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مصاحبه با دكتر خسرو خزاعى،
بنيانگزار كانون اروپايى براى آموزش جھان بينى زرتشت

• با درود فراوان به دكتر خسرو خزاعى كه اجازه داديد با شما براى چھره نماى مركز زرتشتيان كاليفرنيا گفتگو
كنم.
خيلى سپاسگزارم از اينكه اين مصاحبه را با من مى كنيد.
• خواھشمندم از تاريخچه زندگى خودتان و از اينكه براى نخستين بار كى به پيام اشو زرتشت آشنا شديد
توضيحاتى بدھيد.

در زما ن دانشگاھى ام بود كه براى نخستين بار با پيام زرتشت آشنا شدم .رشتهٌ من باستان شناسى ،تاريخ تمدن و زبا ن
شناسى است  .پس از اينكه دكترايم را در سال  1978در اين رشته از دانشگاه ھای بروکسل و گنت در بلژيک گرفتم ،در
دانشگاه پھلوى شيراز به استاديارى استخدام شدم .در آن زمان دكتر فرھنگ مھر رييس دانشگاه بودند .در آن زمان
من آموزش ھايى را كه دربارهٌ آيين و دين زرتشتى مى دادم بيشتر آكادميك بود ،يعنى آموخته ھاى خود را بطور تاريخى
که در رابطه با گزشته ھای دور بود درس مى دادم .پس از انقالب اسالمی در سال  1979که فقط چند ماه پس از
استخدام من در دانشگاه بود ،از دانشگاه پھلوى استعفا دادم و به اروپا برگشتم و كار آموزش و پژوھش را در
دانشگاھای آنجا ادامه دادم .معموال در دانشگاھای اروپائی زرتشت شناسی را در بخش زبان شناسی يا تاريخ اديان
درس ميدھند  ،آنھم نه بطور يك آيين زنده ،بلكه بصورت يک آيين گذشته و باستانی  .پس از چندی رفته رفته بطور
طبيعى اين انديشه در من پديد آمد كه آيين زرتشت با خرد و نيروی بی انتھائی كه در آن ھست ،نمى تواند و نبايد در
دوران گذشته بماند ،و بايد آنرا از آن »زندان باستا نی« رھا کرد و به اين زمان آورد .بايد نيروی زنده آنرا شناخت و
آنرا در زندگی روزانه خود تجربه کرد .بنا بر اين به جستجو پرداختم و اين جستجو دو سال طول کشيد .در درازای اين
دو سال ِيعنی از سال  1989تا 1992در اين زمينه دو کتاب نوشتم که با شش کتاب ديگر که با روش دانشگاھی نوشته
بودم کامال فرق داشت  .يکی به فارسی بنام » ھستی نامه يا جھش در جھان بينی زرتشت برای خود شناسی  ،خود
آزادی وخود ّ آفرينی « و ديگری به فرانسه بنام » رھروان ارتا ؛ زرتشت و من« .نخستين چاپ ھر دوی اين کتاب
بسرعت ناياب شدند .کتاب» رھروان ارتا« که برای فرانسويان و بسيار شاعرانه نوشته شده بود ،داستان ِيک استاد
فلسفه بود که در برابر يک رخداد بسيار غم انگيز در زندگيش می بيند که زندگی ديگر برای او مفھومی ندارد ،که تمام
فلسفه ھائی که آموخته و سالھا به ديگران آموزش ميداده نميتوانند به او کمکی کنند .پس او تصميم ميگيرد که مدت دو
سا ل مرخصی بگيرد و به جستجو برای پيدا کردن درمانی برای حال خود بگردد .در اين دوسال او از کتابخانه ای به
کتابخانه ديگر ،از کشوری به کشور ديگر ،از معبدی به معبد ديگر از مرتاضی به مرتاض ديگر ميرود و ھمه چيز را
تجربه ميکند .ولی چاره ای برای درد خود پيدا نميکند  .يک روز درکتابخانه ای در حا ليکه با نا اميدی مشغول برگ
زدن کتابھا بود به کتابی بر ميخورد بسيار کھنه با برگھای زرد شده که به وسيله شخصی باز گوشده بود که ھزاران سال
پيش ميزيسته .اين شخص زرتشت بود .با شگفتی ميبيند که نويسنده آن کتاب ،ھزاران سال پيش ،از خود پرسشھائی
کرده که او در اواخر سده بيستم از خود ميکند .يعنی پرسشھای زرتشت کوچکترين گرد زمانه به خود نگرفته بودند.
ولی فرق زرتشت با او اين بود که زرتشت پاسخھا ی بسيار دقيقی به اين پرسشھا داده بود .پس از ماه ھا ناباوری او
سر انجام تصميم ميگيرد که اين فلسفه را روی خودآزمايش کند ِيعنی آنرا زندگی کند .چون او در فلسفه زرتشت نيروئی
را احساس کرده بود که نه مربوط به ديروز بود و نه به امروز ،نه به فردا و براى ھمهٌ زمان ھا درست شده بود.
من در  200رويه اين کتاب لحظه به لحظه دگرگونيھائی را که در آن شخص و در زندگی او ايجاد ميشود تا زمانی که او
انسانی کامال نو ميشود ِيعنی خود را دو باره از نو می آفريند بازگو ميکنم .اين داستان نزديک به سرگزشت خود من و
آشنائی من بگونه ای تجربی با زرتشت است .اين کتاب که بزبان فرانسه نوشته شده در طول خود دو سيستم اند يشه ای
را با ھم مقايسه ميکند  :يکی سيستم فرھنگی امروزی در غرب که مردمان را بصورت مھره ھائی تراشيده شده و بی

اراده در خدمت يک دستگاه غول پيکر ميسازد که بدون داروھا ی ضد افسردگی نميتوانند زندگی کنند و ديگری فرھنگ
برخاسته از انديشه زرتشت که بر روی راستی و آرامش و پيشرفت راستين و مھر و احترام به زندگی وتمام اجزا
سازنده اين جھان پی ر يزی شده و دنيارا در تماميت خود ارزيابی ميکند استوار شده.
اين کتاب يکی از عواملی شد که دانشگاه سيدنى در استراليا در خواست تدريس در آن دانشگاه را بمن نمايد.
بنابراين زمانى كه در آن دانشگاه استخدام شدم ،براى اينكه دانشجويان خودشان را در اين آيين حس كنند و به آن جلب
شوند ،شروع كردم كه اين آيين را نه به گونهٌ خشک و كتابى و آكادميك مرسومی بلكه به گونهٌ زنده ،آموزش بدھم .
• »كانون اروپايى براى آموزش جھان بينى زرتشت« كه شما بنيانگزار آن ھستيد از چه سالى كار خود را آغاز
كرد و آرمان ھاى آن چيست؟ رسانه ھاى اين كانون كدام اند؟
جدى آن از زمانى آغاز شد كه ما توانستيم ساختمانى براى اين
اين كانون نزديك به 27سال پيش پى ريزى شد ،ولى كار ّ
كانون در نظر بگيريم .امروز مرکز کانون در بھترين نقطه و در دل توريستى شھر بروكسل قرار گرفته كه ھر سال بيش
از شش ميليون توريست و شھروند از جلوى اين كانون مى گذرند و آرم طالئی فروھر و تابلوى ما و برنامه ھای ما را
در جلوى درب مى بينند .ھدف اين كانون شناسايى آيين زرتشت به ايرانيان و اروپايى ھاست .براى اين كار ما سخنرانى
ھا ،سمينارھا و نشست ھاى گوناگون داريم .يک سايت اينترنتی  www.gatha.orgبه سه زبان پارسی ،انگليسی و
فرانسوی ويژه نوشتار ھا يمان دررابطه با زرتشت شناسی داريم که بويژه در ايران بسيار بيننده دارد و سايت ديگری كه
بوسيله يکی از ھموندان با ارزش ما آزاد اقوامی اداره ميشود www.iranian.be
خبری است که بيش از  16000نفر روزانه به آن نگاه مى كنند.

و شامل رويداد ھای سياسی و

ماھنامه اى ھم بنام »نامهٌ ماه« داريم كه 650

شمارهٌ آن در ھر ماه براى مشتركان با پست فرستاده مى شود و  300شماره آن رايگان به دوستاران و ھموندان در
بلژيک که به کانون ميايند داده ميشود .ما ھر ماه بيش از  1000دالر پول تمبر ميدھيم .كانون مقاله ھاى گم شده اى را
مانند سخنرانى ھاى بسيار مھم فرانس كينك اسقف بزرگ اتريش كه در آن دربارهٌ تأثير جھان بينى زرتشت بر مسيحيت و
جھان است را پيدا كرده و پس از ترجمه منتشر ميکند.
• به چه اندازه ايرانيان و اروپا يى ھا به پيام اشو زرتشت گرايش دارند؟
ما در حال حاضر  537عضو كه به آنھا ھموند مى گوييم داريم كه كارت ھموندى كانون را گرفته اند و نزديك به 60
در سد آنھا ايرانى و  40در سد اروپايى ھستند .ايرانيان ھموند كانون ھمه جوان و سن آنھا ميان  20تا  45سال
است .اروپايى ھاى ھموند از  40سال بباال دارند و ميانهٌ سن آنھا از ايرانيان خيلى بيشتر است .اروپايى ھا در تمام
سخنرانى ھا و نشست ھاى ما كه ھر سه ماه چھار بار برگزار مى شود از پيش جا رزرو مى كنند ،ھمه شركت مى كنند
و خيلى عالقه نشان مى دھند .ايرانى ھا ھم به اين نشست ھا مى آيند ديسپلين آنھا كمتر از ار وپايى ھاست ،ولى تمام

كارھاى كانون را ايرانى ھا انجام مى دھند و به ما كمك و يارى زيادى مى دھند.
• در ماه براى آگاه شدن از پيام زرتشت چند ايرانى با كانون شما تماس مى گيرند؟
ما در ماه  500تا  600نامه فقط از ايران داريم .روزى نيست كه چند نفر ايرانی يا اروپا يى براى آگاھى از پيام
زرتشت و يا دانستن چگونگى و تاريخ سدره پوشى باما تما س نگيرند .شركت تمام ھموندان در نشست ھاى كانون كه
ھر سه ماه چھار بار و ھر يك سه ساعت است اجبارى مى باشد و اگر دوبار بدون موجه شركت نكنند ،ھموندى كانون را
از دست خواھند داد .
• از ديد شما چرا ايرانى ھا براى آگاھى به پيام اشو زرتشت اينقدر عالقه نشان مى دھند؟ آيا اين جنبهٌ سياسى دارد؟

تا آنجا كه به كانون مربوط مى شود و من آگاھى دقيق دارم ،بعد از انقالب اسالمى در سه موج ده ھا ھزار ايرانی به
کشور کوچک و ناشناخته بلژيک سرا زير شدند .تنھا در سال 2000نزديك به ) 40000چھل ھزار( ايرانى به بلژيك
پناھنده شدند  .دليل اينكه ايرانى ھا بلژيك را كه كشورى كوچك و ناشناخته براى آنھا بود را انتخاب كردند ،اين بود كه
كشورھاى بزرگ ھمسايه مانند فرانسه ،انگلستان و آلمان از پذيرش ايرانى ھا خوددارى مى كردند .ايرانى ھا شنيده
بودند كه بلژيك نه تنھا ھنوز پناھنده مى پذيرد بلكه كمك پولى ماھانه مى كند و اجازه كار ھم مى دھد  .ايرانى ھا بزودى
دريافتند كه انديشهٌ اروپايى ھا و ديدگاھشان نسبت به كشورھاى مسلمان خيلى منفى است  .آنھا شنيده بودند كه در
بروكسل كانونى بنام »كانون اروپايى براى آموزش جھان بينى زرتشت« ھست .بيشتر براى اينكه ھويت خود را نشان
بدھند و بگويند كه ما زياد وابسته به دينى كه شما فكر مى كنيد نيستيم ،به ما پيوستند و كارھاى گوناگون كانون را با
مھارت تمام انجام دادند .شايد در آغاز داشتن يک ھويت نوين و آبرومند براى آنھا مھمترين بود .ولی زمانى كه در
سمينارھا ،نشست ھا و سخنرانى ھا شركت كردند و كم كم ترس آنھا از چيزھايى كه از زمان كودكى آنھا را ترسانده
بودند ريخت ،بسيارى از آنھا عالقمند شدند و كارت ھموندى گرفتند و بسياری ھم سدره پوشی کردند.
من فكر نمى كنم كه براى ايرانى ھا اين جنبهٌ سياسى داشته و دارد ،بيشتر جنبهٌ ھويتى دارد .ايرانى ھاى مى خواھند به
آيين خود ،به آيين نياكان خود برگردنند .چون اين خواسته از زمان بعد از انقالب بيشتر شده در نھايت سياسى ديده شده
و به خاطر ھمين است كه جمھورى اسالمى از روی آوردن ايرانيان به آئين زرتشت بيش از ھر حزب سياسى كنجكاوتر
و ھراسانتر است ،ولى ما از خود ايرانى ھا كه وارد اين جريان مى شوند ھيچگاه يك عملكرد سياسى نديده ايم .ھميشه
گفته ايم كه اين كارى است كه فقط و فقط يك جنبه فرھنگى دارد و نه سياسى .بايد بگويم كه پرچم رسمى كانون ما،
پرچم سرخ ،زرد و بنفش درفش كاويانى است كه نشانهٌ بزرگ ھويت ايرانيان است.
رسمى كانون استفاده مى شود .

از اين پرچم ھميشه در مراسم

• چه تعداد از كسانى كه به آيين زرتشت آشنا مى شوند به آن مى پيوندند و آنرا نگه مى دارند؟
كسانى كه تا كنون به آيين زرتشت پيوسته اند و سدره پوش شده اند ،ھمه آنرا نگه داشته اند و كسى نبوده كه بگويد من
مى خواھم از اين آيين بيرون بروم ،چون خودشان به آزادى آنرا گزينش كرده اند و تمام چيزھايى را كه از يك دين
پيشرو و خردگرا مى خواھند در آن مى بينند .اينھا با ھزار دشوارى با در خواست خودشان سدره پوش مى شوند.
آنھا با شوق بسيار زيادى براى فقط  30دقيقه سدره پوشى ،بعضى وقت ھا  1500كيلومتر مى آيند ،سدره پوشى كرده
و فوری  1500كيلومتر برمى گردند .
• اروپايى ھا و مسيحيان به چه اندازه به آيين زرتشت آشنايى دارند؟
بيشتر اروپايى ھا با نام زرتشت آشنايى دارند چون با فرھنگشان گرده زده شده .در سال گذشته دو اپراى بزرگ درباره
زرتشت در فرانسه ،بلژيك و سويس در شھرھاى پاريس ،بروكسل ،ژنو و لوزان برگزار شد .با اينكه بليط ھر كدام از
اين اپراھا  80يورو يعنى نزديك به  100دالر بود ،ھمه آنھا از سه ماه قبل پيش فروش شده بود  .اپراى نخست با
گروه رقص  65نفرى اش كار كورگراف بزرگ فرانسوى بژار بود و چھرهٌ زرتشتى را نشان داد كه به راستى جھانى
بود .زمانى كه زرتشت در آتشكده نيايش مى كرد و با موسيقى ايرانى بسيار قشنگى كه در دستگاه ھمايون ھمراه بود،
ھر بيننده اى را تحت تأثير قرار مى داد .ھزاران نفر از اين برنامهٌ ھنرى ديدن كردند .نمايش دوم چند ماه پيش بود كه
چون بليط آن مدت ھا پيش فروش شده بود من نتوانستم آنرا ببينم ،ولى بنا به نوشته ھاى روزنامه ھا خيلى ديدنى و پر
تماشا بود .اين آشنايى و پيوند فرھنگ اروپا و زرتشت نه از امروز است ،و نه از ديروز ،بلكه از زمان فيثاغورث تا به
امروز است .در زمان انقالب اروپايى تمام ،نام زرتشت بر زبان ھا بود .يك نويسنده مھم اروپايى را ما نمى بينيم كه با
بھترين واژه ھا از زرتشت گفتگو نكرده باشد .تنھا جنبشى كه بر عليه زرتشت با دروغ ھاى بسيار مبارزه كرد مسيحيت
بود ،چون فكر مى كرد زرتشت رقيب مسيحيت است  .كسانى كه مى خواستند مسيحيت را از سياست جدا كنند از دوران
ُرنسانس اروپايى تا قرن بيستم از زرتشت به عنوان يك ابزار استفاده كردند  .بنابراين نام زرتشت ھم در كتاب ھاى
درسى است و ھم در ميان اروپايى ھا ،ولى آن ديدى را كه ما امروز ميان خودمان از زرتشت داريم آنھا ندارند .آنھا
بيشتر بناچار كتاب ھايى را مى خوانند كه بوسيلهٌ نويسندگان اروپايى نوشته شده كه برخى از آنھا نادرست و بسيار بد
ترجمه شده اند .ما بدبختانه حس كمبود از خود داريم و فكر مى كنيم ترجمه ى آنھا خوب است و اين درست نيست .
ھدف ترجمه ھاى نويسندگان اروپايى زبانشناسى بوده كه ريشه اى واژه ھا از چه بوده و يا فلسفه شان از كجا سرچشمه
گرفته ،ولی ھدفشان شناخت پيام زرتشت آنطورى كه ھست نبوده  .ديدگاه اروپايى ھا از زرتشت ديدگاھى است كه از اين
كتاب ھا برداشته شده ،و براى آنھا زرتشت يك سوژه روشنگرى و يا يك ژيمناستيك انديشه اى است كه دور ميز بنشيننند
و از آن گفتگو كنند .ولی رفته رفته با آشنائی بيشتر شيفتهٌ اين آيين مى شوند .از اين روست است كه ما نياز
بسيارداريم که كتاب گات ھارا با زبانى بسيار روان و ساده ترجمه كرده و در دسترس اروپايى ھا بگذاريم .ما ديگر نبايد

خودمان را در واژه ھاى پيچيدهٌ زبانشناسى و آكادميك زندانى كنيم .ھدف ما امروز بايد اين باشد كه اين آيين را بطور
ساده ميان مردم رواج دھيم .
• چه چيزى در آيين زرتشت بيشتر از ھمه توجه اروپايى ھا را به اين دين جلب كرده است؟
عالقه اروپايى ھا بر اين استوار است كه آئين زرتشت بسيار پيشرو و خردگرا است كه با ويژگيش چون آزادى گزينش،
آزادى انديشه ،برابرى زن و مرد ،خواھان مھر و دوستى و شادى و خوشبختى و پيشرفت جھان است.
• چه رخدادھاى تازه اى درباهٌ آيين زرتشت در اروپا بوده؟
دو جنبش داشتيم  :يكى سياسى و ديگرى دانشگاھى .اروپايى ھايى ھستند كه زرتشت را خوب مى شناسند و مى گويند
زرتشت اروپايى است و نه ايرانى  .آنھا با چاپ نوشتارھايى به ھمه مى گويند زرتشت از قوم آريايى بوده و به ھنگام
حركت اين قوم از سيبرى و از كناره ھاى درياى سياه ،زرتشت قبل از رسيدن به ايران درگذشته است  .اين يك جنبش
سياسى است كه مى خواھند او را به خودشان نسبت بدھند .
جنبش ديگرى در اروپا پيدا شده است كه مى گويد بنياد دين مسيحيت در آيين زرتشت است ،و اگر بخواھيم دين مسيحيت
را تحول بدھيم بايد به آيين زرتشت برگرديم و ببينيم كه چه بوده و چه تأثيرى روى مسيحيت گذاشته  .اين جنبش بيشتر
سكره اروپا« يا »اروپاى مقدس« است .چند استاد دانشگاه بطور گروھى كتاب بزرگى
بين دانشگاھى ھاست و نامش » ُ
درباره آن نوشته اند و ميگويند كه ما بايد به سرچشمه دين مسيحيت كه آيين زرتشت است برگرديم.
• آيا بيشتر كسانى كه زرتشتى مى شوند با آگاھى كامل از فلسفه زرتشت به اين دين مى پيوندند؟
نمى توان گفت كه تمام گات ھا را خوانده اند و از آن آگاھى كامل ادرند ،ولى مى دانند كه دين و آيين زرتشت بر پايهٌ خرد
پى ريزى شده و قوانين دست و پاگيرى كه در دين ھاى ديگر ديده مى شود در آن نيست ،و مى دانند كه ھدف آيين
زرتشت خوشبختى و شادزيستى مردم از راه راستى و درستى است.
• آيا مردم بلژيك و كشورھاى ھمسايه آن از سھم به سزايى كه ايران باستان در پيشبرد تمدن داشته آگاھى نسبتا ً
درستى دارند يا افكار آنھا ھنوز بر پايه ى تبليغات نادرست يونان قديم كه بر ضد ايرانيان انجام مى گرفت،
استوار است؟
در دانشگاه ھا به راستى درس فلسفه و تاريخ خيلى بد و يك طرفه داده مى شود و بيشتر از يونان شروع مى شود و تمام

فرھنگ ھايى كه پيش از يونان بوده و يونان را تغذيه كرده است را ناديده گرفته و تنھا فرھنگ يونان را ايده آليزه كرده
اند .ولى اروپايى ھا ايران را به عنوان كشورى كه نخستين امپراتورى جھان را درست كرد و به عنوان كشورى كه
نخستين منشور حقوق بشر را به جھان ارمغان كرد ،مى شناسند .نمايشگاھى در لندن برگزار شد بنام »امپراتورى
فراموش شده« درباره ھخامنشيان كه بى ھمتا بود .مى گويند در  5ماه بيش از يك ميليون نفر از آن ديدن كردند و بعد
به بارسلون رفت .كارى كه ما بايد امروز بكنيم اين است كه به اروپايى ھا و دنياى خارج بفھمانيم كه آيين زرتشت آينى
است زنده كه در حال پيشرفت است و ھر سال بر تعداد پيروانش بسيار بسيار زياد مى شوند .اين آئين ديگر از حالت
باستانی خود بيرون آمده و بسرعت به جلو ميرود.
• نو بھدينانى كه با شما در تماس ھستند معموالً از زرتشتى زادگان چه انتظارى دارنند و تجربه اى كه از يكديگر
در زندگى روزمره دارند چه خوب ،چه بد چيست؟
در كانون ما تا كنون ھيچ زرتشتى زاده اى ھموند نشده  ،به چه دليل نمى دانم؟ آنھا با ما خيلى گرم و صميمى ھستند
و در جشن ھاى ما شركت مى كنند  .گروھى از زرتشتى زادگان در ايران بر عليه چيزھايى كه ما مى گوييم جبھه گرفته
اند .زمانى كه ما مى گوييم گات ھا كتاب آسمانى زرتشت برخاسته از فرھنگ ايران است ،آنھا به ما مى تازند كه پس
اوستا چيست؟ اوستا براى ما بسيار گرامى و ارجمند است ،ولى در اين گاھه از زمان كه ما در يك نبرد فرھنگى ھستيم
ما بايد چيزى را به مردم ارائه بدھيم كه مورد پذيرش باشد .گات ھا كتابى است كه بر پايهٌ خرد كامل نوشته شده و
سروده ھاى خود زرتشت است .ايرانيانى كه آنرا مى خوانند مى گويند وای بر ما که اين چنين كتابى داشتيم و از آن ناآگاه
بوديم؟ ولى زرتشتى زادگان در سراسر جھان با ما ھمكارى مى كنند .بودجه كانون ما بيشتر از زرتشتى زادگان فراھم
مى شود .كارھاى ما ھمه با ھمكارى و ھم انديشى و ھم رأيى آنھا انجام مى شود و ما خودمان را از آنھا جدا نمى دانيم.
ھدف ما يكى است ،شايد روش كارمان كمى فرق داشته باشد و آنھم بخاطر رويداد ھاى تاريخى گزشته است كه ھمه از
آن آگاھيم .ھم چنين بايد بگويم كه از نامه ھايى كه به ما مى رسد ،ميان  500تا  600نامه در ماه درباره ى اين است كه
كسانى كه مى خواھند وارد آيين زرتشت شوند ،اول به انجمن ھاى زرتشتى در تھران ،يزد و كرمان مى روند ،ولى آنھا
را نمى پذيرند و اجازهٌ ورود به آنجا را نمى دھند .مى گويند كه زرتشتى زادگان به ما كه مى خواھيم زرتشتى بشويم
كمك نمى كنند .دليل آن روشن است .دشواری درسياست كنونى دولت در ايران است که از روی آوردن بی سابقه
ايرانيان به آئين نياکان خود واھمه دارد  ،بنابر اين ،به انجمنھای زرتشتی فشار مياورد تا ايرانيا نی را که ميخواھند
زرتشتی شوند نپزيرند.
در مورد تجربه روزمره نو بھدينان و زرتشتى زادگان در كانون ،چون در اروپا زرتشتى زادگان به نسبت آمريكا خيلى
كمتر ھستند و ھموندان كانون نوبھدينان ھستند .ولی زرتشتى زادگان برايمان كتاب مى فرستند و از جھت مالى به ما
كمك مى كنند

• تا آنجا كه شما آگاھى داريد چه مقدار از نوبھدينان از نظر روحانى ) (Spiritualاز گزينش خود راضى ھستند؟

خودشان بايد پاسخ اين پرسش را بدھند ،ولى تا كنون كسى نبوده كه وارد آيين زرتشت شده باشد و با گذشت زمان بما
بگويد كه ناراضى است  ،به كانون مى آيد و بما كمك ھايى كه بتوانند مى كنند.
• از ديدگاه شما بزرگ ترين ھديهٌ زرتشت به جھان چه بود؟
روى خرد خودتان استوار باشيد و بجاى
بزرگ ترين ھديهٌ زرتشت ،آموزش خردگرايى بود  .زرتشت به بشريت گفت بر
ِ
باورھاى نادرست و بيھوده ،شناخت درست داشته باشيد و ھمواره پيرو راستى باشيد  .از ديدگان من زرتشت نخستين
خردگراي تاريخ بود و پس از او خردگرايى به جريان افتاد و به تاريخ انسان ھا يك جھت داد كه ما بايد در اين جھان بر
پايهٌ خرد ،شاد و خوشبخت زندگى كنيم  .او ھيچگاه نگفت كه بايد در اين جھان رنج برد تا گناھايمان پاك شود و ھيچگاه
خرافات را به خورد مردم نداد .
زرتشت از مردم خواست كه راه خود را با انديشه و خرد خودشان انتخاب كنند و از ھيچكس پيروى كوركورانه نكنند.
• تفاوت دين زرتشتى و خداى آن اھورامزدا با ديگر دين ھا چيست؟
اھورامزدا نيرويى بى ھمتا و بى كران  ،نيرويى آفريننده و پيشرونده است  .او سرچشمهٌ زندگى و خرد ،داناى بزرگ،
دانش بزرگ ،خدايى كه خرد را برتر از ھر پديده اى در ساختار آفرينش جاى داده است و به ھيچ روى بر كسانى كه
خودش آفريده ديكتاتورى و زورگويى نمى كند .خداى زرتشت با انسان ھا دوست و ھمكار است  .جھان اھورامزدا جھانى
است ناايستا كه در حال تكامل است  .زرتشت به اين آگاھى كامل دارد  .زرتشت فروزهٌ پنجم اھورامزدا را »ھوروتات«
كه رسايى و كامل شدن است ناميده بنابراين ،اين جھان بايد پيش برود و كامل شود  .ھدف از آفرينش انسان ھااين است
پيشبرى جھان با تمام نيرو
روند
كه در پيش بردن جھان با اھورامزدا ھمكارى كنند .شايسته است كه انسان ھا در اين
ِ
ِ
بكوشند  .خداى دين ھاى ديگر ،خدايى ھستند كه يك جھانى ساخته اند ايستا و يكجور يا به گفته ديگر اين جھان يكبار در
شش روز براى ھميشه آفريده شده و خدايى است كه فرمان داده كه اينكار را بكن و آن كار را نكن و در تمام جريانات
خصوصى انسان ھا دخالت مى كند و اگر كسى به دستور اين خدا رفتار نكند در جھان ديگر با آتش جھنم روبرو خواھد
بود .بنابراين خداى آيين زرتشت مانند خداى آيين ھاى سامى نيست  .وقتى مى گويند كه خدا در ھمهٌ آيين ھا يكى است
اين بدون شك نادرست است.

• از ديدگاه شما ،آيا اھورامزدا آفريننده ايست كه از آفرينش خود جدا است؟
نه ،اھورامزدا از آفرينش خودش مجزا نيست .اھورامزدا در تمام چيزھايى كه آفريده ھست .چگونه مى تواند مجزا باشد
زمانى كه ويژگى ھاى اھورامزدا مانند راستى ) اشا( ،خردچيره گى ) وھوخشتره( و انديشهٌ نيك ) وھومن ( را ما مى
توانيم داشته باشيم  .اھورامزدا يك نيروى پيش برنده و پيش رونده در تمام جھان است كه اگر در درون ذره اى از اين
جھان نباشد ،نمى تواند وجود داشته باشد يا پيش برود.
• »روان آفرينش«كه در گات ھا از آن نام برده شده ،چيست؟
زرتشت از اھورامزدا مى خواھد كه به او يارى دھد تا با بھره گيرى از انديشهٌ نيك و راستى و درستى بتواند با كردار نيك
»روان جھان« گنوش ُاروان را خشنود سازد .براى زرتشت اين جھان يك جھانى است زنده ،با روان و احسا س
زرتشت شادى و خوشبختى را تنھا ويژه ى انسان ھا نكرده ،بلكه او اين خوشبختى را براى تمام ذرات اين جھان ،انسان
ھا ،حيوان ھا ،گياھان و… ديگر ذراتى كه به نظر ما بى جان ھستند مى خواھد .در ايين زرتشت و فلسفه گات ھا بايد به
ھمه چيز در اين جھان احترام گذاشت.
• فكر مى كنيد كه مھم ترين نكته اى كه امروز زرتشتيان بايد به آن توجه كنند چيست؟
مھم تر از ھمه اين است كه يك ھمآھنگى ميان كانون ھا و انجمن ھاى گوناگون زرتشتى و ميان ھمگى زرتشتيان و
دوستاران زرتشت بوجود بيايد .امروز با گسترش آيين زرتشت در سراسر جھان كانون ھاى زرتشتى و جامعه ھاى
زرتشتى به تندى دارند بوجود مى آيند ،كافى است به اروپا نگاه كنيد  .براى اينكه از دو گانه گويى و پراكنده گفتن ھا
جلوگيرى شود ،بايد يك سازمان نيرومندى بوجود بيايد كه جھانى باشد و جھت اين انديشه را درست كند و در يك قالب
بيندازد كه از سر در گمى مردمى كه تازه مى خواھند وارد اين آيين بشوند جلوگيرى كند و اين راه و روش را روى يك
پايه ى بنيادين بيندازد .شايد مركز زرتشتيان كاليفرنيا يكى از بزرگ ترين مركز خارج كشور باشد ،ولى ھنوز يك
گستردگى جھانى پيدا نكرده است  .كوشش ما در آينده ى نزديك اين است كه يك انجمن جھانى درست كنيم كه نه تنھا
داراى نفوذ مينوى باشد ،بلكه داراى نفوذ سياسى با كشورھاى گوناگون باشد  .چيزى مانند انجمن جھانى يھوديان كه
نفوذ سياسى ھم دارد و مى تواند در كارھاى دولتى نقشى داشته باشد .رؤياى ما اين است كه چنين سازمانى در سطح
جھانى بوجود بيايد ،حاال كى؟ ھنوز در حال گفتگوست و ھيچ تصمصمى گرفته نشده ،ولى اميدوارم كه بزودی با رايزنى
به ھمگى ،با رأى و موافقت ھمگى اين تصميم گرفته شود.

• پذيرش آيين زرتشت چه دگرگونى يى در زندگى خود شما داشته؟
به زندگى من يک آرمان و ھدف و يک جھت داده که برايم بسيار نيروزا بوده ،چنانه من ھر شب ھفته پاى كامپيوتر
مى نشينم و پاسخ نامه ھا را مى دھم  .ھيچ چيز ديگرى در دنيا نمى توانسته به من اينقدر توان و انرژى بدھد .ھيچگاه
فكر نمى كردم كه در اين سن و سال اينھمه تاب و توان در من باشد .اين شده آرمان زندگى من كه بتوانم در بھبودى،
پيشرفت و بازدھى يك ھويت نوين به ساير ايرانيان سھمى داشته و كارساز و مؤثر باشم ،سھم من شايد در اين دنيا اين
بوده.
• درباره ھمكارى كانون با ديگر سازمان ھاى زرتشتى و ھم چنين انجمن زرتشتيان پاريس كه بتازگى پى ريزى
شده ما را بيشتر روشن سازيد.
كانون ما با بيشتر انجمن ھا رابطه دارد .تنھا ميزان اين رابطه با انجمن زرتشتيان انگليس كم است ،چون زير كنترل
پارسيان است و با ما ھمكارى ندارند ولى مرا چندين بار براى سخنرانى به لندن دعوت كرده اند.
انجمنی كه در پاريس در حال پى ريزى شدن است ،يكى از ھموندانش من ھستم  .اين بنياد که در يکی از بھترين
مكانھای پاريس خريدارى شده و نزديك به  7ميليون دالر است و تا چند ماه ديگر گشايش خواھد يافت ،دكتر ساسانفر
بنياد كرده است .درباره انجمن جھانى زرتشتيان ،ھنوز در حال گفتگو ھستيم  .در روزھاى  26تا  30ژانويه در
پاريس دوباره نشستى خواھيم داشت كه گروھى از كوشندگان ايرانى از كاليفرنيا خواھند آمد و كسانى كه در نشست
پيشين بوده اند گزارش كار سه ماھه ى خود را خواھند داد .
• دكتر خزايى از اينكه وقت خودتان را براى اين گفتگو به ما داديد ،سپاسگزارم.
اميدوارم كه ھمكارى ما ھميشه پا برجا باشد.

