام  مانتره سپند و  اشتاد، آسمان، زامياد،  پيته شهم گاه در روزهاى  چهره 
چهره ميديوشهم گاه در روزهاى خور، ماه، تير، گوش و دى به مهر از ماه تير (8 تا 11 تير در گاه شمار خورشيدى) 
تا 25  از ماه شهريور (21  انارام  مانتره سپند و  اشتاد، آسمان، زامياد،  پيته شهم گاه در روزهاى  چهره 
چهره ميديوشهم گاه در روزهاى خور، ماه، تير، گوش و دى به مهر از ماه تير (8 تا 11 تير در گاه شمار خورشيدى) 

شهريور در گاه شمار خورشيدى) 
تا 25  از ماه شهريور (21  انارام  مانتره سپند و  اشتاد، آسمان، زامياد،  پيته شهم گاه در روزهاى  چهره 

شهريور در گاه شمار خورشيدى) 
تا 25  از ماه شهريور (21  انارام  مانتره سپند و  اشتاد، آسمان، زامياد،  پيته شهم گاه در روزهاى  چهره 

چهره اياسرم گاه در روزهاى اشتاد، آسمان، زامياد، مانتره سپند و انارام از ماه مهر (20 تا 24 مهر ماه در 
گاه شمار خورشيدى) 

چهره اياسرم گاه در روزهاى اشتاد، آسمان، زامياد، مانتره سپند و انارام از ماه مهر (20 تا 24 مهر ماه در 
گاه شمار خورشيدى) 

چهره اياسرم گاه در روزهاى اشتاد، آسمان، زامياد، مانتره سپند و انارام از ماه مهر (20 تا 24 مهر ماه در 

چهره ميديارم گاه در روزهاى مهر، سروش، رشن، فروردين ، ورهرام از ماه دى(10 تا 14 ديماه در گاه 
شمار خورشيدى)

 و همس پت ميديم گاه در روزهاى اهنود، اشتود، سپنتمد، وهوخشتر، وهيشتوييش گاه از ماه اسفند(گاتابيو)
4 - حضور همگانى در نيايشگاه ها

 و همس پت ميديم گاه در روزهاى اهنود، اشتود، سپنتمد، وهوخشتر، وهيشتوييش گاه از ماه اسفند(گاتابيو)
4 - حضور همگانى در نيايشگاه ها

 و همس پت ميديم گاه در روزهاى اهنود، اشتود، سپنتمد، وهوخشتر، وهيشتوييش گاه از ماه اسفند(گاتابيو)

پير هريشت: از روز امرداد تا روز خور در ماه فروردين (7 تا 11 فروردين ماه در گاه شمار خورشيدى)
 پير ستى پير: از روز اشتاد در هر ماه به ويژه ماه خورداد(24 خورداد ماه در گاه شمار خورشيدى )
 پير سبز: از روز اشتاد تا روز انارام در ماه خورداد (24 تا 28 ماه خورداد در گاه شمار خورشيدى)

 پيرنارستانه: از روز سپندارمزد تا روز آذر در ماه تير(2 تا 6 ماه تير در گاه شمار خورشيدى) 
 پير سبز: از روز اشتاد تا روز انارام در ماه خورداد (24 تا 28 ماه خورداد در گاه شمار خورشيدى)

 پيرنارستانه: از روز سپندارمزد تا روز آذر در ماه تير(2 تا 6 ماه تير در گاه شمار خورشيدى) 
 پير سبز: از روز اشتاد تا روز انارام در ماه خورداد (24 تا 28 ماه خورداد در گاه شمار خورشيدى)

پارس بانو: از روز مهر تا روز ورهرام در ماه تير( 13 تا 17 ماه تير در گاه شمار خورشيدى)

 ناركى: از روز مهر تا روز ورهرام در ماه امرداد (12 تا 17 ماه تير در گاه شمار خورشيدى)
 5 - زادروز اشوزرتشت روز خورداد از ماه فروردين ( 6 فروردين) درگذشت پيامبر در روز خور از ماه 

 ناركى: از روز مهر تا روز ورهرام در ماه امرداد (12 تا 17 ماه تير در گاه شمار خورشيدى)
 5 - زادروز اشوزرتشت روز خورداد از ماه فروردين ( 6 فروردين) درگذشت پيامبر در روز خور از ماه 

 ناركى: از روز مهر تا روز ورهرام در ماه امرداد (12 تا 17 ماه تير در گاه شمار خورشيدى)

دى (5 دى ماه در گاه شمار خورشيدى) 
6 - پرسه همگانى اورمزد و تيرماه (29 خورداد در گاه شمار خورشيدى) ، اورمزد و اسفندماه(25 بهمن 

ماه در گاه شمار خورشيدى) 
7 - جشن هاى ملى و ماهيانه

 جشن فروردين گان (19 فروردين در گاه شمار خورشيدى)
 جشن ارديبهشت گان ( 2 ارديبهشت در گاه شمار خورشيدى)

 جشن خوردادگان ( 4 خورداد ماه در گاه شمار خورشيدى)
 جشن تيرگان ( 10 تير ماه در گاه شمار خورشيدى)

 جشن امردادگان (3 امردادماه در گاه شمار خورشيدى)
 جشن شهريورگان ( 30 امرداد ماه در گاه شمار خورشيدى)

 جشن مهرگان ( 10مهرماه در گاه شمار خورشيدى)
 جشن آبانگان ( 4 آبان ماه در گاه شمار خورشيدى)
 جشن آذرگان ( 3 آذر ماه در گاه شمار خورشيدى)

 شب چله ايرانى روز انارام از ماه آذر(24 آذرماه در گاه شمار خورشيدى)
 جشن ديگان ( 25 آذر ماه در گاه شمار خورشيدى)

 شب چله ايرانى روز انارام از ماه آذر(24 آذرماه در گاه شمار خورشيدى)
 جشن ديگان ( 25 آذر ماه در گاه شمار خورشيدى)

 شب چله ايرانى روز انارام از ماه آذر(24 آذرماه در گاه شمار خورشيدى)

 جشن بهمن گان ( 26 ديماه در گاه شمار خورشيدى)
جشن اسفند گان ( 29 بهمن ماه در گاه شمار خورشيدى)

 در اين شيوه گاه شمارى كه روزها را با دانش نجوم و از زمان خيام پيروى نكرده ايم گواه برخى از 
نام داشته باشد ولى در  بايد اورمزد  باشيم براى نمونه روزهاى اول هر ماه زرتشتى  ناهماهنگى ها مى 
 در اين شيوه گاه شمارى كه روزها را با دانش نجوم و از زمان خيام پيروى نكرده ايم گواه برخى از 
نام داشته باشد ولى در  بايد اورمزد  باشيم براى نمونه روزهاى اول هر ماه زرتشتى  ناهماهنگى ها مى 
 در اين شيوه گاه شمارى كه روزها را با دانش نجوم و از زمان خيام پيروى نكرده ايم گواه برخى از 

گاه شمار خورشيدى 1 فروردين- 31 فروردين- 30 ارديبهشت- 29 خورداد- 28 تير- 27 امرداد- 26 
نام داشته باشد ولى در  بايد اورمزد  باشيم براى نمونه روزهاى اول هر ماه زرتشتى  ناهماهنگى ها مى 
گاه شمار خورشيدى 1 فروردين- 31 فروردين- 30 ارديبهشت- 29 خورداد- 28 تير- 27 امرداد- 26 
نام داشته باشد ولى در  بايد اورمزد  باشيم براى نمونه روزهاى اول هر ماه زرتشتى  ناهماهنگى ها مى 

ناهماهنگى درديگر  به همين ترتيب  بناميم و  بايد اورمزد  شهريور- 25 مهر،آبان،آذر، دى و بهمن را 
روزهاى سنتى زرتشتى با گاه شمار خورشيدى هست.

ناهماهنگى درديگر  به همين ترتيب  بناميم و  بايد اورمزد  شهريور- 25 مهر،آبان،آذر، دى و بهمن را 
روزهاى سنتى زرتشتى با گاه شمار خورشيدى هست.

ناهماهنگى درديگر  به همين ترتيب  بناميم و  بايد اورمزد  شهريور- 25 مهر،آبان،آذر، دى و بهمن را 

* پرسه تير ماه در پايان ماه خورداد است و پرسه اسفندماه در ماه بهمن خورشيدى است.
* جشن شهريورگان در ماه امرداد خورشيدى است.

* شانزدهمين روز هر ماه زرتشتى مهر نام دارد ولى جشن مهرگان در روز دهم مهرماه خورشيدى برگزار مى شود.
* شب چله ايرانى كه در بررسى نجومى بايد روز 30 آذرماه باشد كه طوالنى ترين شب سال است و 

همه ايرانيان آن را پاس مى دارند در گاه شمار زرتشتى انارام روز و آذرماه در 24 آذر شب چله است
 جشن بهمن گان در ماه دى برگزار مى شود. 

همه ايرانيان آن را پاس مى دارند در گاه شمار زرتشتى انارام روز و آذرماه در 24 آذر شب چله است
 جشن بهمن گان در ماه دى برگزار مى شود. 

همه ايرانيان آن را پاس مى دارند در گاه شمار زرتشتى انارام روز و آذرماه در 24 آذر شب چله است
*

* جشن اسفندگان در ماه بهمن است. 
براى اينكه گاه شمارى خود را با سال خورشيدى و بر بنياد دانش سپهرشناسى(نجوم) بايد گاه شمار 
ايرانى پيش از ساسانى را بازنگرى كنيم و نا هماهنگى هاى يادشده را درست كنيم و در يادگيرى نامهاى  
براى اينكه گاه شمارى خود را با سال خورشيدى و بر بنياد دانش سپهرشناسى(نجوم) بايد گاه شمار 
ايرانى پيش از ساسانى را بازنگرى كنيم و نا هماهنگى هاى يادشده را درست كنيم و در يادگيرى نامهاى  
براى اينكه گاه شمارى خود را با سال خورشيدى و بر بنياد دانش سپهرشناسى(نجوم) بايد گاه شمار 

30 روز ماه نسبت به شماره هاى گاه شمار خورشيدى راهكارى ساده تر داشته باشيم كه بدانيم روز 13 
ايرانى پيش از ساسانى را بازنگرى كنيم و نا هماهنگى هاى يادشده را درست كنيم و در يادگيرى نامهاى  
30 روز ماه نسبت به شماره هاى گاه شمار خورشيدى راهكارى ساده تر داشته باشيم كه بدانيم روز 13 
ايرانى پيش از ساسانى را بازنگرى كنيم و نا هماهنگى هاى يادشده را درست كنيم و در يادگيرى نامهاى  

هر ماه، تشتر- روز 20 هر ماه، ورهرام- روز 30 هر ماه، انارام و ... خواهد بود.و ناهماهنگى هاى ياد شده 
30 روز ماه نسبت به شماره هاى گاه شمار خورشيدى راهكارى ساده تر داشته باشيم كه بدانيم روز 13 
هر ماه، تشتر- روز 20 هر ماه، ورهرام- روز 30 هر ماه، انارام و ... خواهد بود.و ناهماهنگى هاى ياد شده 
30 روز ماه نسبت به شماره هاى گاه شمار خورشيدى راهكارى ساده تر داشته باشيم كه بدانيم روز 13 

در گاه شمارى سنتى هماهنگ گردد. 
هر ماه، تشتر- روز 20 هر ماه، ورهرام- روز 30 هر ماه، انارام و ... خواهد بود.و ناهماهنگى هاى ياد شده 

در گاه شمارى سنتى هماهنگ گردد. 
هر ماه، تشتر- روز 20 هر ماه، ورهرام- روز 30 هر ماه، انارام و ... خواهد بود.و ناهماهنگى هاى ياد شده 

پيشنهاد مى شود: 
چون روز اضافى در فرهنگ گاهشمارى اورداد نام دارد كه هر چهار سال يكبار( سال كبيسه) به نام روز 
30 از ماه اسفند(پس از 5 روز پنجه) افزوده مى كنيم اين واژه(اورداد) را براى روزهاى افزوده ى هر 
ماه در بهار و تابستان  بكار ببريم يعنى روز 31 فروردين را روز اورداد از ماه فروردين بدانيم. روز 31 از 
ماه ارديبهشت را روز اورداد از ماه ارديبهشت و به همين روند تا پايان شهريور كه روز 31 اين ماه را نيز 
اورداد بناميم با اين كار آغاز تمام ماه هاى 12 گانه زرتشتى نيز از اورمزد آغاز مى شود و تا انارام روز 
پايان مى يابد.بااين نوسازى در گاه شمارى سنتى، روزهاى پرهيز از خوردن گوشت هر ماه درروزهاى 
اورداد بناميم با اين كار آغاز تمام ماه هاى 12 گانه زرتشتى نيز از اورمزد آغاز مى شود و تا انارام روز 
پايان مى يابد.بااين نوسازى در گاه شمارى سنتى، روزهاى پرهيز از خوردن گوشت هر ماه درروزهاى 
اورداد بناميم با اين كار آغاز تمام ماه هاى 12 گانه زرتشتى نيز از اورمزد آغاز مى شود و تا انارام روز 

از ميان خواهد  ناهماهنگى هاى ديگر  ثابت خواهد شد و  بيست و يكم  ، دوازدهم، چهاردهم و  دوم 
رفت. براى نمونه جشن اسفندگان به ماه اسفند قرار ميافتد  نه 29 بهمن- شب چله ، روز انارام و 30 آذر 
از ميان خواهد  ناهماهنگى هاى ديگر  ثابت خواهد شد و  بيست و يكم  ، دوازدهم، چهاردهم و  دوم 
رفت. براى نمونه جشن اسفندگان به ماه اسفند قرار ميافتد  نه 29 بهمن- شب چله ، روز انارام و 30 آذر 
از ميان خواهد  ناهماهنگى هاى ديگر  ثابت خواهد شد و  بيست و يكم  ، دوازدهم، چهاردهم و  دوم 

بزرگترين شب سال خواهد شد- جشن ديگان در ماه آذر نخواهد بود- جشن مهرگان  به روز مهر يعنى 
رفت. براى نمونه جشن اسفندگان به ماه اسفند قرار ميافتد  نه 29 بهمن- شب چله ، روز انارام و 30 آذر 
بزرگترين شب سال خواهد شد- جشن ديگان در ماه آذر نخواهد بود- جشن مهرگان  به روز مهر يعنى 
رفت. براى نمونه جشن اسفندگان به ماه اسفند قرار ميافتد  نه 29 بهمن- شب چله ، روز انارام و 30 آذر 

شانزدهمين روز ماه ميايد - پرسه اسفندماه در ماه بهمن نخواهد بود وگاه شمارى درست ترى خواهيم 
داشت. تنها در يك باره ابهام خواهد بود و آن اين است كه با 5 روز پنجه آخر سال چه بايد كرد؟

تكانى  به خانه  پايان سال  به  مانده  پنجه كوچك كه 10 روز  بايستى در  نياكان  ارزشمند  بر سنت  بنا   
با  نام گرفته  گانابيو  را كه گاه  از آن  پنجه پس  در  و  كنيم  پيشواز  فروهر درگذشتگان  از  و  بپردازيم 

آفرينگان گهنبار پنجه در روزهاى پايان سال به پيشواز نوروز برويم. 
با  نام گرفته  گانابيو  را كه گاه  از آن  پنجه پس  در  و  كنيم  پيشواز  فروهر درگذشتگان  از  و  بپردازيم 

آفرينگان گهنبار پنجه در روزهاى پايان سال به پيشواز نوروز برويم. 
با  نام گرفته  گانابيو  را كه گاه  از آن  پنجه پس  در  و  كنيم  پيشواز  فروهر درگذشتگان  از  و  بپردازيم 

سنت برپايى گهنبار پنجه نيز در گاه شمارى پيشنهادى پابرجا خواهد بود زيرا با هماهنگى تازه روز 25 
آفرينگان گهنبار پنجه در روزهاى پايان سال به پيشواز نوروز برويم. 

سنت برپايى گهنبار پنجه نيز در گاه شمارى پيشنهادى پابرجا خواهد بود زيرا با هماهنگى تازه روز 25 
آفرينگان گهنبار پنجه در روزهاى پايان سال به پيشواز نوروز برويم. 

اسفندماه هر سال اشتاد روز خواهد شدكه همانند گهنبار چهره پيته شهيم گاه و اياسرم گاه ، گهنبار پنجه 
آخر سال نيز در روزهاى اشتاد، آسمان، زامياد و مانتره سپند و انارام(25 تا 30اسفند خورشيدى) كه 
اكنون نيز در همين روزها پنجه پايانى سال داريم برگزار شود و هنگامى كه ماه اسفند 29 روز است از 
آخر سال نيز در روزهاى اشتاد، آسمان، زامياد و مانتره سپند و انارام(25 تا 30اسفند خورشيدى) كه 
اكنون نيز در همين روزها پنجه پايانى سال داريم برگزار شود و هنگامى كه ماه اسفند 29 روز است از 
آخر سال نيز در روزهاى اشتاد، آسمان، زامياد و مانتره سپند و انارام(25 تا 30اسفند خورشيدى) كه 

روز ارد تا مانتره سپند گهنبار پنجه بوده و براى يادآورى نام بخش هاى گات هاى اشوزرتشت (اهنود، 
اكنون نيز در همين روزها پنجه پايانى سال داريم برگزار شود و هنگامى كه ماه اسفند 29 روز است از 
روز ارد تا مانتره سپند گهنبار پنجه بوده و براى يادآورى نام بخش هاى گات هاى اشوزرتشت (اهنود، 
اكنون نيز در همين روزها پنجه پايانى سال داريم برگزار شود و هنگامى كه ماه اسفند 29 روز است از 

اشتود، سپنته مد، وهوخشتر، وهيشتوييش) در سرايش آفرينگان خوانى گهنبار پنجه از اين نامها نيز در 
روز ارد تا مانتره سپند گهنبار پنجه بوده و براى يادآورى نام بخش هاى گات هاى اشوزرتشت (اهنود، 
اشتود، سپنته مد، وهوخشتر، وهيشتوييش) در سرايش آفرينگان خوانى گهنبار پنجه از اين نامها نيز در 
روز ارد تا مانتره سپند گهنبار پنجه بوده و براى يادآورى نام بخش هاى گات هاى اشوزرتشت (اهنود، 

همان روزهاى گهنبار بهره خواهيم گرفت. براى نمونه در روز اول گهنبار پنجه موبدان پس از سرايش 
آفرينگان گهنبار پنجه در اوستاى برساد خواهند گفت : امروز به روز اشتاد از ماه اسفند و اهنود از گاه 
همان روزهاى گهنبار بهره خواهيم گرفت. براى نمونه در روز اول گهنبار پنجه موبدان پس از سرايش 
آفرينگان گهنبار پنجه در اوستاى برساد خواهند گفت : امروز به روز اشتاد از ماه اسفند و اهنود از گاه 
همان روزهاى گهنبار بهره خواهيم گرفت. براى نمونه در روز اول گهنبار پنجه موبدان پس از سرايش 

گاتابيو به گاه هاون از بهرت روان هما روانان وفروهر اشوان برساد.

به اميد بهروزى
 كورش نيكنام

 هموند انجمن موبدان تهران
 نماينده زرتشتيان ايران در هفتمين دوره مجلس شوراى اسالمى
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احمد شاملو  ( 1379-1304)
مترجم  و  اديب  فرهنگ نويس،  نويسنده،  شاعر، 
خاطر  به  شاملو  اصلى  شهرت  است.  ايرانى 
برخى  و  نو  اشعار  شامل  كه  اوست  شعرهاى 
ترانه هاى  نيز  و  قصيده  نظير  كهن  قالب هاى 
به  يوشيج،  نيما  تأثير  تحت  شاملو  عاميانه است. 
شد)  ناميده  هم  نيمايى  شعر  بعدها  (كه  نو  شعر 
روى آورد، اما پس از چندى در بعضى از اشعار 
اكثر  در  سپس  و   - تازه  هواى  در  شده  منتشر 
شعرهايش - وزن را يكسره رها كرد و به صورت 
پيشرو سبك جديدى را در شعر معاصر فارسى 
يا شعر  به شعر سپيد  اين سبك  از  گسترش داد. 
از  بعضى  كرده اند.  ياد  شاملويى  شعر  يا  منثور 
منتقدان ادبى او را تنها شاعر موفق در زمينه شعر 

منثور مى دانند. 
ترجمه  و  تحقيق  كارهاى  شعر،  بر  عالوه  شاملو 
" كوچه"  دارد. مجموعه كتاب  شناخته  شده اى 

او بزرگ ترين اثر پژوهشى در باب فرهنگ عاميانه مردم ايران مى باشد.

روزى ما دوباره كبوترهايمان را پيدا خواهيم كرد
و مهربانى دست زيبايى را خواهد گرفت.

روزى كه كمترين سرود
بوسه است.

و هر انسانى براى هر انسان
برادرى است

روزى كه ديگران در خانه هايشان
را نمى بندند.

قفل افسانه اى است و قلب
براى زندگى بس...

روزى كه معناى هر سخن
دوست داشتن است

تا تو بخاطر آخرين حرف
به دنبال سخن نگردى

سرود مردى كه تنها راه ميرود

در برابر ِ هر حماسه من ايستاده بودم
 مردى كه اكنون با ديوارهاى اتاقش آوار آخرين را انتظار مى كشد

 دوزدمى خشك نظر از پنجره اى كوتاه كلبه به سپيدارى 
به سپيدار خشكى كه مرغى سياه بر آن آشيان كرده است

و مردى كه روز همه روز از پس دريچه هاى حماسه اش نگران كوچه بود 
اكنون با خود مى گويد
اگر سپيدار من بشكفد 

مرغ سياه پرواز خواهد كرد
اگر مرغ سياه بگذرد سپيدار من خواهد شكفت 

مرغ سياه پرواز خواهد كرد
اگر مرغ سياه بگذرد سپيدار من خواهد شكفت 

مرغ سياه پرواز خواهد كرد

و دريانوردى كه آخرين پاره كشتى را از دست داده
در قلب خود ديگر به بهار باور ندارد
  روسبى خانه اى ستچرا كه هر قلب 
و دريا را قلب ها به حلقه كشيده اند

و مردى كه آخرين تخته پاره ى كشتى را از دست داده 
در جست و جوى تخته پاره ى ديگر تالش نمى كند زيرا كه تخته پاره

كشتى نيست
زيرا كه در ساحل

مرد دريا
بيگانه اى بيش نيست

هيچ مگو  ( موالنا)

من غالم قمرم، غير قمر هيچ مگو
پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو 

من غالم قمرم، غير قمر هيچ مگو
پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو 

من غالم قمرم، غير قمر هيچ مگو

سخن رنج مگوى، جز سخن گنج مگو
پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو 

سخن رنج مگوى، جز سخن گنج مگو
پيش من جز سخن شمع و شكر هيچ مگو 

و از اين بى خبرى رنج مبر، هيچ مگو
سخن رنج مگوى، جز سخن گنج مگو

و از اين بى خبرى رنج مبر، هيچ مگو
سخن رنج مگوى، جز سخن گنج مگو

دوش ديوانه شدم، عشق مرا ديد و بگفت 
و از اين بى خبرى رنج مبر، هيچ مگو

دوش ديوانه شدم، عشق مرا ديد و بگفت 
و از اين بى خبرى رنج مبر، هيچ مگو

آمدم ، نعره مزن، جامه مدر، هيچ مگو
دوش ديوانه شدم، عشق مرا ديد و بگفت 

آمدم ، نعره مزن، جامه مدر، هيچ مگو
دوش ديوانه شدم، عشق مرا ديد و بگفت 

گفتم اى عشق من از چيز دگر مى ترسم 
آمدم ، نعره مزن، جامه مدر، هيچ مگو

گفتم اى عشق من از چيز دگر مى ترسم 
آمدم ، نعره مزن، جامه مدر، هيچ مگو

گفت آن چيز دگر نيست، دگر هيچ مگو
گفتم اى عشق من از چيز دگر مى ترسم 
گفت آن چيز دگر نيست، دگر هيچ مگو
گفتم اى عشق من از چيز دگر مى ترسم 

من به گوش تو سخن هاى نهان خواهم گفت 
سر بجنبان كه بلى، جز كه به سر هيچ مگو

من به گوش تو سخن هاى نهان خواهم گفت 
سر بجنبان كه بلى، جز كه به سر هيچ مگو

من به گوش تو سخن هاى نهان خواهم گفت 

گفتم اين روى فرشته است عجب يا بشر است
گفت اين غير فرشته است و بشر هيچ مگو

گفتم اين روى فرشته است عجب يا بشر است
گفت اين غير فرشته است و بشر هيچ مگو

گفتم اين روى فرشته است عجب يا بشر است

گفتم اين چيست بگو زير و زبر خواهم شد
گفت اين غير فرشته است و بشر هيچ مگو

گفتم اين چيست بگو زير و زبر خواهم شد
گفت اين غير فرشته است و بشر هيچ مگو

گفت مى باش چنين زير و زبر، هيچ مگو
گفتم اين چيست بگو زير و زبر خواهم شد

گفت مى باش چنين زير و زبر، هيچ مگو
گفتم اين چيست بگو زير و زبر خواهم شد

اى نشسته تو در اين خانه پر نقش خيال 
خيز از اين خانه برو، رخت ببند، هيچ مگو

مى توان...

مى توان آرام آرام آموخت.
مى توان تفاوت هاى آدم ها با هر فرهنگ، نژاد، دين، ارزش و زبان ديد و درك كرد.

مى توان آرام آرام آموخت.
مى توان تفاوت هاى آدم ها با هر فرهنگ، نژاد، دين، ارزش و زبان ديد و درك كرد.

مى توان آرام آرام آموخت.

مى توان آدم ها را فراتر از تفاوت هايشان دوست داشت.
مى توان دور بود.

مى توان فراتر از فواصل جغرافيايى و زمانى، عاشقانه دوست داشت.
مى توان دوست داشته ها را از دور، با نگاهى دوباره ديد و دوستشان داشت.

مى توان از تغييرات هراسيد يا با كنجكاوى كودكانه و با دستانى باز، لمسشان كرد و زندگى را دوباره ديد.
را دوباره جوييد." را دوباره جوييد." را دوباره جوييد. مى توان "خود

مى توان با فروتنى، نداشته ها و ضعف هاى ناشى از ابعاد فردى يا اجتماعى را پذيرفت و براى بهتر شدن 
تالش كرد.

مى توان خوبى هاى خود را پذيرفت و باور كرد كه خوبى هايى فراتر در آدم هايى متفاوت وجود دارد.
مى توان ديد كه ما تنها نقطه كوچكى از دنيا هستيم و براى بقا و پيشرفت به ارتباط و يادگيرى از ديگران 
مى توان خوبى هاى خود را پذيرفت و باور كرد كه خوبى هايى فراتر در آدم هايى متفاوت وجود دارد.

مى توان ديد كه ما تنها نقطه كوچكى از دنيا هستيم و براى بقا و پيشرفت به ارتباط و يادگيرى از ديگران 
مى توان خوبى هاى خود را پذيرفت و باور كرد كه خوبى هايى فراتر در آدم هايى متفاوت وجود دارد.

نيازداريم.
مى توان براى بقا و پيشرفت با ديگران، شبيه ها و متفاوت ها، در ارتباط و يادگيرى دو سويه بود.

نيازداريم.
مى توان براى بقا و پيشرفت با ديگران، شبيه ها و متفاوت ها، در ارتباط و يادگيرى دو سويه بود.

نيازداريم.

را كنار گذاشت و دريافت كه پيشرفت و سعادت مى تواند فراتر از طول و عمق تاريخ " را كنار گذاشت و دريافت كه پيشرفت و سعادت مى تواند فراتر از طول و عمق تاريخ " را كنار گذاشت و دريافت كه پيشرفت و سعادت مى تواند فراتر از طول و عمق تاريخ  مى توان "غرور
و افتخارات پيشينه باشد.

مى توان با وجود تمام تفاوت ها به هم احترام گذاشت.
مى توان ياد گرفت.

مى توان با وجود تمام تفاوت ها به هم احترام گذاشت.
مى توان ياد گرفت.

مى توان با وجود تمام تفاوت ها به هم احترام گذاشت.

مى توان ياد داد.
مى توان ارزش زمان و زندگى را باور كرد.

مى توان براى بهتر شدن تالش كرد.
مى توان به جاى حرف زدن، مشاهده، بررسى و عمل كرد!

كسى نيست بيا در خود نگريم
• هر يك از ما فرشته هايي هستيم كه تنها يك بال داريم فقط هنگامي قادر به پروازيم كه به 

يكديگر بپيونديم
هر يك از ما فرشته هايي هستيم كه تنها يك بال داريم فقط هنگامي قادر به پروازيم كه به 

يكديگر بپيونديم
هر يك از ما فرشته هايي هستيم كه تنها يك بال داريم فقط هنگامي قادر به پروازيم كه به 

در مسيرهاى گذر مى بينى كه بچه هاى خردسال در حال حركت، زمين مى خورند و معموال • در مسيرهاى گذر مى بينى كه بچه هاى خردسال در حال حركت، زمين مى خورند و معموال • در مسيرهاى گذر مى بينى كه بچه هاى خردسال در حال حركت، زمين مى خورند و معموال 
بدون گريه و زارى بلند مى شوند و دوباره به بازى يا راه رفتن ادامه مى دهند. بزرگتر همراهشان 
هم واكنش خاصى نشان نمى دهد؛ نه تالش مى كند بچه را در بر بگيرد، نه بلندش كند يا او يا 
زمين را محكوم كند. انگار براى بچه و همراهش "زمين خوردن" و "دوباره برخاستن" اتفاقى 
هم واكنش خاصى نشان نمى دهد؛ نه تالش مى كند بچه را در بر بگيرد، نه بلندش كند يا او يا 

زمين را محكوم كند. انگار براى بچه و همراهش 
هم واكنش خاصى نشان نمى دهد؛ نه تالش مى كند بچه را در بر بگيرد، نه بلندش كند يا او يا 

عادى و طبيعى است.
نيست،  افتادن  از  براى ترس  دليلى هم  نيست؛  نيست؛ كسى مقصر  اشتباه  انگار زمين خوردن، 

خودت بعد بلند مى شوى!
جالب است اگر زمين خوردن و برخاستن در زندگى هم اين قدر طبيعى باشد.

روزى كه آعهنگ هر حرف
زندگى است

تا من بخاطر آخرين شعر
رنج جستجوى قافيه نبرم.

روزى كه هر لب ترانه اى است
تا كمترين سرود بوسه باشد.

روزى كه تو بيايى
براى هميشه بيايى

و مهربانى با زيبايى يكسان شود.
روزى كه ما براى كبوترهايمان

دانه بريزيم...
و من آن روز را انتظار ميكشم

حتى اگر روزى
كه ديگر نباشم....
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باشد.  مى  پروردگار  ستايش  و  نيايش  هاى  راه  از  يكى  شادمانى  و  جشن  ايرانى  هاى  آيين  در 
اشوزرتشت پيامبر گرامى همواره پيروان خود را شادمان و خشنود خواسته زيرا در پرتو اين فروزه 

ها تن انسان نيرومند و روان او شاد مى گردد.

همواره  كه  نياكانمان  باور  با  برابر  و  ساله  همه  مانند  بدر  سيزده  آيين  امسال  فروردين  سيزده 
گروه  نيز  امسال  گرفتند،  مى  جشن  را  فروردين  روز  سيزدهمين  پايكوبى  و  شادى  و  جشن  با 
پارك  پاركهاى شهر گذراندند و در  را در  اين روز  ماندگار در لوس آنجلس  ايرانيان  از  زيادى 
ايرانى  و رقص  Balboa Lake  شاهد گردهمايى چندين هزار  بلبوا ليك  بنام  بزرگ و زيبايى 
فيروز  آقاى  سرپرستى  با  بدر  سيزده  ايرانيان  جشنواره  بنام  كه  برنامه  اين  بوديم.  آنان  پايكوبى  و 
ها  ده  برپايى  با  و  آن  زيباى  درياچه  كنار  Balboa Lake ليك  بلبوا  در  بود  برپاشده  صوفيانى 

جشن ايرانى بهاران (سيزده بدر)
 

در لوس آنجلس- كاليفرنيا

اين  ميان  بود. در  پايكوبى چيده  برگذارى رقص و  براى  بزرگ  غرفه هاى گوناگون و يك سن 
پخش  با  كه  خورد  مى  چشم  به  نيز  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز  غرفه  درياچه  كنار  در  و  ها  غرفه 
بود. همگان  دسترس  در  و  گذاشته  تماشا  به  را  آن  فرهنگى  نوشتارهاى  ديگر  و  كتاب  و  نشريه 

پخش  با  كه  خورد  مى  چشم  به  نيز  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز  غرفه  درياچه  كنار  در  و  ها  غرفه 
بود. همگان  دسترس  در  و  گذاشته  تماشا  به  را  آن  فرهنگى  نوشتارهاى  ديگر  و  كتاب  و  نشريه 

پخش  با  كه  خورد  مى  چشم  به  نيز  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز  غرفه  درياچه  كنار  در  و  ها  غرفه 

گشايش رسمى برنامه ساعت 3 پس از نيم روز بود كه با سرود اى ايران و نيايش موبدان زرتشتى و 
همراهى خردساالن شمع بدست انجام شد. خوش آمد گويى آقاى فيروز صوفيانى كه مديريت و 
گشايش رسمى برنامه ساعت 3 پس از نيم روز بود كه با سرود اى ايران و نيايش موبدان زرتشتى و 
همراهى خردساالن شمع بدست انجام شد. خوش آمد گويى آقاى فيروز صوفيانى كه مديريت و 
گشايش رسمى برنامه ساعت 3 پس از نيم روز بود كه با سرود اى ايران و نيايش موبدان زرتشتى و 

جشنواره  اين  هماهنگى 
برگزارى  با  داشتند  را 
از سوى  برنامه هاى شاد 
گرمى  ايرانى  هنرمندان 
بيشترى به جشنواره سيزده 
بدر داد. در اين جشنواره 
چندين تن از نمايندگان 
و  آنجلس،   لوس  شهر 
ايالتى  و  شهرى  مقامات 
و همچنين شهردار لوس 
آنجلس  شركت داشتند 
كه سپاس نامه و هدايايى 
لوس  شهردار  سوى  از 
آنجلس و نماينده شهر به 
آقاى صوفيان و بالعكس 

انجام پذيرفت.
شهردار لوس آنجلس از 
موبدان  و  ايرانيان  آيين 
مهر  و  سپاس  با  زرتشتى 

زياد ياد كرده و از سوى مركز زرتشتيان كاليفرنيا يك فروهر زرين به او ارمغان شد.
مركز زرتشتيان از فرزانه گرامى آقاى فيروز صوفيانى كه همواره در برپايى و برگزارى آيين ايران 
باستان و جشنهاى ايرانى ( همچون مهرگان) پيشگام بوده و شادى و شادمانى را براى همه ايرانيان 
آرزومنديم سپاسگزارى كرده و از درگاه اهورامزدا تندرستى و شادكامى ايشان را آرزومند است.

باستان و جشنهاى ايرانى ( همچون مهرگان) پيشگام بوده و شادى و شادمانى را براى همه ايرانيان 
آرزومنديم سپاسگزارى كرده و از درگاه اهورامزدا تندرستى و شادكامى ايشان را آرزومند است.

باستان و جشنهاى ايرانى ( همچون مهرگان) پيشگام بوده و شادى و شادمانى را براى همه ايرانيان 

فرتورها از اردشير باغخانيان موبد شابهرام شهزادى و شهردار لوس آنجلس

آقاى فيروز صوفيانى

موبد دكتر رستم وحيدى و شهردار لوس آنجلس
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Ahura Mazda [Wise Lord] is the Zarathushtrian God. 
Zarathushtrians believe in Good Thoughts, Good Words and Good Deeds. 

Asho Zarathushtra Spitaman is our prophet and teacher.

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

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

‘Zoroaster was thus the first to teach the doctrines of an individual judgment, Heaven and Hell, the future 
resurrection of the body, the general Last Judgment, and life everlasting for the reunited soul and body. 
These doctrines were to become familiar articles of faith to much of mankind, through borrowing by Ju-
daism, Christianity and Islam; yet it is in Zoroastrianism itself that they have their fullest logical coher-
ence.’ - Mary Boyce, Op. Cit. (p. 29)
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At the time we published the Nowruz issue of the Zoroastrian Journal, we received the 
shocking news about the murder of Mr Manouchehr Farhangi. Yet another Iranian star 
who has joined the history of eternal Iran. 
He was a lover of Iran and Iranian culture, who strived to elevated Iranian thought. 
This son of Iran may have been murdered, but many Iranian sons and daughters re-
main alive and active to continue his vision.
This vision was to expand and renew the Iranian way of life. There have been many 
individuals like him in the history and culture of Iran, who have given their lives in an 
effort to uphold their dreams and aspirations for their country. Their hope has always 
been to progress the Iranian nation. 
This view, for many Iranians, is stronger today than ever before. This heroic phi-
losophy, which aims in the process to make the world a better place, is still alive and 
standing strong.
Iran is the birthplace of Zarathushtra, and Zarathushtrians from all over the world 
worship this land of Ahura in their prayers. This land symbolizes many things for 
them, among them purity, good thinking, freedom and wisdom. 
From Gayomard (Keyumars) to Cyrus the Great, from Darius the Great to Babak the 
Sassanian, to this present day, Iranians have had their own beautiful vision of life. 
This vision should not be trespassed upon by outsiders. If one believes in the principle 
of tolerance, then all cultures should have the right to express their views of life.
Separating individuals from their land, culture and history is unethical. To change and 
force a culture to adopt another people’s way of life is not the sign of tolerance. To 
redefine borders or change names which have long been part of history can be a very 
damaging thing. 
As we have recently seen with the name ‘Persian Gulf’ and other territories near the 
same area, these modern developments can cause friction and be very damaging to 
all parties involved. This is usually the result of a lack of wisdom and knowledge. 
These actions should be condemned by people who value all cultures. They must step 
forward and oppose cultural destruction.
Long live those who are trying to keep Iranian culture alive.
Long live those who use the Iranian languages without the use of foreign words.
Long live the Iranian men and women who work hard to spread knowledge about Iran.
Long live Iranians that love Iran with all of their hearts and souls. 
Long live Manouchehr Farhangi, who lived and died for his beloved land, Iran.

Editor’s Note
By Mehrdad Mondegari
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Manouchehr Farhangi was murdered in 
his home in the suburbs of Madrid, in 
Spain. This horrible crime, that been plot-
ted for a long time, happened on Wednes-
day, 20 March 2008, in the wake of the 
Persian Zoroastrian New Year, Nowruz.
At 12.30pm, a woman pushed the door-
bell of his villa in Moraleja in the outskirts 
of Madrid. When Manouchehr Farhangi 
opened the door, the woman, without a 
word, pushed her long knife into Mr Far-
hangi’s stomach and then ran away. Six 
hours later, Manouchehr Farhangi, despite 
the efforts of his doctors, died in the hospi-
tal. He was 82 years old. 

A great Iranian

Mr Farhangi was born into a Zoroastrian family in 1926, in the ancient Iranian city of 
Kerman. He attended school in Kerman and then later moved to Tehran to attend Firouz 
Bahram High School. He then pursued military service for two years and served his 
beloved Iran. 
He was a very successful entrepreneur and businessman in Iran. In the early Seventies, 
near the famous coastal town of Bandar Pahlavi, he created a vacation complex named 
Dehkadeh Saheli (coastal village). The project had over 350 villas and 70 apartments built 
and sold. It was a modern and family-oriented vacation destination for the Iranian people. 
Alongside the same business he and his two brothers opened a pharmaceutical company, 
which ultimately became one of the largest drug manufacturers in Iran. 
After the 1979 revolution he left Iran, moved to Europe and settled down in Spain. At 
the beginning of the Eighties, he founded the International College of Spain, ICS, in the 
Moraleja suburb of Madrid. 
Very soon this school became the most prestigious private school in Spain, and today it 
educates over 600 elite students with 50 different nationalities. After his retirement a few 
years ago, the school was taken over by his family. 
It has been accredited by such prestigious educational institutions as the International 
Baccalaureate, ECIS (European Council for International Schools) and NEASC (New 
England Association for Schools and Colleges). The school has a large population of 
children from the corps of Foreign Service officers in Spain.

A Zoroastrian hero

This 82-year-old man, with no exaggeration at all, was one of the kindest, most righ-
teous and most generous men on this earth. A man who used to buy the cheapest clothes 
or shoes for himself, but who gave all of his wealth to help cultural associations, mass 
media, writers and students in need of funds to pursue their studies and dreams. Ma-
nouchehr’s aim in life was to spread the philosophy of happiness. To build a society 
based on righteousness, where every human being, as well as animals and plants, could 
be happy and have a joyful existence. 
In this philosophy, men and women are equal, and freedom of thought and choice are left 
to the individual. Mr Farhangi was very generous to all cultures and people with many 
different backgrounds. 
He will be remembered forever, in the hearts and minds of Iranians as a hero. He com-
mitted his whole life to making the lives of others better. This is what gave him ultimate 
satisfaction. 

A Zoroastrian philanthropist

This Zoroastrian philanthropist, with his sheer determination, helped countless individu-
als who had given up hope. He was known for going out of his way to help others, which 
he did constantly. 
His school in Spain was a sanctuary for countless Iranian students who were stranded in 
Europe. Undoubtedly with this action he saved countless young lives from an uncertain 
future. His charitable work turned his school into one of the most prestigious and sought-
after Baccalaureate schools in Europe. It competes for and has won awards against the 
likes of Le Rosey in Switzerland. 
His love and passion for humanity was immense, and because of this he has become Im-
mortal (Ameratat). Thus good things never die, he will live forever.

www.icsmadrid.org
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Ancient cypress tree to be preserved
In Abarqu, Yazd province, stands a cypress tree which 
could be as old as 4,500 years, and it is soon to be 
protected as one of the world’s oldest living organ-
isms.
It stands in the grounds of the city’s Grand Mosque, 
which was originally a Zoroastrian Chahar Taqi or 
free-standing fire temple. According to local folklore, 
this tree was planted by Zarathushtra and is therefore 
considered to be highly sacred.
Its height of 25 meters and circumference of 11.5 me-
ters has led a prominent Russian scientist to believe 
it is at least 4,000 years old, making it a close rival 
to the world’s oldest living tree, which is 4,767 years 
old and located in California. 
The tree is Iran’s only live property with such histori-
cal importance, and it has been nominated for inclu-
sion on UNESCO’s World Heritage List. With this 

protected status, the Department of the Environment for Yazd province is hoping to save 
this remarkable tree from disease or destruction.
The cypress tree is a powerful and beloved symbol 
in Iranian culture, and endowed with many quali-
ties. It is a model of truth, stature and youthfulness, 
and is considered a symbol of freedom, honesty 
and liberty. While the leaves of other trees wither 
and die, the cypress tree is constant.
Poets have described their loved ones as ‘cypress-
like’ in balance, poise and motion. The tree is also 
the focus of artistic endeavor, and invariably im-
ages of paradise or beautiful dreams (from paint-
ings to architecture, textiles and carpets) include 
rows of soaring cypress trees. 
And this has been so for many years in Iranian 
culture – note the rows of cypress trees that deco-
rate the walls of Persepolis, and the tales of Zoro-
aster planting two cypress trees as good omens in 
Faryumaz (west of Sabzebar) and Kashmar (south of Mashhad).
With such an illustrious heritage, the cypress tree in Abarqu certainly deserves preserva-
tion and a chance to be seen for many years to come.

COVER STORY

Manouchehr Farhangi:
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A Zoroastrian philanthropist

By: Shahrooz Ash



Presidential Message on Nowruz Celebrations
White House News, March 2008

A traditional Haft Seen ta-
ble celebrating Nowruz, the 
Persian New Year, was seen 
set Wednesday 19 March in 
the State Dining Room of 
the White House. Nowruz 
is, in Persian and some 
other cultures, including 
Kurdish culture, a family-
oriented holiday celebrating 
the New Year and the com-
ing of spring. The Haft Seen 
table has seven items sym-
bolizing new life, joy, love, 

beauty and health, sunrise, patience and garlic to ward off evil. 
I send greetings to those celebrating Nowruz. 
For the millions of people who trace their heritage to Iran, Iraq, Afghanistan, Turkey, 
Pakistan, India, and Central Asia, Nowruz is a time to celebrate the New Year with the 
arrival of spring. This cherished and ancient festival brings together family and friends to 
reflect on what has come before and celebrate a season of new beginnings. 
Our country is proud to be a land where individuals from many different cultures can 
pass their traditions on to future generations. The diversity of America brings joy to our 
citizens and strengthens our Nation during Nowruz and throughout the year. 
Laura and I send our best wishes to all those celebrating Nowruz, both here in the United 
States and abroad. May the year ahead be filled with peace and many blessings. 

GEORGE W. BUSH:

Iran boasts 2000-year-old fire temple

The Rey fire temple, located in the province of 
Tehran, is a 2000-year-old Zoroastrian temple. 
Dating back 2000 years, this fire temple is highly 
revered by Iranian Zoroastrians. It is known as the 
heart of the ancient city of Rey and has been men-
tioned in several ancient Persian texts.
The fire temple is a brick and mortar structure; the 
main hall has two rows of square-based columns 
and two elliptical arches and entrances. It has four 
vast arches with a height of 20 meters, resting on 
three stands. However, two of the arches have 
been completely ruined, and visitors can now only 

imagine the beauty of the original designs. 
According to Tabari, a prominent Persian historian (838-923 CE), the temple housed the 
original sacred fire which was sent to other fire-temples. It was believed that the sacred 
fire was sent to earth from the sky and should therefore never be extinguished. 
This year the temple attracted the largest number of visitors to date – between 500 and 
800 people visiting daily.

Discovery of Sassanian coins in Sweden

Swedish archeologists say they have uncovered a horde of 
Viking-era silver coins near Stockholm’s Arlanda interna-
tional airport in the country’s Uppland region. The Swed-
ish National Heritage Board (SNHB) announced the find 
as about 450 silver coins, representing the largest collec-
tion of coins from the era found in the region during the 
modern age, Swedish news agency TT reported Friday.
According to SNHB the coins are dated between 500 CE 
to 840 CE. The earliest coins are of Sassanian-Iran ori-
gin. The hoard appears to have been buried around 850 
CE near a grave that is thought to be about 1,000 years 
older than the finds. According to Karin Beckman-Thoor, 
an archeologist with SNHB, Vikings that buried the hoard 
thought they may be guarded by the ancestral souls.
In July 1999 and November 2006 over 1,100 similar coins 

belonging to the Sassanian period were discovered in Swedish island of Gotland.
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South Korea to mount Glory of Persia

The National Museum of South Korea 
is scheduled to hold the five-month 
Glory of Persia exhibition in the cities 
of Seoul and Taegu. 
Director of South Korea’s national 
museum, Choe Kwang-Shik said the 
exhibition would be one of the most 
important cultural events in the coun-
try, and could ‘introduce the Iranian 
history, culture and civilization to the 
Korean people.’ 

‘We are happy that we can take another step forward in our cultural relations with Iran,’ 
he added. 
The Glory of Persia exhibition, which will kick off on April 21st, 2008, will display arti-
facts borrowed from a number of museums in Iran including the National and Persepolis 
Museums.

Mazandaran province

Some exciting historical 
news is emerging from an 
archeological excavation 
in Gohar Tappeh. Evidence 
suggests that the city, lo-
cated in the eastern parts of 
Mazandaran province be-
tween the cities of Neka and 
Behshahr, was once a pros-
perous economic hub.
Despite damage having been 
caused to the area by farmers 
ploughing the land, the ex-
cavation has produced some 
very interesting results. 

The excavation’s archeological director, Ali Mahforouzi, announced: ‘One of the most 
important finds in Gohar Tappeh was the discovery of its complex architectural remains, 
which demonstrates a strong financial state of Mazandaran province 5000 years ago.’
Archaeologists have also discovered fortification walls and eight watchtowers, residen-
tial areas, administrative and religious centers. Urbanisation is believed to have devel-
oped in the province around 3000 BCE, and Gohar Tappeh, thought to be the largest 
ancient urban center ever discovered in the region, helps to confirm this theory. Evidence 
also points to settlers being of Indo-Iranian stock.

Louvre to host exhibition of
 Achaemenid art

The French capital Paris 
will play host to an ex-
hibition about the art, 
culture and history of the 
Achaemenid Empire, at 
the prestigious Louvre 
museum.
In a recent announce-
ment, the museum’s di-
rector Henri Loyrette 
announced that it was 
working with Iran’s Cul-
tural Heritage, Handi-
crafts, and Tourism Or-
ganization (ICHTO) to 

bring the exhibition to the museum in the spring of 2013.
The exhibition is intended to give museum visitors an introduction to oriental history, 
architecture and arts, and archeology workshops would also be held.
As an exchange of international culture, the head of the ICHTO, Esfandiar Rahim-
Mashaei said that Iran was also considering holding similar exhibitions about French 
civilization, culture and art.

White House photo by Chris GreenbergWhite House photo by Chris Greenberg



Zoroastrian children in the Valley

By Armita Dalal

A few years ago when Zoroastrian children from the San Fernando Valley gathered to 
attend their first Avesta class, their number barely reached 10 students. 
Once a month they would gather in a bowling alley, in one of its private rooms, listening 
to their beloved teacher Fereshteh Mazdiyasni, who in her sweet and pleasant way would 
educate the kids about the philosophy and teachings of Ashu Zartosht. 
A few years have passed since that time, and now the number of students attending 

the Avesta classes in the Val-
ley has reached more than 
50. Currently there are four 
classes, and each class holds 
between 13 to 15 youths. With 
four dedicated teachers and a 
strong body of parent asso-
ciation, the community in the 
Valley is growing very strong 
and united.
For Nowruz, the Persian New 
Year, Valley residents cele-
brated in a grand way. Several 
hundred people gathered at the 
Encino Community Center, 

and the festivities started with a social gathering over lunch, which was hosted by the 
Valley Avesta class parents.
Following lunch, the program began with a group prayer, led by Mobed Rostam Va-
hidi. More than 50 children, in their white attire, chanted the Ashem Vohu and Yata Ahu 

prayers while Mobed Vahidi led prayers. 
The programs following the prayers consisted of a variety of shows performed by the 
children. Plays, a talent show and dances were among some of the performances orga-
nized and developed by the Sunday school parents.
All in all, the first Nowruz gathering in the Valley was a great success.

If you are interested in learning more about the Valley classes or in joining the upcoming 
sessions in September 2008, please send an email to valleyavestaclass@yahoo.com.
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Rewards for good grades
I just stumbled across a website called ‘ClubMom.com’ that lists retailers that reward 
children for good grades. It sounds like they work! We’re going to try a few.
Chuck E. Cheese’s will give three tokens for every A; two tokens for every B; and one 
token for every C. This offer is good for up to 15 tokens per report card. 
For a special sweet treat, Krispy Kreme Donuts will give one free glazed donut for each 
A (up to six free donuts). This only applies to the donut shop, not retailers like grocery 
stores that sell the donuts. 
If your child enjoys movies, then stop by Blockbuster Video. They will give one free 
movie rental for A’s on a report card. This movie has to be from the children’s section.
Limited Too clothing stores have a special reward for girls. A report card with good 
grades will earn your daughter $5 off any purchase. 

Zoroastrian academic achievements

Miss Ava Afshari, graduating with honors in Biology from Cal Poly Pomona
Mr Farhad Ardeshir Pour, graduating with honors from the University of North Carolina 
as a medical doctor, PhD, specializing in neck and head surgery, and undertaking a medi-
cal residency at the University of Minnesota Medical School
Mr Artin Baghkhanian, accepted to Whittier Law School in Orange County, California, 
with a $10,000 scholarship
Mr Ramtin Jamshidi, graduating with honors in History from UCLA
Miss Shirin Jamshidian, graduating with honors, double majoring in International Rela-
tions and English, from UC Santa Barbara
Mr Neema Mehrkhodavandi, graduating with honors in Biology from the University of 
the Pacific
Miss Sima Namiri-Kalantari, graduating with honors in Economics from UC Berkeley
Mr Parhum Namdaran, graduating with honors in Neurobiology from the University of 
Washington
Mr Armin Sorooshian, graduating with honors, PhD in Chemical Engineering from the 
California Institute of Technology and accepting the position of assistant professor in 
chemical Engineering at the University of Arizona

Young Zarathoshtis 
who have entered top US universities with honors:

Autri Baghkhanian – UC Irvine, Biology
Arya Bondarian – UC Irvine
Anahita Dianat – UC San Diego
Kavon Maneshni – California State University, San Marcos
Shawdi Manouchehr-Pour – UCLA with top honors
Omid Mazdiyasni – Cal Poly Pomona, Electrical Engineering
Arya Mehr – University of Washington
Shiva Mirzanian – University of Washington
Kavon Mondegani – California State University, San Diego
Dena Shahriari – UC Berkeley, Biology
Shirin Soroush – UC Irvine

KIDS CORNER



The Farvawhat?
By Tehran

I remember when it was such a special treat 
to see a Farvahar on someone’s neck. It was 
such a strong symbol of Persian culture, so-
ciety, unity and Zoroastrianism that it made 
me proud.
Now the Farvahar has become a piece of 
Persian bling-bling that every Tom, Dick, 
and Akbar wears around his neck. So many 
people wear the Farvahar yet so few of them 
know the history and meaning behind this iconic symbol of both Persian heritage and 
Zoroastrian history.
In case you haven’t been Persian for the past 5000 years, the Farvahar is best known 
as its modern-day form of the guy with the clasped hands above the wings. Well, both 
‘that guy’ and ‘those wings’ have symbolic meanings above and beyond that of cheap 
jewelry.
The wings have had a long and intense history in the art and culture of Iran, all the lands 
of Persia and surrounding areas. Historically, the wings denoted the winged sun appear-
ing in Iran during Assyrian times. The wings themselves are linked to the concept of 
angels and most importantly to the guardian angel. (Before this there are no recorded 
concepts of angels in any culture or religion.) Hence why the name Farvahar is so closely 
related to the Farsi word Fereshteh (angel) from the Avestan word Fravashi. 
This however does not mean that every Persian girl that wears a Farvahar is an angel… 
TRUST ME!
The wings are not only a symbol of strength but also that of a higher royal power. This 
also does not mean that every Persian girl who wears a Farvahar is a princess, no matter 
what their baba says.  
Farvahar, literally translated, means ‘a forward-pulling force’. However the Farvahar 
itself means so much more. The wings are connected into three major segments repre-
senting the three major philosophies of Zoroastrianism: good thoughts, good words, and 
good deeds.
The bottom part of the wings contains the feathers. This represents the opposite of the 
teachings of the wings: bad thoughts, bad words, and bad deeds. They are on the bottom 
because they are the force that holds us down and keeps people negative. The wings 
represent how we must rise above this.
If you look closely you will see a ring in the center. This symbolizes the eternity of the 
universe and the eternal nature of the soul. The concept of the soul is also a Zoroastrian 
idea. Because the ring is a circle, it has no beginning and no end.
The figure of the man not only represents Ashur and Ahura Mazda the creator, but the 
wisdom of age. Before King Darius I, the figure did not have a man or a face. Some sus-
pect that the face is the king’s own. 
Also notice how the hands point upwards towards heaven, another Zoroastrian concept 
telling us the direction that we should choose. The other hand holds a smaller ring. This 
is the ring of promise which should never be broken. This means when a Zoroastrian 
gives a promise it is like a ring; their promise can never be broken. This is why Zoroas-
trians make horrible car dealers. But it is also the reason why, upon entering marriage, 
traditionally a ring is given to both the male and the female. You can thank our ancestors 
for that one too.
The two curly threads from the waist are symbols of the duality of our experiences in life. 
Through our good mind we can make good choices, and in its opposite, our bad mind, 
we make bad choices.
The Farvahar is a reminder of our purpose in life: to live in such a way that we progress 
towards frasho-kereti, our union with Ahura Mazda. So, while the Farvahar makes really 
good bling-bling and matches all my outfits, it also reminds us of good thoughts, good 
words, and good deeds.

7 The Zoroastrian Journal - Summer 2008

Earth Day 2008
By Roya Behmardian

As a worldwide observance, Earth Day encourages environmental appreciation and 
awareness. The California Zo-
roastrian Center (CZC) teen 
class took advantage of Earth 
Day by attending Huntington 
Beach’s beach cleanup on Sat-
urday, April 20. 
Dressed in green shirts with 
Zoroastrian logos, we made 
sure we were both united as 
one group and recognizable 
as Zoroastrians. We arrived at 
roughly 8:30am, ready to pick 
up any nasty piece of trash 
floating about the shore. 
Yet, surprisingly enough, we 

were handed shovels, rakes, gloves and trash bags, not to pick up trash, but to pull out 
weeds. Yes, weeds that invade and destroy their surrounding plants had the fate of de-
molishment by about 19 kids in green shirts. 
Though, pulling out such things as ice plants isn’t exactly easy. ‘It’s so hard trying to 
pull out something with an enormous root, especially with only one left-handed glove. 
Yet, it’s the ultimate satisfaction when someone small like me pulls out a root double my 
size,’ said Vesta Guiv. 
Also contributing to our day were the elements of fun incorporated into weed pulling. 
Aryana Behmardian, with her ear for music, often led some of our group with environ-
mental songs such as ‘The green grass grows all around’. Mitra Behmardian, one of our 
two leaders, guided a game of who can pick up the most weeds the fastest. Finally, the 
organizer of our day, Mandana Pishdadi, and a passionate teen, Hilda Kasravi, stimulated 
us with their enthusiasm. All in all, it was a day of bonding and environmental cleanness. 
I’d like to say that the best part of that day was helping the environment. Though, as 
rewarding as that was, nothing beats the feeling of togetherness that came along with 
spending a day with 18 of my peers. This was the first time I had experienced advertising 
Zoroastrianism on a group level. Originally, our cause was to clean the beach. Though 
now I understand that while pulling out weeds, we let whoever saw us know that we were 
Zoroastrians; and as Zoroastrians, we did our part in helping the environment. 

YOUTH SECTION



STRUGGLE WITH THE ANGEL

God knows who first thought up
that gloomy image

and spoke of the dead
as living shades

straying about amongst us.

And yet those shades are really here --
you can’t miss them.

Over the years I’ve gathered around me
a numerous cluster.

But it is I amidst them all
who is straying.

They’re dark
and their muteness keeps time

with my muteness
when the evening’s closing in

and I’m alone.
Now and again they stay my writing hand

when I’m not right,
and blow away an evil thought

that’s painful.

Some of them are so dim
and faded

I’m losing sight of them in the distance.
One of the shades, however, is rose-red

and weeps.
In every person’s life

there comes a moment
when everything suddenly goes black before his eyes

and he longs passionately to take in his hands
a smiling head.

His heart wants to be tied
to another heart,

even by deep stitches,
while his lips desire nothing more

than to touch down on the spots where
the midnight raven settled on Pallas Athene

when uninvited it flew in to visit
a melancholy poet.

It is called love.
All right,
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Nobody is around, let’s look deep inside

Rise and Fall 

"Better it is to live one day seeing the rise and fall of things
than to live a hundred years without ever seeing the rise and fall of 
things."

"Dandelions grow everywhere in abundance. Known for their 
sturdiness, they are not easily trampled on or uprooted. Dandelions 
are democratic and egalitarian. They choose their soil and location 
without prejudice. Dandelion stems, roots, flowers and seeds are 
known for their medicinal properties. When dandelions transform 
from flowers to puffballs, only the slightest breeze is necessary to 
send these seed-wings flying to new locations. Wherever they land, 
they find what they need to thrive. In the spring, a field of dandelions 
is a sight to behold. Let’s learn from it."

Ahmad Shamlou (1925 —2000)
He was a poet, writer, and jour-
nalist. His poetry was initially 
very much influenced by and was 
in the tradition of Nima Youshij. 
Shamlou's poetry is complex, yet 
his imagery, which contributes 
significantly to the intensity of his 
poems, is simple. As the base, he 
uses the traditional imagery famil-
iar to his Iranian audience through 
the works of Persian masters like 
Hafez and Omar Khayyám. For 
infrastructure and impact, he 
uses a kind of everyday imagery 
in which personified oxymoronic 
elements are spiked with an un-
real combination of the abstract 
and the concrete thus far unprec-
edented in Persian poetry, which 
distressed some of the admirers of 

more traditional poetry.
He has also written a number of plays, edited the works of major classical Per-
sian poets, especially Hafez. His six-volume Ketab-e Koucheh (The Book of the 
Alley) is a major contribution in understanding the Iranian folklore beliefs and 
language.

•  The Beginning 

Untimely in a land unknown
at a time yet not arrived.
Thus, I was born within the forest of beast and rock.
My heart in void started beating.
I abandoned the cradle of reiteration in a land with no bird, no spring.
My first journey was a return from the hope-abrading vistas of thorn and sand,
without having gone far on the inexperienced feet of the fledgeling that was I.
My first journey was a return.
The vast distance
taught no hope.
Trembling, 
I stood on the feet of the novice that was I
facing the horizon ablaze.
I realized that there was no tidings
for in between stood a mirage.
The vast distance taught no hope.
I learnt that there was no tidings:
This boundless was a prison so huge

•  SONG OF THE GREATEST WISH 

Ah, if liberty sang a song
little as the larynx of a bird
nowhere would there remain a tumbling wall.
It would not take years to learn
that every ruin signifies man’s absence
for the presence of man
is restoration and renewal.
Like a wound a lifelong
bleeding like a wound a lifelong
with pain beating eyes opening on the world in a cry
in rancor disappearing thus was the great absence
thus was the story of the ruin.
Ah, if liberty sang a song little
littler even than the larynx of a bird.



The Egyptian calendar, which was based 
on moon cycles and the flooding of the 
Nile River, dates back to 4236 BCE. To 
keep the calendar seasonally consistent, 
Egyptians started using 12 months, each 
month made up of 30 days. They added 
five days to every year to complete the 
circle of seasons. Indirectly, this way, they 
introduced a solar year.
The month was divided into three 10-day 
weeks. However, like the Parsi Zoroastrian 
Shahenshahi and Qudimi calendars, it ran 
one day fast every four years, leading to the 
loss of one month every 120 years. Zoroas-
trians, who had a similar calendar, managed 
to correct it by adding a month every 120 
years. However, after the fall of the Sassa-
nians, the followers of these two calendars 
forgot to correct the calendar regularly as 
it was done during the Sassanian times. 
Both these calendars do not match the 
seasonal festivals, especially Gahanbars.
The Egyptian calendar was not corrected 
for thousands of years. Egyptians invented 
another ‘true’ calendar when the star Siri-
us, which was invisible behind the sun, ap-
peared for the first time in the pre-dawn sky. 
The subject of calendars is highly complex 
historically and mathematically. There is 
no way of explaining all the intricacies in 
a short article like this.

Julian calendar

Before the Julian calendar, Romans used 
the Roman calendar that had only 10 
months, March being the first. Later on in 
715 BCE, two more months, January and 
February, were added. It was complicated 
and required a group of pontiffs to deter-
mine when the days should be added or 
removed in order to remain in sync with 
the seasons. So planning ahead became 
very difficult. Moreover, the priests were 
bribed to prolong or shorten the calendars 
in favor or disfavor of politicians.
In 45 BCE, with the assistance of So-
sigenes, an astronomer from Alexandria, 
Egypt, Julius Caesar introduced a new 
calendar, named after him. One year had 
a fixed length of 365 ¼ days. He ordered 
that every fourth year should have 366 
days and other three years 365 days. By in-
serting two more months he made the date 
of the vernal equinox March 25. The Latin 
names of the months from September to 
December incorporate the Latin numerals 
7-10 sequentially (septum, octo, novem, 
decem). These numbers correspond with 
other Indo-European languages.
However, like the Sassanian kings, the 
calendar started with the Roman Emper-
ors coming to power. Thus, dates were 
changed. Still the Julian calendar fell one 
day behind every 128 years. By 1582, the 
Julian calendar fell behind 10 days.

Gregorian calendar

Pope Gregory XIII issued a papal bull 
(sealed instrument or document of the Ro-
man Catholic Church) on February 24, 
1582, that a new Gregorian calendar would 
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The Shift of the New Year 
from March to January in the Christian Calendar

By Behram Deboo

now be the official calendar of Roman 
Catholics wherever they were residing. 
It added one day every four years in Feb-
ruary to those years which were divisible 
by 400. Therefore, the years 1700, 1800 
and 1900 were not leap years. Also the 
year 2100 would not be a leap year. 
It introduced a new method to determine 
the date of Easter. It was further determined 
that the New Year would begin on January 
1 instead of March 25, thus creating Christ-
mas holidays. March 25 was believed to 
be the day when angel Gabriel informed 
Mary that she was pregnant with Jesus, and 
January 1 the day of Jesus’ circumcision. 
Another reason was the festival of Sol 
Invictus (‘unconquered sun’ – a title that 
was applied to the emperor, and only later 
to Mithras), which was celebrated by the 
Romans as a winter solstice festival held 
on or near December 25. It gained promi-
nence during the time of the Emperor 
Aurelian (late 3rd century CE), who cele-
brated his defeat of the Palmyrene Empire 
by minting coins depicting himself as the 
rising sun (Sol). When Romans became 
Christians, they named December 25 the 
birthday of Jesus, as it was popular among 
them as well non-Romans.
In 1582, only a few countries such as 
France, Portugal, Luxembourg and Spain 
had adopted this calendar. They had to 
drop 10 days, and October 4, 1582 (Julian) 
became October 15, 1582 (Gregorian). 
Over the following centuries almost all 
countries adopted the Gregorian calendar. 
China, after the revolution of 1949, adopt-
ed this calendar. The Gregorian calendar, 
even with the correction of the leap year, 
will fall behind one day in 4909 CE, and it 
will need to be corrected that year.
The Gregorian calendar is, no doubt, a 
solar religious calendar but not a true as-
tronomical solar year like the Iranian New 
Year, which is based on the movement of 
the earth from equinox to equinox. Though 
the Spring Equinox does not always fall on 
March 21, as the sun moves from the South-
ern hemisphere to the Northern hemisphere 
and the earth remains tilted from March 20 
to September 22 or so, the Parsi Fasli cal-
endar, in order to have consistent planning 
of the civic and religious events, adopted 
March 21 as the first day of the spring.
There is a wrong notion among some 
Zoroastrians that the Vernal equinox is a 
true solar year, and that there is no need to 
add an extra day during the leap year. The 
instances of the equinoxes are not fixed 
but fall about six hours later every year, 
amounting to one full day in four years. 
The reason behind this is that the earth’s 
orbit is elliptical. If it was circular, equi-
noxes would occur at the same time, pro-
vided the gravitational force and celestial 
factors remained the same. 
Our ancestors made decisions on the basis 
of available knowledge at the time they 
were living. Since Zarathushtra teaches 
us freedom of choice based on reason, 
discernment and wisdom, let us hope that 
some day in the future we realize this fact 
and have one calendar instead of three.

Ahunavaiti Gatha, Song Two: 

The choice of Zarathushtra 
as the Lord and Leader of the living world

By Dr A Jafarey

The second song of the Gathas is an interesting play. It provides the reason why Zara-
thushtra was chosen by the living world as the Lord and Leader exclusively on the basis 
of his righteousness and competence. The play is not only the oldest Indo-Iranian play on 
record (approximately 3,700 years old), but it is the oldest dramatic poem in the world 
which survives in the very words of the author, the hero of the play – Zarathushtra Spitâma.

Commentary
Might is right in the living world. The strong are oppressing the weak and depriving them 
of their legitimate rights. It is a world of the survival of the fittest, rather the strongest. 
This law is perhaps good for the jungle, but man has outgrown being a mere animal. 
He is a creator now. He has discovered how to make fire. He has discovered metals and 
learned how to mold them into instruments. He has invented many articles. These dis-
coveries have made him very powerful. He can make wonderful things and, equally, he 
can destroy these wonderful things. His destructive aspect poses a great threat, not only 
to his own existence, but to all of life on the good earth.
Therefore, the law of the survival of the strongest cannot hold true any longer. With won-
der weapons in hand, now weaklings can wipe out the fittest, the strongest and the finest. 
However, man the creator has a very clear and strong thinking faculty. He can be guided 
by his good mind to be always constructive. His good mind must, therefore, be trained 
and strengthened to be his only guide. He must do things right. He must be taught that 
‘Might is not right’ but that ‘Right is might.’ The living world will survive only if man 
is guided by his good mind. There must be a radical change, a turning point. Wisdom 
should take over and the lead force and power. Only the wise and benevolent should be 
the lords and leaders of the world.
This requires two things: Power to repel aggression and control oppression, and wisdom 
to eliminate them and promote permanent peace and prosperity. The living world, there-
fore, is in dire need of a person who can comply with these two requirements.
That person, in the play, is Zarathushtra Spitâma. He is the person who seeks to bring 
in the new change, and introduce a complete departure from the past policy of senseless 
force and aggression. He is naturally chosen by the free living, rather the thinking world 
both as the Lord and the Leader.
It is after understanding the play that one realizes the true significance of Ahuna Vairya 
or Yatha Ahu, the opening, yet the outstanding, stanza of the first Gatha, Ahunavaiti, 
meaning the song which contains Ahuna-vairya, the stanza of the ‘Choice of the Lord’. 
Let us now turn to the summary of Song Two (11 stanzas):

1- When driven to desperation by rage and rape, the Living World of ours thinks of why 
she was created. Knowing that the Creator alone can free her of the distress, she turns to 
God for rehabilitation.
2- The Universal Law of Righteousness regulates the creation. God asks it to attend to 
the complaint and see a leader who could rehabilitate her and find a lord who would repel 
the outrage oppressing her.
3- The Universal Law of Righteousness sees might is right and no might is without mal-
ice. Persons with might would never help the weak. The Universal Law alone cannot help.
4- The Universal Law of Righteousness knows that God alone knows best the past, pres-
ent and future. God can decide best how to solve the problem for good.
5- Righteousness wants the Soul of the Living World, ready for a fruitful future, to join in 
praying to God for a good living for the rightful and for the rehabilitation of the wrongful
6- Knowing facts, God lovingly told Righteousness that it should know that it was cre-
ated to know and take care of a righteous promoter and settler of the Living World.
7- Acting on the Law of Righteousness, God prepares the formula of redeeming the 
distress. Since this means a thorough thinking, God turns to Good Mind, another divine 
Principle of Life, and asks if it knows a person who could help.
8- Good Mind knows. It is Zarathushtra who alone has, through righteous intuition, 
comprehended the Divine Doctrine and is prepared to spread the message through the 
Gathas. He needs the divine blessing to preach sweetly.
9- The World, so used to ‘Might is Right’, cannot understand how a man of mind, weak 
in physical force, can take care of her. She wants a powerful overlord.
10- A little pondering makes the World realize the truth. She prays to God, ‘Grant Zara-
thushtra and his companions strength through precision and mind to usher in peace and 
stability.’ Zarathushtra is truly the foremost discovery who understands the Divine Will. 
She chooses Zarathushtra as her Lord and Leader.
11- Satisfied, the World wishes for Righteousness, Good Mind, and the Divine Domin-
ion - all Principles of Life - to prevail. A new era has dawned, and she wants God to bless 
the new order and recognize the Great Fellowship being established by Zarathushtra.



Zoroastrians, particularly young 
Zoroastrians in North America, 
have been participating actively in 
programs offered by the United Na-
tions. How did this come about? We 
shall shed some light on the history, 
explore what motivates individu-
als to participate, describe ongoing 
programs and identify projects that 
we can work towards together. It is 
time for us to step out in the public 
square and be counted upon as ac-
tive members of civil society on this 
continent. 
FEZANA, the Federation of Zo-
roastrian Associations of North 
America, was granted consultative 
status with the Economic and Social 
Council (ECOSOC) of the United 
Nations as a Non-Governmental 
Organization [NGO]. In the spring 
of 2002 active participation was en-

visaged, prospective participants were identified at the 12th North American Zoroastrian 
Congress, and the first team of five Zoroastrians participated in the annual DPI/NGO 
(Department of Public Information/NGO] annual meeting in New York in September of 
that year. 
Responsive and responsible individuals are chosen based on their ability to work in a 
team, to speak well and to write well. They are ambassadors of our community at the 
world forum, and rigor is exercised in dress, decorum and accountability. Space is also 
created for children, for teenagers and for parents who are keen to become aware of the 
major issues that face our world. The objective of the UN-NGO participation is to pro-
vide a forum for our youth to foster our inheritance as bridge-builders. Our vision is to 
see them mature into knowledgeable, vibrant, prosperous world citizens.
Our activities are anchored in the calendar by two major events. The first, in late Feb-
ruary/early March, is hosted by the commission on the status of women [CSW] which 
segues into a season of service from 21st March to 22nd April, the two earth days which 
bracket environmentally-friendly action programs. Two FEZANA sponsored workshops, 
one on microfinance and another on using technology to empower women, have been 
held at the CSW meetings. The second major event, in early fall, organized by the DPI/
NGO committee at the United Nations Headquarters, is followed by a season of peace 
from 21st September to 2nd October, the two dates designated by the UN to commemo-
rate the value of non-violence in world affairs. 
While consultative status with ECOSOC as an NGO provides security clearance, access 
to the discussions by world leaders and networking opportunities at the UN, as a quid pro 
quo, the DPI expects us to share information about its programs with the public through 
media outlets. Much effort is spent by participants in polishing press releases, having 
them translated into multiple languages, following up with written reports and remaining 
connected with each other in pursuing action programs which they dream up together in 
congenial brain-storming sessions. The responsibility of the costs of travel, of accommo-
dation and of obtaining visas rests with the individual who chooses to participate. 
The FEZANA UN-NGO team has grown since 2002, to 60 individuals at the time of 
writing (spring of 2008). What is it that motivates individuals, and especially our Zoro-
astrian youth, to spend their own money and time to get involved in the activities at the 
United Nations as part of a faith-based NGO? 
To answer this question, first we must ask what is it that motivates an individual to be 
involved in any task. Bill Gates shared his unique insights from the vantage point of a 
mover and shaker on this topic at the World Economic Forum in Davos, Switzerland, in 
January 2008 (http://www.youtube.com/watch?v=Ql-Mtlx31e8&feature=related). 
There are two forces that drive us to do what we do in life. One is to look after ourselves in 
body, mind and spirit, which harkens backs to Ayn Rand’s thesis of ‘the virtue of selfish-
ness’; and the other is to look out for those less fortunate than ourselves as part of being 
human. There is a balance to be struck between these two motivating factors. And what 
if we could combine the two? Could we not continue to try to become prosperous, care 
for ourselves, our families and loved ones as enjoined by our Zarathushti faith tradition, 
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and at the same time empower the poor and the needy, as defined in the second half of the 
Ahunavar (http://www.youtube.com/watch?v=-JWygNn8DOc&feature=related)?  
It is this convergence of our faith beliefs with the mission of the United Nations, to 
bridge the gap between the haves and have-nots of our world that makes for successful 
Zarathushti participation at the UN.
Our participation at the United Nations to date is only a beginning for the worldwide 
Zoroastrian community. As a single NGO we are limited to sending just five delegates 
every September to the annual DPI/NGO meeting. To raise our level of participation at 
the world body discussions, non-profit Zoroastrian associations could apply for consul-
tative status with ECOSOC. The requirements for such an application are available at 
www.un.org. We are happy to guide those who seek such affiliation. Let us however be 
cognizant of the workings of the UN to understand that NGOs are not in the policy and 
decision-making process, which is the prerogative of the member states.

Think globally, act locally

While attending meetings, listening to those in the field or preparing and presenting our 
own seminars and panel discussions at the international level can help mould our think-
ing to transform our lives, individuals can participate locally in their own home towns, 
with their own social groups, indeed in their own homes, on issues that stir their souls in 
promoting the common global weal. Some ideas to mull over…

[A] 2008 is a year designated to remembering the 60th anniversary of the Declaration of 
Human Rights by the UN. But is this not part of our own Persian heritage? A replica of 
the cylinder of Cyrus, the Achemenian, is housed at the UN headquarters as a reminder 
of an ancient declaration of human rights and the freedom to practice one’s religion! 
Could we not raise awareness of this history about human rights in our communities, in 
the schools of our children, in our colleges, in our public libraries?

[B] Caring for creation is part of our faith tradition. Reviving the tradition of Rooze 
Derekthkari in the spring of each year, to plant and care for trees, is one we could easily 
get our arms around to embellish the work of the United Nations Environmental Program 
www.unep.org.

[C] The declaration by UNESCO to acknowledge the contributions of Zarathustra to 
world civilization at the behest of the Government of Tajikistan brought our entire North 
American Zoroastrian community, indeed the entire world Zoroastrian community, to-
gether in creating memorable events to celebrate this recognition.

Declaring Nowruz as an Intangible Heritage of Humanity by UNESCO is a long sought-
after goal. It will be realized when we celebrate our New Year in harmony and with 
respect of all faith traditions, irrespective of national origin, ethnicity, caste or creed. The 
tradition of celebrating Nowruz in accordance with the laws of nature is a gift to mankind 
with its message of rejuvenation of life, of reaching out and befriending ‘the other’. The 
Persian Parade in New York and in San Jose, the declaration in Ontario, Canada (http://
ca.youtube.com/watch?v=xQbCfelHSxI), and the displays of the Haft Seen table at the 
White House are good beginnings. Can we replicate these high visibility events in other 
major cities? Can we work together toward having a postage stamp for Nowruz issued 
by governments where the spring equinox is celebrated? 

[D] The Millennium Development Goals (see side bar) offer plenty of ideas for individu-
als to get involved. Pick an issue which appeals to you and jump right in. The world is 
waiting for your help!

Resource:
Ongoing opportunities to participate and upcoming events are posted on the United Na-
tions activities blog on www.fezana.org. Visit at your leisure and provide us feedback.

Contacts:
Those interested in joining the FEZANA UN-NGO team can contact Behram Pastakia 
bpastakia@aol.com and Homi Gandhi homidgandhi@gmail.com.

Zoroastrians at the United Nations: 

Connect, collaborate, 
and change our world

By Behram Pastakia

The Zoroastrian delegation at the United Nations Headquarters, New York.The Zoroastrian delegation at the United Nations Headquarters, New York.The Zoroastrian delegation at the United Nations Headquarters, New York
Left to Right: Shekufeh Zonji, Mantreh Atashband, Homi Gandhi, Afreed Mistry and Farah Minwalla.



Extract from M. A. Sepanlu

British scholar Noel Malcolm in his book Bosnia: A Short 
History, printed in Britain, offers valuable research about 
the racial relationships between Iranians and some ethnici-
ties of the former Yugoslavia. He writes: ‘The name Croat, 
or Hravat in Serbian, is not a Serbian word. It is similar to 
the Iranian name Choroatos, found on tombstones of Greek 
dwelling regions of south Russia.’ He goes on to add that 
the original form of the word is Khoravat as mentioned in 
Avesta, meaning ‘friendly’.
Historical studies indicate that the Croats started migrating 
from the Iranian homeland to Croatia, Serbia and Bosnia 
about 3,000 years ago. However, a much larger migration 
took place about 1,700 years ago. Probably the reason be-
hind this migration was the suppression of the followers of 
Manichean faith during the Sassanid era. The said scholar 
LSO says that the word Serb has also an Iranian origin, 
which can be recognized in the word Charv meaning cattle.
According to ancient documents, these two ethnic groups 
were tribes of Iranian origin that had accepted Slavic sub-
jects among themselves.
Noel Malcolm says that new theories confirm historical 

knowledge. Some Croatian nationalist theoreticians have opted to adopt the theory link-
ing their origins to Iran, thereby preserving their cultural and psychological indepen-
dence, in order not to merge into the neighboring cultures. Such a theory gained particu-
lar popularity during World War II, for Iranians were considered to have a higher ranking 
compared to the Slava in terms of racial hierarchy. However, in Malcolm’s words, the 
plain historical fact is that both the Croats and the Serbs migrated at the same time, and 
both have some characteristics of Iranian peoples.
One point is clear: the early immigrants called themselves Khoravat or Croat in order 
to distinguish themselves from other tribes of that region. These immigrants of Iranian 
origin also did something more to stress the difference: they tied a handkerchief around 
their necks, something which later gained global popularity under the name of Cravat.
In 1656 CE, Louis XIV formed a regiment of Croat volunteers inside his army. The 
members of this regiment, in accordance to their ancient tradition, wore a neckerchief of 
plain of floral silk, its ends dangling from the tie. It could also be used as bandage if the 
soldier was wounded. After this time the Croatian scarf was accepted in France, above 
all in court, where military ornaments were much admired. The fashionable expression, 
‘à la croate’, soon evolved into a new French word, which still exists today: la cravate. 
Some 170 years later, the necktie became a universal fashion. It would be worthwhile to 
add that the Croatian national flag is derived from the chessboard, thus some national-
ist historians consider Croatians the descendants of Bozorgmehr, the chess master and 
minister of the Sassanid era.
Talking of the global influence of Persian, it would also be interesting to note that the word 
pajamas has Persian origins, meaning ‘leg wear’. My mind drifts back to the Mauritanian 
desert. In an isolated oasis, an old man opens an ancient book, reading with not so famil-
iar accent, one of the great poems of Sa’adi’: ‘Human beings are organs of one body.’
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The Rivand Fire Temple surveyed
By CAIS

The Rivand Fire Tem-
ple, in the village of 
Rivand in Khorasan 
province, has finally 
been surveyed, after its 
discovery and registra-
tion on Iran’s national 
heritage list in 1981.

The Chahar Taqi (fire 
temple), also known 
to locals as Khan-Div, 
is located in the high-
lands of Rivand, in the 
rural district of Baas-

htin, 40km northeast of city of Sabzevar in Khorasan province.

‘A joint research team from Iran and Poland has surveyed the fire temple,’ said Moham-
mad Abdollahzadeh-Sani, director of the Sabzevar archaeological team.

Abdollahzadeh-Sani also added: ‘Previously the fire temple was thought to be a free-
standing structure, but our survey shows the Chahar Taqi was part of a large fire-temple 
complex.’

Abdollahzadeh-Sani 
concluded that this 
fire temple could 
possibly be the re-
nowned Sassanian 
Azar-Borzin fire 
temple, denoted to 
the Dihghan or the 
landed-gentry class. 
A number of Iranian 
scholars disagree 
with this claim. They 
believe the lost Sas-
sanian fire temple 
should be in a village 
known as Jonbad 
(ancient Gonbad), in 

the rural district of Kidhqaan, in the Shehshtmad district of Sabzevar.

HISTORY & CULTURE

PHILOSOPHY

Mother Earth
The following statement grew out of an interview conducted with Frances Sanderson 
by Mark Hathaway. Here Sanderson reflects on Dan George’s Golden Rule statement 
– ‘we are as much alive as we keep the Earth alive.’
Our life depends on the life of Mother Earth. If Mother Earth gets sick, so shall we. So, 
we must keep Mother Earth, including all her people, healthy – the creatures who crawl, 
the ones who swim, the ones who fly. The trees, the bushes, the waters, the air, and the 
rocks, all of these are part of Mother Earth. If we do anything to harm the balance that 
has been created for us – if we do anything that shows disrespect – then we are going 
to become sick, too.
Mother Earth supports all life, and all things on Earth are alive – not just plants and ani-
mals – but also the rocks, the air, and the water. Consider the water. Water is so impor-
tant! It makes up so much of our being. We begin in the water of our mother’s wombs. 
We need water each and every day. The Creator gave us water to care for. In caring for 
the waters, we are also caring for our own well-being. Yet, we are not listening to the 
Creator’s instructions. We are not looking after the waters.
All of the Earth is alive. The Earth is not simply ‘dirt’, much less a storehouse to be 

robbed and pillaged. Earth is alive. It is a community of living beings. The word ‘Moth-
er’ must be linked to Earth because all we need, all that sustains us, comes from Mother 
Earth – the water, the air, our food.
Humans often see themselves as superior to other creatures, yet we are really the weak-
est link. We depend on all the other creatures of the Earth for our survival. If we killed 
all the animals, if we fouled all the water, what would we do? We would not be able to 
exist. It is our responsibility to keep Mother Earth healthy.
The great Lakota elder, Black Elk, taught that, ‘All things are our relatives; what we 
do to everything, we do to ourselves. All is really One.’ Native people speak of their 
brother wolf or their sister loon. We are related to all creatures and we all – quite liter-
ally – form a single family. We are related to the trees, to the waters, to other humans. 
How could we think of doing harm needlessly to any of our sisters or brothers?
If we start to kill Mother Earth, we also start to kill ourselves. We are only alive because 
of Mother Earth. We are only alive as long as we keep looking after these things.
‘We are as much alive as we keep the earth alive.’ In many ways, then, this statement 
of the golden rule by Chief Dan George is absolutely basic. It is the foundation of all. 
It includes all of creation, not just human beings. It is a simple statement, but also a 
very broad one. We must treat people, animals, trees, mountains, rocks, and waters with 
respect.



Iran to depict Shahnameh in miniatures 
Renowned Iranian miniaturists are to portray 
parts of the stories told by the prominent poet 
Ferdowsi in his magnum opus, Shahnameh. 
Some 25 artists will take part in the project in-
cluding prominent painters Mahmoud Farsh-
chian and Majid Mehregan. 
The miniaturists will undertake the project on 
the sidelines of the International Conference 
of Painting Shahnameh, which will be held 
from May 14 to 17, 2008, at Iran’s Academy 
of Arts. 

Shahnameh, or ‘The Book of Kings’, recounts Iran’s history from the creation of the 
world until Islam was established in the country.

Zarathustra 

Sina Vodjani has taken on an ambitious proj-
ect in Zarathustra. The artist (best known 
for his recordings for the Buddha Bar line 
of CDs) traveled through his native country 
Iran, in the footsteps of Zarathustra. Along 
the way, he met local musicians and priests, 
and captured the experiences he had. 
The result is a large-format photographic 
book (in English and German), showing im-
ages of Zoroastrianism’s original locations 
and today’s culture; a DVD of cities and 
landscapes, people and fire temples, set to 
his original soundtrack; and a CD of prayer 
chants and Persian instruments combined 
with western grooves. This multimedia pub-

lication not only shows what he discovered but also explains the peaceful message of 
Zarathustra.
 According to Wolfgang Thierse, vice president of the Bundestag and president of the 
Kulturforum der Deutschen Sozialdemokratie, ‘The aim is to call to mind, through spiri-
tuality and wisdom, music and photographic and cinematic aesthetics, the ancient links 
between the Orient and the Occident, and to help build new links. To portray the cultur-
ally-rich Iran, following in the tracks of the Persian philosopher Zarathustra – and not to 
reduce the country to the current regime – this alone is highly commendable.’

Darius’ uncle’s name 
found in Achaemenid inscription in Old Persian

By Mehr News Agency

The name of Farnaka, who was the uncle 
of Darius I, has been identified in a newly-
discovered Old Persian Achaemenid in-
scription for the first time. 
Written in cuneiform, the stone in-
scription bears the names of Darius the 
Great and his uncle, Farnaka. His name 
had previously only been found in his-
torical texts written in other languages. 
Greek texts refer to him as Pharnaces 
and Elamite texts call him Parnaka.

‘Some time ago, I discovered the tablet at the foundation of a monument during an of-
ficial mission,’ said archeologist Shahrokh Razmju.
Razmju and Professor Nicholas Sims-Williams, a leading expert on several ancient lan-
guages at the School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London, are 
trying to decipher the rest of the inscription, which has been damaged in some lines.
Razmju described Farnaka as an important official during the Achaemenid era and add-
ed, ‘The inscription also refers to Farnaka’s post as chief superintendent of receipts and 
payments.
‘The style of engraving of the tablet and the type of stone are different than similar in-
scriptions previously found in Persepolis,’ Razmju explained.

12 The Zoroastrian Journal - summer 2008

The life and times of the Persian cat

By Julia Harm

The history of the Persian cat is as mysterious and 
unusual as the cat itself. The breed was registered 
with The Cat Fanciers Association in 1871 after be-
ing brought to Europe in the 16th century by Pietro 
Della Valle from the Iranian Plateau.
The Persian cat that is known in America today is 
physically different from the Persian cat that was 
found throughout Asia and the Middle East. A de-
scendant of the Pallas cat, a wild cat indigenous to 
Central Asia, the Persian cat was found to be highly 

valuable for its long hair. Breeders began combining the cat with the European domestic 
cat and got some wonderful and exotic results.
Originally, the Persian cat came only in a blue and white color. But after nearly 300 years 
of being bred with European domestic cats, a wide range of colors were created, which 
are still present today. From the standard black and white to the more exotic silver, lilac 
and chocolate, the colors are magnificent. 
The Persian is also known to have color mixtures called tortoiseshell and calico, as well 
as a trait called tipping, in which the hair follicle is a pale color, such as lilac and the hair 
tip is a darker color, like chocolate. This gives the animal a rich and textured appearance.
The Persian cat has other very distinctive characteristics. Their breeding has led to com-
pact bone structure, an underdeveloped muzzle and a shortened hip and leg structure. They 
also have long hair, which does take additional maintenance but is well worth the effort.
These unique characteristics, as well as the Persian cat’s rich history and calm disposi-
tion make it a cat that is ever-growing in popularity. Breeders sell registered Persian 
cats for anywhere between $500 and $1200, and with hundreds of breeders registered 
through the Cat Fancy Association, it is clear that the Persian cat will continue in that 
popularity.

Chicago’s Oriental Institute 
to produce 3-D of Achaemenid inscription tablets

By CAIS

The Oriental Institute of the University of Chicago has started collecting three-dimen-
sional records of Achaemenid inscriptions. The images will enable researchers to study 
the various inscriptions should they be lost or damaged in the future, said Dr Abdolmajid 
Arfaee, a prominent Iranian linguist and inscriptions expert.
There are thousands of inscriptions, 5,000 of which have already been photographed, 
leaving over 10,000 to be photographed at a later time, Arfaee added.
The Oriental Institute has been loaned thousands of Achaemenid tablets belonging to 
Iran. They contain valuable information about the administrative, economic and politi-
cal History of Iran during the reign of the Achaemenid dynasty (550-330 BCE). They 
belonged to administrative records kept by agencies of the Achaemenid imperial govern-
ment during the reigns of Darius the Great, his son Xerxes and Artaxerxes I.

Persian Cuisine 
By Shirin Simmons

Food writer Claudia Roden calls it ‘a charming 
book written from the heart about one of the old-
est, most distinguished and exquisite cuisines.’ 
Yazd native and Zoroastrian, Shirin Simmons not 
only takes readers on a culinary journey but she 
also immerses them in the culture and history of 
her homeland. 
 Traveling back in time to the earliest Persian civi-
lization, to Artaxerxes and Genghis Khan, and for-
ward to the Islamic state, she tells the story of a 
country through its food. She highlights links be-
tween religion and food, and in turn health. She 
also brings in her own personal history, recalling 
recipes she encountered at different stages of her 
life. 
 As for the food itself, the recipes focus on fresh 

ingredients like fruit and nuts, vegetables and pulses. Chapters cover thick broths (ash) 
and thin soups (abgoosht); savouries (mazzeh); traditional meal (khoresht); rice (berenj); 
stuffed meat, fish and vegetables (dolmeh); fish, kebabs and salad; baking and sweets; 
jams, pickles and drinks.
Persian Cuisine is published by Stamford House Publishing (ISBN: 1904985564).
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What is a life well lived?
By Cyrus Mehrfar

An already difficult question followed by an even more difficult answer: what is a life well 
lived? A life well lived comes down to the perception of the person answering the ques-
tion. It has been said that ‘one man’s trash is another man’s treasure’; or to apply it to real 
life, one man may consider his life a success while others around him consider it a failure. 
At the end of the day, the life you live is exactly that, the life you live. Advice is nothing 
more than a bettering of your life, not an actual order. You only live once, and to live a 
life well-lived, you should live it for yourself, not for anyone else.
As a 17-year-old, I’ve yet to discover the true meaning of life in my short-lived teenage 
existence. With every mistake I make, I take a second and reflect on the life I’m living, 
because as I said earlier, I live my life, no-one else. My mistakes have made me who I 
am today, which has brought me to the conclusion that a life well-lived revolves around 
relationships. Father to son, brother to sister, friend to friend, man to wife, all are impor-
tant for any individual to obtain a life well-lived; something which is underestimated in 
our fast-lived 21st century lives. 
Thomas Paine once said, ‘What we obtain too cheap, we esteem too lightly.’ I’ve never 
really given it much thought until I read it in correlation to relationships. We must ap-
preciate the loved ones we have because without them, there is no life to consider living. 
Just because we are born into certain relationships gives us no right not to appreciate and 
care for them, for you never know how close the end truly is. 
At the end of the road, you can’t help but look back and ask yourself, did I choose the right 
relationship? Did I choose the right people to help me obtain the ultimate goal of a life well-
lived? Choose carefully, for life doesn’t have any erasers, you live once, make it well-lived.
With that said, I’ll continue to ‘renew this existence’ and renew more relationships, to 
say I at least tried to live a life well-lived. In the words of Stephen Grellet, ‘I expect to 
pass through the world but once… Any relationship I have yet to encounter that will 
contribute towards a life well-lived… let me do it now. Let me not defer it or neglect it, 
for I shall not pass this way again.’

A life well lived
By Nusheen Goshtasbi

A life well lived is a life that one feels they have had many accomplishments in. A life 
of success, achievement, and happiness. A life full of joy and pleasure, a life that would 
never be replaced or traded for anything.
But most of all, in my opinion, a life well lived is a life that generation after generation 
will learn about. A life so brilliant it changed the world for future years to come. An 
example is Galileo. In a world where everyone believed the world was flat, he was con-
vinced that it was round and his life was committed to verifying his theory. 
These are the people that stood out and made their lives change the world. They have left a 
mark on the earth that can never be removed. That is a life well lived, an unforgettable life. 
Instead of being like every other person on this planet, be the one that everyone re-
members, the one everyone admires, the one that leaves a mark on society, the one that 
changes lives. It doesn’t matter if you changed the life of one person or the whole world. 
Having your name passed on is an honor you will hold forever.

A life well lived
By Tania Khodayar

‘What is a life well lived?’ People ponder this phrase their whole lives.
A life well lived is a life that is lived by Zoroaster’s teachings. A life well lived is a peace-
ful and simple life. It can be full of riches and wealth, or rags and poverty. A life well 
lived is a life that is devoted to charities and other people’s well-being: spending one’s 
whole life making the lives of others more enjoyable. 
A life well lived is a life reached to its fullest potential; when one has the ultimate success 
and has reached great heights. A life well lived is a life that is full of excitement, when 
one strives to get the adrenaline shock or when one tries new things. A life well lived, is 
a life filled with family and friends; when one never feels lonely. A life well lived, is a 
life full of romance and passion; when one listens to the heart. A life well lived is a life of 
knowledge and curiosity; when one never stops asking and solving questions. 
A life well lived, is a life worth living. A life well lived, is a life that should never be forgotten.

A life well lived
By Arya Bondarian

Life is a precious gift. It is forsaken upon us only once and can expire at any moment. 
Therefore, we must all come to appreciate its values and live life to its fullest. Some 
people may believe that they accomplished something in their lives and some may think 
that they watched it pass by, but to me a life well lived is one in which you attempt and 
achieve goals that you set out for yourself.
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It is not enough to go through life thinking of what you can do or what you could have 
done. To truly live life you must strive for betterment and always try to improve, one goal 
at a time. A new chapter begins in your life with every goal set out. It becomes an adven-
ture in which you try to reach the end, a race with a satisfying finish. As each achieve-
ment passes you by, you grow older and realize what life is all about. At life’s you finally 
come to see what you have done and are proud to have lived your life to its close.
In the words of Stephen Grellet, ‘I expect to pass through the world but once... Any goal 
that I can set out for myself or any improvement that I can make… let me do it now. Let 
me not defer it or neglect it, for I shall not pass this way again.’

A life well lived
By Sarah Kasravi

Working towards a goal is great, you’ll see.
Exploring the creations God has made,
Relaxing is great for the health, and never forbade.
Worrying is needed at some points in time,
But too much of it can cause a bit of strife.
Having a good time with loved ones is always key,
They bring back great memories that’ll be stored safely!
What is a life well-lived?
Expect to pass through the world but once.
All the obstacles life throws at you
Are just lessons that will always be
Accomplishments, good times, and worries come and go,
Your life is here only once
Do all you wish to and listen to your good mind.
Don’t defer it or neglect it
For you may not pass through this way again!

A life well lived
By Aryana Behmardian

A life well lived
Some will never find
A life well lived
Is hard to leave behind
A life well lived
Comes deep within
Though sometimes you will never win
The battles that you will face To trace,
That life well lived
A life well lived
Is when you feel the pain,
But know that in vain
You will be happy
My mother says
A good life is when
You’re glad you’ve lived it
In the end
But I’ll say no,
Because I don’t think that’s how it should go
A life well lived
Is when you’ve made a difference
It doesn’t mean
You’ll be satisfied,
It could just mean
You’ve been gratified
But keep in mind 
That after all you’ll find,
That excellent source of happiness
For when you do good,
It comes onto you
And that’s something we should all remember to do
For life is what?
A mere eighty years If only we just had more time,
I’m still wondering how this all could rhyme
Because this is the truth we all should know,
That life is what it comes to show
That every step you take in it
Should be for a higher purpose
But some people just will never know
But what does life really have in store
That’s your choice,And you’ll make many more
But every time you lie awake, 
Just think about the choices you must make To make this life,
A life well lived.
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Nowruz Parade
By Professor Davood N Rahni

The spring vernal equinox, Nowruz, the Persian (Iranian) New Year, celebrated for sev-
eral millennia in the ancestral motherland, Iran, was once again showcased with an ex-
travagant parade in New York City by Iranian-Americans.
Tens of thousands of participants and spectators enjoyed, with much nostalgia, the pro-
cession of beautifully-decorated floats, ensembles of dancers and musicians, archeologi-
cal perspectives of Tehran’s Shahyad monuments, dignitaries and grand marshals, civic 
leaders, DJs, and waving of American and Iranian flags and banners. Thanks to the brisk 
but sunny weather, the parade was substantially grander and the themes more varied than 
in previous years.

Appreciating the tremendous resources invested into the parade, the cheering spectators 
from five generations, spanning over one hundred years from strollers to wheelchairs, 
expressed with amazement the spontaneous expression of love, respect and admirations 
of the rich Iranian cultures.

Most striking was the pride of many grandparents along the parade route who were 
proudly pointing at, and explaining the various aspects of the exhibition to their grand-
children, from toddler to teenager, who had never seen Iran but have been connected 
spiritually to their ancestral motherland.
There were also many American New Yorkers and international tourists on the sidewalks 

who, while enjoying the parade procession with much curiosity, were being informed of 
the various Persian rituals by the spontaneous volunteer guides on the sidewalks.
Not only were families well represented in the parade, but there were also a growing 
number of mainstream American families atop floats, who had become appreciative of 
Persian culture through association with Iranian-Americans colleagues or friends.
The parade organizers, the founding families and a growing number of others, includ-
ing individuals, other families and associations, had also added some new after-parade 
components to the venue.
Historic Madison Square Park in the heart of Manhattan became the center focal point 
for continuance of the Nowruz celebrations, with DJs playing music mixes, hundreds 
dancing to the tunes, vendors selling Persian chicken and beef kabob sandwiches, and 
people gathering in clusters for Nowruz visits. There were also a number of other musi-
cal concerts and theatrical performances scattered throughout New York City that lasted 
until Sunday evening.
Inaugurated merely five years ago by a few founding families in New York, the parade 
has now been followed by other communities in the US, Canada and major European 
cities. A respectable number of financial and artistic supporters, organizations, associa-
tions, and talented individuals had also extended their support to ensure the success of 
the parade.
Nowruz begins at the vernal equinox, the first day of spring season, a day of rejuvenation 
and reconciliation, reinvigoration and rebirth.
Nowruz’s arrival is symbolized in nature by the sprouting of greens and grains, flowers 

and trees. The Nowruz holidays of today span from Charshanbeh Suri (jumping over the 
bonfire to absorb its reddish healthy strength, while getting rid of one’s yellow unhealthy 
state of being), on the evening preceding the last Wednesday of the old year, climaxing at 
Nowruz, and concluding with Sizdeh Bedar, the thirteenth day of the New Year. 
Iranians spend the last day of the holidays at a picnic in the orchards, on the prairies, by 
the seaside, or in the foothills where they eat and drink, dance and sing, and play and 
joke. On that day, the single women knot grass together in the hope of marriage before 
the next Nowruz! On April 6, it was expected to conclude this year’s New Year celebra-
tion with a Sizdeh Bedar picnic at Bear Mountain State Park.
 Integral to Nowruz are the visits exchanged and paying tribute to the elders, as well as
 receiving monetary and other gifts from them. Iran herself has always remained a highly
 ethnically and religiously diverse country, comprised of not only Persians, but also of
 .Iranian brethrens of Azari, Kurdish, Balouchi, Turkmen and Arab ethnicity
 What has integrated them all is their common cultural heritage and rituals and way of
 life, as symbolized by Nowruz. So, the name ‘Persian Parade’ applies to all Iranians
 within the current border of the country Iran, as well as the broader central and causes
.regions, as Persia and Iran is interchangeably used
The sense of unity and pride, as generated by the parade, in the Iranian-American 
community of nearly one million strong and the several millions in the Diaspora, is 
unprecedented. The organizers are already planning the sixth annual Persian Parade, as 
they have realized it takes almost a year to present such a unique event! Accordingly, the 
parade organizers welcome feedback and support.


