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سخن نخست
يادداشت سردبير

جشن نوروز از برجسته ترين و با شكوه ترين و زيباترين آيينى است كه از آغاز تاريخ تا امروز 
برجاى مانده است. ما ايرانيان از دير باز جشن هاى بسيار داشته ايم جشن هايى پر از شادى. شاهان 
انديشمند كه هميشه فراروى زمان را مى ديدند خواستار شادى بودند. داريوش شاه براى مردمانش 

شادى مى خواست.
ه هخامنشيان نوروز را با شكوه نوروز يا اورمزد روز نخستين روز ماه فروردين است. مى دانيم كه هخامنشيان نوروز را با شكوه نوروز يا اورمزد روز نخستين روز ماه فروردين است. مى دانيم كه هخامنشيان نوروز را با شكوه 

برگزار مى كردند و بر آن ارج بسيار مى نهادند. اما پيش از آنان نيز نوروز برپا مى شده است.
نوروز يا اورمزد روز نخستين روز ماه فروردين است. مى دانيم ك

برگزار مى كردند و بر آن ارج بسيار مى نهادند. اما پيش از آنان نيز نوروز برپا مى شده است.
نوروز يا اورمزد روز نخستين روز ماه فروردين است. مى دانيم ك

نوروز فرخنده از راه مى رسد و بنابر باور كهن ايرانيان فروهر در گذشتگان به خاندان خويش باز 
برگزار مى كردند و بر آن ارج بسيار مى نهادند. اما پيش از آنان نيز نوروز برپا مى شده است.

نوروز فرخنده از راه مى رسد و بنابر باور كهن ايرانيان فروهر در گذشتگان به خاندان خويش باز 
برگزار مى كردند و بر آن ارج بسيار مى نهادند. اما پيش از آنان نيز نوروز برپا مى شده است.

مى گردد.
 بياييد اكنون خويشتن خويش را رها كنيم و با همه ى وجود به درگاه آنكه بهار را به ما بخشيد تا 
شادى و سرخوشى را بار ديگر به ما ارزانى دارد و آغاز زندگى دوباره و سال نو را به ما نويد دهد 
 بياييد اكنون خويشتن خويش را رها كنيم و با همه ى وجود به درگاه آنكه بهار را به ما بخشيد تا 
شادى و سرخوشى را بار ديگر به ما ارزانى دارد و آغاز زندگى دوباره و سال نو را به ما نويد دهد 
 بياييد اكنون خويشتن خويش را رها كنيم و با همه ى وجود به درگاه آنكه بهار را به ما بخشيد تا 

يشگاهش سوگند دهيم و از سر راستى با او سخن بگوييم و از او بخواهيم:در پيشگاهش سوگند دهيم و از سر راستى با او سخن بگوييم و از او بخواهيم:در پيشگاهش سوگند دهيم و از سر راستى با او سخن بگوييم و از او بخواهيم:
پروردگارا آنانكه در بستر درد خفته اند را درمان بخش

يشگاهش سوگند دهيم و از سر راستى با او سخن بگوييم و از او بخواهيم:
پروردگارا آنانكه در بستر درد خفته اند را درمان بخش

يشگاهش سوگند دهيم و از سر راستى با او سخن بگوييم و از او بخواهيم:

خداوندا بى گناهان را از بند گنهكاران رهايى بخش
دخدايا نكند انسانى گرسنه سر به بالين نهدخدايا نكند انسانى گرسنه سر به بالين نهد

پروردگارا ستمكاران را به پايين افكن و بد انديشان را شرمنده ى درگاهت گردان
خداوندا بيماران را درمان بخش و تندرستى و شادى و لبخند  را به خانواده ها برسان

پروردگارا جاى همه درگذشتگان در اين نوروز سبز و روانشان آمرزيده باد
پروردگارا تو را سپاس مى گوييم كه دم ديگرى دادى تا نوروز ديگر را ببينيم

از  روز  و آن ششمين  دارد  نيز  تر  باشكوه  در خود جشنى  بهار  و  نو  آغاز سال  بجز  نوروز  جشن 
فروردين ماه است و زاد روز پيامبر بزرگ ايرانى اشوزرتشت اسپنتمان.

زرتشت نخستين و بزرگترين پيامبر جهان كه پرستش خداوند يكتا (اهورامزدا) را به مردمان آموخت 
و آنها را به شاهراه يكتا پرستى رهنمون ساخت. اين فرزند بزرگ ايران كه جهانيان به او مى بالند 
و انديشه و خردش پرتوافكن جهان گشت ، پيامبرى است كه آيين فرخنده او بر پايه منش و گفتار 

و كردار نيك استوار شده است.
سرزمين مينوى ايران بايد به خود ببالد و سرافراز باشد كه پيام آورى به جهان آورد كه جاودانه 

آوازه اش جهانگير و نامش نزد همه گرامى است.
سرزمين مينوى ايران بايد به خود ببالد و سرافراز باشد كه پيام آورى به جهان آورد كه جاودانه 

آوازه اش جهانگير و نامش نزد همه گرامى است.
سرزمين مينوى ايران بايد به خود ببالد و سرافراز باشد كه پيام آورى به جهان آورد كه جاودانه 

نوروز است و بهار
نوروز باستانى و زايش پيامبر بزرگ جهانيان ، اشوزرتشت، بر همگان خجسته باد.

اين چنين باد كه آرزو داريم.

با سپاس فراوان
از دهشمندان گرامى و بويژه

مهندس افالتون و بانو فرنگيس  خسرويانى
اده دستى   به اين رسانه كه با مهر و گشاده دستى   به اين رسانه كه با مهر و گشاده دستى   به اين رسانه پشتوانه ى مالى داده اند و 

انگيزه سرپا ماندن آن را فراهم آورده اند.
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آگهينامه
ركز زرتشتيان كاليفرنيا با شادمانى و سربلندى به آگاهى مى ديران مركز زرتشتيان كاليفرنيا با شادمانى و سربلندى به آگاهى مى ديران مركز زرتشتيان كاليفرنيا با شادمانى و سربلندى به آگاهى مى  ديران مانجمن مديران مانجمن م
رساند كه موبد دكتر رستم وحيدى با پيمان رسمى در مركز زرتشتيان كاليفرنيا 
بكار پرداخته است. موبد دكتر وحيدى بامداد روزهاى يكشنبه از ساعت 11 تا 

12 براى خرد و كالن سخنرانى دينى مى كند و به پرسش ها پاسخ مى دهد.
خواهشمند است با آمدن به اين همايش ها ما را سرافراز كنيد و بر دانش دينى 

و فرهنگى خود بيفزاييد.

نوروز
توران شهريارى (بهرامى)

نوروز مى رسد
نوروز فرخجسته و پيروز مى رسد

اين دلنواز جشن دل افروز مى رسد
فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

نوروز جاودانه ترين جشن روزگار
فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

نوروز جاودانه ترين جشن روزگار
فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

يادآور گذشته ى ايران نامدار
همراه با شكوفه و گل هاى نو بهار

خورشيد گرمتاب و نوازشگر از سپهر
بر چهره زمين چو زند بوسه ها به مهر

نوروز از در آيد زيبا و خوب چهر
گويد ز سبزى و طرب و تازه ساختن
بيدارى و دل آگهى و خود شناختن

آهنگ زندگى و شادى و نواختن
نوروز روح شادى و شوق شگفتن است
روييدن و دميدن و از عشق گفتن است

نوروز روح شادى و شوق شگفتن است
روييدن و دميدن و از عشق گفتن است

نوروز روح شادى و شوق شگفتن است

گلبانگ عاشقى ز هزاران شنفتن است
افسردگى و سردى دوران نهفتن است

شورآفرين چو گرمى و نيروى جان بَُود
بَُودآغاز اعتدال زمين و زمان بَُودآغاز اعتدال زمين و زمان بَُود

بَُودن بَُودن بَُود رازى به تار و پود وجودش نها
بَُودپير زمانه هست و ليكن جوان بَُودپير زمانه هست و ليكن جوان بَُود

در سال هاى تيره و تاريك اين ديار
نوروز، با شكوه و سرافرازى و وقار

چون مادرى نژاده و زيبا و استوار
افراشت سر به شادى مردم زهر كنار

سمرقند و چار جوىخوارزم و بلخ و مرو و سمرقند و چار جوىخوارزم و بلخ و مرو و سمرقند و چار جوى
هريك به رسم و سنت نوروز كرده خوى

خوارزم و بلخ و مرو و 
هريك به رسم و سنت نوروز كرده خوى

خوارزم و بلخ و مرو و 

زين جشن باستان همه دارند گفتگوى
هريك به رسم و سنت نوروز كرده خوى

زين جشن باستان همه دارند گفتگوى
هريك به رسم و سنت نوروز كرده خوى

بر آسمان پُر گل او آورند روى
فرغانه و خجند و زرافشان و كيش رود

پامير تا بخارا همراه چنگ  و رود
فرودآرند پيش مقدم نوروز، سر فرودآرند پيش مقدم نوروز، سر فرود

گويند عاشقانه به اين روز نو درود
آرند پيش مقدم نوروز، سر 

گويند عاشقانه به اين روز نو درود
آرند پيش مقدم نوروز، سر 

قفقاز و گنجه و باكو، شروان و هم اَران
گويند عاشقانه به اين روز نو درود

قفقاز و گنجه و باكو، شروان و هم اَران
گويند عاشقانه به اين روز نو درود

شادند از رسيدن نوروز باستان
ميراٍث و يادگار نياكان و رفتگان

كوشند هريك پى اعزاز آن به جان
ميراٍث و يادگار نياكان و رفتگان

كوشند هريك پى اعزاز آن به جان
ميراٍث و يادگار نياكان و رفتگان

از كشمر و قهستان تا توس و بيرجند
وز گيل و ديلم و تبرستان دادوند*

نداز پهنه ى خزر تا البرز سربلنداز پهنه ى خزر تا البرز سربلند
گمتان و شيز و ارس تا كه سهنداز هگمتان و شيز و ارس تا كه سهنداز هگمتان و شيز و ارس تا كه سهند

از بيستون و زاگرس، كوه فرازمند
تا خوز و شوش و كرخه و كارون و هيرمند

تا تخت جم نشانگر فرى شكوهمند
تا زنده رود و ارگ بم پير و سالمند
تا تخت جم نشانگر فرى شكوهمند

تا زنده رود و ارگ بم پير و 
تا تخت جم نشانگر فرى شكوهمند
سالمندتا زنده رود و ارگ بم پير و سالمند

تا آبراه هرمز، آن تنگه ى سپند فرياد مى زنند
تا زنده رود و ارگ بم پير و 

تا آبراه هرمز، آن تنگه ى سپند فرياد مى زنند
تا زنده رود و ارگ بم پير و 

فرياد مى زنند
ز ما هماره باد به نوروز آفرينكز ما هماره باد به نوروز آفرينكز ما هماره باد به نوروز آفرين

در بين جشن هاى جهانست برترين
زيرا كه با بهار طبيعت بود قرين

پيك بهشت و جلوه اى از روضه ى برين
جشنى ز ژرفناى قرون و هزاره هاست

شهنامه را به دوره ى جمشيد اشاره هاست
ماهى فروغمند ميان ستاره هاست

آيينه ى شكوه و سرافرازى و جالل
استوره ى تداوم زيبايى و كمال

فرهنگ سايه گستر چندين هزار سال
اوم زيبايى و كمال

فرهنگ سايه گستر چندين هزار سال
اوم زيبايى و كمال

آغاز آن فراتر از انديشه و خيال
بَُود محالبرتر از آن به گيتى خاكى بَُود محالبرتر از آن به گيتى خاكى بَُود محال

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار
نوروز جاودانه ترين جشن روزگار

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار
نوروز جاودانه ترين جشن روزگار

فرخنده باد بر همگان مقدم بهار

يادآور گذشته ى ايران نامدار
همراه با شكوفه و گل هاى نو بهار

ايران، بمان، هميشه سرافراز و كامكار

* دادوند: معتدل، اعتدال
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پنجه و آفرينگان گات ها
    

وبد دكتر رستم وحيدىموبد دكتر رستم وحيدىموبد دكتر رستم وحيدى
 كاليفرنيا-فوريه 2008

 پنجه 
از دل صخره  يلدا (= زايش)  يا شب  بزرگ  ايرانى كه در آغاز شب چله  بزرگ  مهر،ايزد  زاييدن  از 
ايرانيان در آرزوى  اين هنگام بزرگترين شب سال خورشيدى را داريم، همه  صورت مى گيرد و در 
رسيدن به تعادل ربيعى يا نوروز روز شمارى مى كنند. چه زيبا در گاهشمارى ايرانى استوره هاى مهر و 
ايرانيان در آرزوى  اين هنگام بزرگترين شب سال خورشيدى را داريم، همه  صورت مى گيرد و در 
رسيدن به تعادل ربيعى يا نوروز روز شمارى مى كنند. چه زيبا در گاهشمارى ايرانى استوره هاى مهر و 
ايرانيان در آرزوى  اين هنگام بزرگترين شب سال خورشيدى را داريم، همه  صورت مى گيرد و در 

آب و آتش و تازه شدن زندگى به هم آميخته است. از زاييدن مهر تا نوروز 95 روز فاصله است ، 90 
روز زمستان كه در ميانه آن جشن سده را داريم و جشن آتش است و پنحه كوچك و پنحه بزرگ كه 
آب و آتش و تازه شدن زندگى به هم آميخته است. از زاييدن مهر تا نوروز 95 روز فاصله است ، 90 
روز زمستان كه در ميانه آن جشن سده را داريم و جشن آتش است و پنحه كوچك و پنحه بزرگ كه 
آب و آتش و تازه شدن زندگى به هم آميخته است. از زاييدن مهر تا نوروز 95 روز فاصله است ، 90 

هر يك 5 روز است.

فروهر هاى بسيار توانا 

در اوستا فروهر ها نيروهاى بسيار توانا دانسته شده اند. مثال در نيايشهاى بايسته خرده اوستا گاه   
رپيتون آمده: فروهر زيبا و توانا و پاك اشوان را مى ستاييم.

فروردين يشت  در بر گيرنده سرودهاى مربوط به فروهر هاست. دراين يشت بلند، آمده: فروهر هاى 
رپيتون آمده: فروهر زيبا و توانا و پاك اشوان را مى ستاييم.

فروردين يشت  در بر گيرنده سرودهاى مربوط به فروهر هاست. دراين يشت بلند، آمده: فروهر هاى 
رپيتون آمده: فروهر زيبا و توانا و پاك اشوان را مى ستاييم.

پاك و نيك و تواناى اشوان را مى ستاييم كه در هنگام همس پت ميديم (= گهنبار ششم /برابر شدن 
شب و روز) از آرامگاه هاى خود پرواز نموده ، مدت ده شب پى در پى در اينجا به سر مى برند.

پاك و نيك و تواناى اشوان را مى ستاييم كه در هنگام همس پت ميديم (= گهنبار ششم /برابر شدن 
شب و روز) از آرامگاه هاى خود پرواز نموده ، مدت ده شب پى در پى در اينجا به سر مى برند.

پاك و نيك و تواناى اشوان را مى ستاييم كه در هنگام همس پت ميديم (= گهنبار ششم /برابر شدن 

 نيروى فروهرها بسيار زياد است و آنان موجوداتى توانا هستند . نيروى فروهر ها در جهان خاكى و جهان مينوى 
كاربرد دارد. آنان در كار آفرينش، اهورامزدا را يارى مى كنند. از شكوه و فر فروهرهاست كه اهورامزدا 
آسمان و زمين و رودها و گياهان و جانوران و مردمان را نگاه مى دارد (نگاه كنيد به يشت 13/1-11 )

نيز از اين قانون جدا نيست و خود داراى  همه موجودات جهان داراى فروهر هستند، حتى اهورامزدا 
فروهر است . در فروردين يشت آمده كه فروهر اهورامزدا بزرگتر و بهتر وزيباتر وداناتر و راستين تر از 

همه فروهر هاست ( نگاه كنيد به يشت 13/80 )

باور فروهرى

فروهر در اوستا فره وشى ميباشد كه به معنى نيروى پيشرفت است .  در يسنا از 5 جزء وجود انسان    
سخن رفته كه يكى از آنها فروشى يا فروهر است(نگاه كنيد به يسنا26/4). بنا براين ، در دين زرتشتى باور 
فروهرى در مقوله انسان شناسى كامال رسوخ يافته و بخشى از وجود انسان را به خود اختصاص داده است.

باور ايرانى به فروهر بسيار قديمى و پيش زرتشتى است. تصور مى شود اين باورهمراه با باور شبيه به 
آن درهند، كه ستايش نياكان است، از يك باور آريايى سرچشمه گرفته باشد. در واقع  دين هاى كهن 
آريايى در يشت ها و در وداها تجلى يافته و تا امروز حفظ شده اند. باور فروهرى حتى در فلسفه يونان 

و نظريات افالطون نفوذ كرده است.
در فروردين يشت و زامياد يشت كه از يشت هاى كهن هستند، و در يشت هاى ديگر، در يسنا و خرده 

اوستا، فروهر ها ستوده شده اند و اين نشان از باور كهن به فروهر ها است.

آفرينگان گاتها

آفرينگان گاتها در خرده اوستا جاى دارد و يكى از آفرينگانها است. به اين نيايش آفرينگان    
نيايش آفرينگان گاتها  در گهنبار پنحه يعنى آخرين  نيز گفته مى شود.  پنجه و آفرينگان فروردگان 

گهنبار سال سراييده مى شود.
تركيب آفرينگان گاتها از فروردين يشت و يسنا گرفته شده و شامل كرده هاى 49 تا 52 فروردين يشت 

و بندهاى 8 تا 12 آفرينگان دهمان مى باشد.

ترجمه آفرينگان گاتها

يتا اهو وئيريو (هشت بار)
اشم وهو (سه بار)

فرورانه (هرگاه كه باشد)
اشم وهو (سه بار)

فرورانه (هرگاه كه باشد)
اشم وهو (سه بار)

 اگر پنجه كوچك باشد: 
به اهورامزداى رادمند و فروغمند ، به امشاسپندان ، به فروهرهاى پاك تواناى پيروزمند، به فروهرهاى   
پيروان كيش هاى پيشين و به فروهر نزديك ترين خاندان ها،  يزشن و نيايش و درود وخشنودى وآفرين [باد].

يتا اهو وئيريو زوتا
اهورامزداى نورانى و فروغمند را مى ستاييم. امشاسپندان نيرومند دانا را مى ستاييم. فروهرهاى   

نيك وتوانا و پاك راستكاران را مى ستاييم.

(اگر پنجه بزرگ باشد):
نيرومند  رهبران  به  مقدس،  گاتهاى  به  امشاسپندان،  به   ، فروغمند  و  نورانى  اهورامزداى  به    
پاك، به اهنود و اشتود و سپنته مد و وهوخشتر و وهيشتواش گاتها، به فروهرهاى تواناى پيروزمند، به 
فروهرهاى كيش هاى پيشين و به فروهر نزديك ترين خاندان ها،  يزشن و نيايش و درود وخشنودى 

وآفرين [باد].
يتا اهو وئيريو زوتا

اهورامزداى نورانى و فروغمند را مى ستاييم. امشاسپندان نيرومند دانا را مى ستاييم. گاتهاى   
مقدس و شهرياران نيرومند پاك را مى ستاييم. فروهرهاى نيك وتوانا و پاك راستكاران را مى ستاييم.  
اهنودگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. اشتودگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. سپنته 
مقدس و شهرياران نيرومند پاك را مى ستاييم. فروهرهاى نيك وتوانا و پاك راستكاران را مى ستاييم.  
اهنودگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. اشتودگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. سپنته 
مقدس و شهرياران نيرومند پاك را مى ستاييم. فروهرهاى نيك وتوانا و پاك راستكاران را مى ستاييم.  

مدگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. وهوخشترگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. وهيشتواش 
اهنودگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. اشتودگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. سپنته 
مدگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. وهوخشترگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. وهيشتواش 
اهنودگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. اشتودگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. سپنته 

گاتهاى پاك رهبر پاكى را مى ستاييم. فروهرهاى نيك وتوانا و پاك راستكاران را مى ستاييم.
مدگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. وهوخشترگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. وهيشتواش 

گاتهاى پاك رهبر پاكى را مى ستاييم. فروهرهاى نيك وتوانا و پاك راستكاران را مى ستاييم.
مدگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. وهوخشترگاتهاى پاك و رهبر پاكى را مى ستاييم. وهيشتواش 

[فروهر ها را مى ستاييم] آنان كه از جايگاه خود در گاه همش پت ميديم بيرون مى آيند و تا ده شب 
گاتهاى پاك رهبر پاكى را مى ستاييم. فروهرهاى نيك وتوانا و پاك راستكاران را مى ستاييم.

[فروهر ها را مى ستاييم] آنان كه از جايگاه خود در گاه همش پت ميديم بيرون مى آيند و تا ده شب 
گاتهاى پاك رهبر پاكى را مى ستاييم. فروهرهاى نيك وتوانا و پاك راستكاران را مى ستاييم.

پى در پى در اينجا مى گردند كه آگاه شوند: چه كسى ما را خواهد ستود؟ كه ستايش خواهد كرد؟ كه 
[فروهر ها را مى ستاييم] آنان كه از جايگاه خود در گاه همش پت ميديم بيرون مى آيند و تا ده شب 
پى در پى در اينجا مى گردند كه آگاه شوند: چه كسى ما را خواهد ستود؟ كه ستايش خواهد كرد؟ كه 
[فروهر ها را مى ستاييم] آنان كه از جايگاه خود در گاه همش پت ميديم بيرون مى آيند و تا ده شب 

خواهد سرود؟ كه دوست خواهد داشت؟ چه كسى [ما را] با دست بخشنده، با شير و جامه پذيرا خواهد 
شد؟ همراه با نماز راستى.

نام چه كسى از ما را نويد خواهد داد؟ روان كداميك از ما را خواهد ستاييد؟ به كدام يك از ما او اين 
بخشش را خواهد داد كه كاستى ناپذيز باشد همواره و تا جاويدان؟ به راستى كسى كه آنها را  مى ستايد 
با دست بخشنده، با شير و جامه همراه با نماز راستى ، اورا آفرين گويند خشنود و نيازرده، فروهرهاى 
تواناى اشوان.  در اين خانواده انبوه ستوران و مردان فراوان باد.  ازاسب تند رو و گردونه هاى استوار 
بهره مند باد. از مرد پايدار انجمنى برخوردار باد آنكس كه [ما را] با دست بخشنده، با شير و جامه همراه 

با نماز راستى خواهد ستاييد.
اشم وهو (سه بار)

يتا اهو(دوبار)
با يزشن و نيايش و نيرو و زور مى ستاييم:

نيك  فروهرهاى  امشاسپندان،   ، فروغمند  و  نورانى  اهورامزداى  باشد)   پنجه كوچك  (اگر   
با يزشن و نيايش و نيرو و زور مى ستاييم:

نيك  فروهرهاى  امشاسپندان،   ، فروغمند  و  نورانى  اهورامزداى  باشد)   پنجه كوچك  (اگر   
با يزشن و نيايش و نيرو و زور مى ستاييم:

ترين  نزديك  فروهر  و   پيشين  هاى  كيش  پيروان  فروهرهاى  راستكاران،   پيروزمند  و  پاك  و  وتوانا 
خاندان ها را.

(اگر پنجه بزرك باشد) اهورامزداى نورانى و فروغمند ،  امشاسپندان،   رهبران نيرومند پاك،  اهنود و 
اشتود و سپنته مد و وهوخشتر و وهيشتواش گاتها،  فروهرهاى تواناى پيروزمند،  فروهرهاى پيروان كيش 

هاى پيشين و  فروهر نزديك ترين خاندان ها را.
اشم وهو (يك بار)

اهمايى رئشچه. 

آرزوى نوروزى

در هنگام رويش و تازه شدن گيتى ، با سرايش زيباترين و مهرانگيزترين ترانه هاى شادمانى، و با   
سرايش آفريتگان گاتها كه ستايش اهورامزدا و فروهر پاك و تواناى همه جهانيان است، تازگى و بهروزى 
در هنگام رويش و تازه شدن گيتى ، با سرايش زيباترين و مهرانگيزترين ترانه هاى شادمانى، و با   
سرايش آفريتگان گاتها كه ستايش اهورامزدا و فروهر پاك و تواناى همه جهانيان است، تازگى و بهروزى 
در هنگام رويش و تازه شدن گيتى ، با سرايش زيباترين و مهرانگيزترين ترانه هاى شادمانى، و با   

و داده هاى نيك اهورايى را براى همه خاندانها و كشتى بستگان جهان آرزو داريم. ايدون باد ايدون تر باد.

مركز زرتشتيان كاليفرنيا
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اينكه درخواست ماهنامه زرتشتيان را براى گفت و شنود پذيرفته ايد خواهشمندم كمى  • باسپاس از 
در باره خودتان بگوييد.

اينكه درخواست ماهنامه زرتشتيان را براى گفت و شنود پذيرفته ايد خواهشمندم كمى  باسپاس از 
در باره خودتان بگوييد.

اينكه درخواست ماهنامه زرتشتيان را براى گفت و شنود پذيرفته ايد خواهشمندم كمى  باسپاس از 

من در 29 اسفند 1308 خورشيدى برابر با 20 مارچ 1930 در محله دستوران يزد از روانشادان گوهر • من در 29 اسفند 1308 خورشيدى برابر با 20 مارچ 1930 در محله دستوران يزد از روانشادان گوهر • من در 29 اسفند 1308 خورشيدى برابر با 20 مارچ 1930 در محله دستوران يزد از روانشادان گوهر 
موبد بهرام و موبد اردشير بانكى زاده شدم. پيش از ادامه الزم مى دانم كه از سه زن بزرگ و فداكار در 

زندگى خودم نام برده و سپاس دارم.
موبد بهرام و موبد اردشير بانكى زاده شدم. پيش از ادامه الزم مى دانم كه از سه زن بزرگ و فداكار در 

زندگى خودم نام برده و سپاس دارم.
موبد بهرام و موبد اردشير بانكى زاده شدم. پيش از ادامه الزم مى دانم كه از سه زن بزرگ و فداكار در 

نخست روانشاد مادربزرگ خوب و گرانمايه ام بانومهشيد كه با فداكاريهايش در تربيت من كوشا بوده 
زندگى خودم نام برده و سپاس دارم.

نخست روانشاد مادربزرگ خوب و گرانمايه ام بانومهشيد كه با فداكاريهايش در تربيت من كوشا بوده 
زندگى خودم نام برده و سپاس دارم.

است. دوم روانشاد مادر خوب و مهربانم گوهر موبد بهرام بانكى كه در بزرگ نمودن و تربيت اوليه 
نخست روانشاد مادربزرگ خوب و گرانمايه ام بانومهشيد كه با فداكاريهايش در تربيت من كوشا بوده 
است. دوم روانشاد مادر خوب و مهربانم گوهر موبد بهرام بانكى كه در بزرگ نمودن و تربيت اوليه 
نخست روانشاد مادربزرگ خوب و گرانمايه ام بانومهشيد كه با فداكاريهايش در تربيت من كوشا بوده 

من كوشش فراوان نمود. سوم همسر و همدم فداكار و  مهربانم فرنگيس بهرام پارسى كه در حدود نيم 
است. دوم روانشاد مادر خوب و مهربانم گوهر موبد بهرام بانكى كه در بزرگ نمودن و تربيت اوليه 
من كوشش فراوان نمود. سوم همسر و همدم فداكار و  مهربانم فرنگيس بهرام پارسى كه در حدود نيم 
است. دوم روانشاد مادر خوب و مهربانم گوهر موبد بهرام بانكى كه در بزرگ نمودن و تربيت اوليه 

قرن ما با هم زندگى كرده و اگر مقامى دارم بيشتر آن مقام را از فداكاريها و همكارى و همراهى هاى 
من كوشش فراوان نمود. سوم همسر و همدم فداكار و  مهربانم فرنگيس بهرام پارسى كه در حدود نيم 
قرن ما با هم زندگى كرده و اگر مقامى دارم بيشتر آن مقام را از فداكاريها و همكارى و همراهى هاى 
من كوشش فراوان نمود. سوم همسر و همدم فداكار و  مهربانم فرنگيس بهرام پارسى كه در حدود نيم 

او بدست آورده ام. هميشه و در همه جا و هرجا او با من يار و مهربان بوده و با هم يكى بوده و هستيم 
و خواهيم ماند.

من تحصيالت ابتدايى و متوسط خود را در يزد در دبيرستانهاى ماركارو كيخسروى و ايرانشهر به پايان 
رسانيده ام. هيچوقت شاگرد ممتازى نبودم ولى هميشه شاگر خوب و موفق بوده و عالقه ام به دروس و 
اوستا و ورزش فراوان بوده و هنوز هست. در اينجا بايد يادآور شوم كه زمانى كه من در يزد تحصيل مى 
كردم ما در منزلمان برق نداشتيم. و حتى شبها در زير روشنايى المپا (چراغ فيتله نفتى) درس مى خواندم.

براى كنكور  و  يزد دريافت  را در رشته طبيعى در  ديپلم كالس 12 خود  در سال  1327 خورشيدى 
پزشكى در همان سال عازم تهران گشتم. چون در آن زمان فقط تهران بود كه دانشگاه و دانشكده ها را 
براى كنكور  و  يزد دريافت  را در رشته طبيعى در  ديپلم كالس 12 خود  در سال  1327 خورشيدى 
پزشكى در همان سال عازم تهران گشتم. چون در آن زمان فقط تهران بود كه دانشگاه و دانشكده ها را 
براى كنكور  و  يزد دريافت  را در رشته طبيعى در  ديپلم كالس 12 خود  در سال  1327 خورشيدى 

داشت و هيچكدام از شهرستنها مثل اصفهان- شيراز- تبريز و مشهد و غيره دانشكده اى وجود نداشت.
پزشكى  رشته  در  خوب  نمرات  با  خوشبختانه  پزشكى  رشته  كنكور  در  شركت  از  پس  سال  آن  در 
قبول شدم. پس از گذراندن 6 سال دوران تحصيلى پزشكى و كار در بيمارستانها در پاييز سال 1333 
دريافت  ممتاز  مقام  با  را  پزشكى خود  نامه  پايان  و  التحصيل شدم  فارغ  پزشكى  رشته  در  خورشيدى 

كردم.
الزم به يادآورى است كه زمانى كه به تهران آمدم چون مسكن و  بودجه اى براى زندگى و تحصيل 

كردم.
الزم به يادآورى است كه زمانى كه به تهران آمدم چون مسكن و  بودجه اى براى زندگى و تحصيل 

كردم.

نداشتم پس از پذيرش در كنكور پزشكى براى اينكه بتوانم تحصيالتم را به نحو احسن انجام دهم در 
ارتش  با هزينه  را  توانستم تحصيالت خود  قبول شدم و  افسرى هم شركت كرده و  دانشكده  كنكور 

شاهنشاهى ايران به پايان برسانم.
توضيح آنكه ارتش براى هر سال هزينه اى كه پرداخت مى كرد 4 سال اجباراً مى بايست در خدمت 

شاهنشاهى ايران به پايان برسانم.
توضيح آنكه ارتش براى هر سال هزينه اى كه پرداخت مى كرد 4 سال اجباراً مى بايست در خدمت 

شاهنشاهى ايران به پايان برسانم.

ارتش انجام وظيفه كنم و براى تحصيل 6 سال در رشته پزشكى به مدت 24 سال تعهد خدمت در ارتش 
را داده بودم كه انجام شد. پس از فارغ التحصيل شدن در رشته پزشكى توانستم براى تخصص در رشته 
بيهوشى به مدت سه سال كار و درس خود ادامه داده و موفق به اخذ گواهينامه تخصص در رشته بيهوشى 
را داده بودم كه انجام شد. پس از فارغ التحصيل شدن در رشته پزشكى توانستم براى تخصص در رشته 
بيهوشى به مدت سه سال كار و درس خود ادامه داده و موفق به اخذ گواهينامه تخصص در رشته بيهوشى 
را داده بودم كه انجام شد. پس از فارغ التحصيل شدن در رشته پزشكى توانستم براى تخصص در رشته 

در پاييز سال 1336 شمسى از دانشگاه تهران شدم.
در سال 1358 شمسى كه از ارتش پس از انجام وظيفه 30 ساله بازنشسته شدم چون فرزتدام در امريكا 
بسر مى  اين جا  امروز در  تا  و  امريكا گشته  فرزند سوم روانه  با همسر  و  تحصيل مى كردند من هم 
در سال 1358 شمسى كه از ارتش پس از انجام وظيفه 30 ساله بازنشسته شدم چون فرزتدام در امريكا 
بسر مى  اين جا  امروز در  تا  و  امريكا گشته  فرزند سوم روانه  با همسر  و  تحصيل مى كردند من هم 
در سال 1358 شمسى كه از ارتش پس از انجام وظيفه 30 ساله بازنشسته شدم چون فرزتدام در امريكا 

بريم.
در اينجا الزم به يادآورى است كه در سال 1338 خورشيدى با فرنگيس پارسى پيوند همسرى بسته و 

بريم.
در اينجا الزم به يادآورى است كه در سال 1338 خورشيدى با فرنگيس پارسى پيوند همسرى بسته و 

بريم.

تا به امروز با هم همكار و هميار  هستم و داراى و  سه فرزند خوب و شايسته به نامهاى مهرداد- مهريار 
و بهرام هستيم كه همگى در آمريكا زندگى مى كنند و براى خود و خانواده شان آرزوى تندرستى و 
تا به امروز با هم همكار و هميار  هستم و داراى و  سه فرزند خوب و شايسته به نامهاى مهرداد- مهريار 
و بهرام هستيم كه همگى در آمريكا زندگى مى كنند و براى خود و خانواده شان آرزوى تندرستى و 
تا به امروز با هم همكار و هميار  هستم و داراى و  سه فرزند خوب و شايسته به نامهاى مهرداد- مهريار 

شادى  را دارم.
پس از ورود به آمريكا در جنوب ايالت كاليفرنيا در شهر سن دياگو مسكن گزيديم. در همان روزهاى 

شادى  را دارم.
پس از ورود به آمريكا در جنوب ايالت كاليفرنيا در شهر سن دياگو مسكن گزيديم. در همان روزهاى 

شادى  را دارم.

نخست كوشش بر اين بود كه با زرتشتيان اينجا آشنا گشته تا بتوانيم در حفظ آيين و فرهنگمان برنامه 
پس از ورود به آمريكا در جنوب ايالت كاليفرنيا در شهر سن دياگو مسكن گزيديم. در همان روزهاى 
نخست كوشش بر اين بود كه با زرتشتيان اينجا آشنا گشته تا بتوانيم در حفظ آيين و فرهنگمان برنامه 
پس از ورود به آمريكا در جنوب ايالت كاليفرنيا در شهر سن دياگو مسكن گزيديم. در همان روزهاى 

هايى داشته باشيم كه خوشبختانه پس از آشناى با چند خانواده زرتشتى توانستيم جشن نوروز را با ديد و 
بازديد از همديگر و جشن هاى سده و چهارشنبه سورى در كنار دريا با آتش افروزى و نيايش و شادى 
هايى داشته باشيم كه خوشبختانه پس از آشناى با چند خانواده زرتشتى توانستيم جشن نوروز را با ديد و 
بازديد از همديگر و جشن هاى سده و چهارشنبه سورى در كنار دريا با آتش افروزى و نيايش و شادى 
هايى داشته باشيم كه خوشبختانه پس از آشناى با چند خانواده زرتشتى توانستيم جشن نوروز را با ديد و 

بگذرانيم تا اينكه با زرتشتيان اورنج كانتى آشنا گشته و يكى شديم.
در آن زمان روانشادان ارباب رستم و مرواريد خانم گيو بنياد خيريه اى با رياست دكتر رستم صرفه بنياد 

بگذرانيم تا اينكه با زرتشتيان اورنج كانتى آشنا گشته و يكى شديم.
در آن زمان روانشادان ارباب رستم و مرواريد خانم گيو بنياد خيريه اى با رياست دكتر رستم صرفه بنياد 

بگذرانيم تا اينكه با زرتشتيان اورنج كانتى آشنا گشته و يكى شديم.

نموده بودند و نخستين نيايشگاه را در ايالت نيويورك در نيوراشل فراهم كرده و آماده بهره بردارى بود. 
در آن زمان روانشادان ارباب رستم و مرواريد خانم گيو بنياد خيريه اى با رياست دكتر رستم صرفه بنياد 
نموده بودند و نخستين نيايشگاه را در ايالت نيويورك در نيوراشل فراهم كرده و آماده بهره بردارى بود. 
در آن زمان روانشادان ارباب رستم و مرواريد خانم گيو بنياد خيريه اى با رياست دكتر رستم صرفه بنياد 

در آن زمان پس از مذاكره بين ارباب رستم و دكتر صرفه و فرنگيس خانم بودجه اى براى اين منظور 
نموده بودند و نخستين نيايشگاه را در ايالت نيويورك در نيوراشل فراهم كرده و آماده بهره بردارى بود. 
در آن زمان پس از مذاكره بين ارباب رستم و دكتر صرفه و فرنگيس خانم بودجه اى براى اين منظور 
نموده بودند و نخستين نيايشگاه را در ايالت نيويورك در نيوراشل فراهم كرده و آماده بهره بردارى بود. 

آماده گرديد كه چندى بعد نخستين نيايشگاه زرتشتيان در جنوب كاليفرنيا در شهر آناهايم در خيابان 
در آن زمان پس از مذاكره بين ارباب رستم و دكتر صرفه و فرنگيس خانم بودجه اى براى اين منظور 
آماده گرديد كه چندى بعد نخستين نيايشگاه زرتشتيان در جنوب كاليفرنيا در شهر آناهايم در خيابان 
در آن زمان پس از مذاكره بين ارباب رستم و دكتر صرفه و فرنگيس خانم بودجه اى براى اين منظور 

 (در نزديكى ديزنى لند)  خريدارى و آماده بهره بردارى شد كه پايه گذار اين مركز فرنگيس 
آماده گرديد كه چندى بعد نخستين نيايشگاه زرتشتيان در جنوب كاليفرنيا در شهر آناهايم در خيابان 
 (در نزديكى ديزنى لند)  خريدارى و آماده بهره بردارى شد كه پايه گذار اين مركز فرنگيس 
آماده گرديد كه چندى بعد نخستين نيايشگاه زرتشتيان در جنوب كاليفرنيا در شهر آناهايم در خيابان 

Katella
خانم شاهرخ كه برايشان آرزوى تندرستى و بهبودى كامل را داريم. تمام مراسم و جشن ها و سدره 

پوشى ها و پيوند همسرى ها با موبدى اينجانب برپا و اجرا مى گرديد.
خانم شاهرخ كه برايشان آرزوى تندرستى و بهبودى كامل را داريم. تمام مراسم و جشن ها و سدره 

پوشى ها و پيوند همسرى ها با موبدى اينجانب برپا و اجرا مى گرديد.
خانم شاهرخ كه برايشان آرزوى تندرستى و بهبودى كامل را داريم. تمام مراسم و جشن ها و سدره 

الزم به تذكر است كه اوستاى الزم و بايسته را من در زمان كودكى و نوجوانى در يزد نزد موبدان و 
استادان عاليقدر آن زمان استاد پرويز فيروزبخت- موبد بهرام نيرشنى- موبد خسرو موبد فراگرفته و در 
الزم به تذكر است كه اوستاى الزم و بايسته را من در زمان كودكى و نوجوانى در يزد نزد موبدان و 
استادان عاليقدر آن زمان استاد پرويز فيروزبخت- موبد بهرام نيرشنى- موبد خسرو موبد فراگرفته و در 
الزم به تذكر است كه اوستاى الزم و بايسته را من در زمان كودكى و نوجوانى در يزد نزد موبدان و 

انجام كارهاى دينى با موبدان زيادى همكارى داشته، خوب آموخته بودم. از اين رو توانستم در امريكا 
جشن ها و مراسم گوناگون را بطور شايسته اى براى همكيشانم انجام دهم.

انجام كارهاى دينى با موبدان زيادى همكارى داشته، خوب آموخته بودم. از اين رو توانستم در امريكا 
جشن ها و مراسم گوناگون را بطور شايسته اى براى همكيشانم انجام دهم.

انجام كارهاى دينى با موبدان زيادى همكارى داشته، خوب آموخته بودم. از اين رو توانستم در امريكا 

خوشبختانه چون روزبروز بر تعداد زرتشتيان كاليفرنيا افزوده شد و مركز كوچك تكافوى برنامه ها را 
نمى داد دست اندركاران مركز توانستند با خريد زمين با سرمايه ارباب رستم گيو با دهشمندى همكيشان 
بهره  آماده  و  مركز ساخته  اين  مرواريد گيو  روانشاد  زنى  و كلنگ  اينجانب  با جشن خوانى  زرتشتى 
نمى داد دست اندركاران مركز توانستند با خريد زمين با سرمايه ارباب رستم گيو با دهشمندى همكيشان 
بهره  آماده  و  مركز ساخته  اين  مرواريد گيو  روانشاد  زنى  و كلنگ  اينجانب  با جشن خوانى  زرتشتى 
نمى داد دست اندركاران مركز توانستند با خريد زمين با سرمايه ارباب رستم گيو با دهشمندى همكيشان 

بردارى شد.
در اينجا جا دارد كه از تمامى همكيشان و نيك انديشانى كه همواره به من و به اين مركز مهر داشته و 

پشتيبان بوده اند سپاسگزارى كنم و شادى روان آن درگذشتگان  و تندرستى و بقاى عمر بازماندگان را 
از درگاه اهورامزدا خواهانم.

پشتيبان بوده اند سپاسگزارى كنم و شادى روان آن درگذشتگان  و تندرستى و بقاى عمر بازماندگان را 
از درگاه اهورامزدا خواهانم.

پشتيبان بوده اند سپاسگزارى كنم و شادى روان آن درگذشتگان  و تندرستى و بقاى عمر بازماندگان را 

با سپاس از موبد دكتر شهريار بانكى كه از آغاز اين مركز پشتيبان و دست اندر كار اين بنياد نيكوكارانه • با سپاس از موبد دكتر شهريار بانكى كه از آغاز اين مركز پشتيبان و دست اندر كار اين بنياد نيكوكارانه • با سپاس از موبد دكتر شهريار بانكى كه از آغاز اين مركز پشتيبان و دست اندر كار اين بنياد نيكوكارانه 
بوده و هستند و سپاس از اينكه اين زمان گفت و شنود را به ما دادند

گفت و شنودى با فرزانه گرامى

موبد دكتر شهريار بانكى

سر آغاز اَهنَود گات هات 28 يَسنا

سوى  از  است  الهامى  اشوزرتشت  كردار  و  گفتار  و  انديشه  سراسر 
خداوند يكتا كه انسان را بسوى رسايى و خوشبختى راهنمايى مى كند. 
«پادكان جاويدان» يا «پرتوهاى اهورايى» سرودهاى مقدس گاتاها را 

فرا پذيريد و بدانها ايمان داشته باشيد.
اى گاتاهاى مقدس با كمال احترام به شما درود مى فرستيم

بند 1
پيش از هر چيز اى داناى بزرگ نيكى افزاى مينوى، با دستهاى برافراشته 
ترا نماز برده وخوشبختى كامل را خواستارم. پروردگارا بشود كه در 
پرتو راستى و درستى و برخوردارى از خرد و دانش ضمير پاك روان 

آفرينش را خشنود سازم.
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پس از اينكه داريوش بزرگ اهرام مصر را بازديد 
كه  گويند  مى  مصرى  دانشمندان  كه  شنيد  كرد 
پس از اينكه داريوش بزرگ اهرام مصر را بازديد 
كه  گويند  مى  مصرى  دانشمندان  كه  شنيد  كرد 
پس از اينكه داريوش بزرگ اهرام مصر را بازديد 

ساخت  را  كوفور  به  موسوم  مصر  بزرگ  اهرم 
منظورش بر ساختن بنايى كه نتوان آن را خراب 
تمام علوم زمان خود را در آن  بود كه  اين  كرد 
بنا بگنجاند. و طبق تحقيقاتى كه شد در اين هرم 
تمام علوم زمان خود را در آن  بود كه  اين  كرد 
بنا بگنجاند. و طبق تحقيقاتى كه شد در اين هرم 
تمام علوم زمان خود را در آن  بود كه  اين  كرد 

عملى  قوانين  از  يكى  مفتاح  كه  نيست  چيزى 
تا  گرفته  هرم  ارتفاع  و  عرض  و  طول  از  نباشد. 

وضع راهروها و اطاق ها و وزن سنگها.
تا  گرفته  هرم  ارتفاع  و  عرض  و  طول  از  نباشد. 

وضع راهروها و اطاق ها و وزن سنگها.
تا  گرفته  هرم  ارتفاع  و  عرض  و  طول  از  نباشد. 

داريوش كه كاخ پرسپوليس را شروع به ساختمان 
و  صنايع  از  ى  مجموعه  ايجاد  منظورش  كرد 
هنرهاى تمام اقوام دنياى قديم بود. هر چيزى كه 
پرسپوليس  كاخ  در  بود  موجود  قديم  دنياى  در 

مورد استفاده قرار گرفت.
پرسپوليس  كاخ  در  بود  موجود  قديم  دنياى  در 

مورد استفاده قرار گرفت.
پرسپوليس  كاخ  در  بود  موجود  قديم  دنياى  در 

كاخ پرسپوليس را نمايندگان صنعت و هنر تمام 
و  فقط صنعتگران  نه  ملل جهان آن روز ساختند 
كاخ پرسپوليس را نمايندگان صنعت و هنر تمام 
و  فقط صنعتگران  نه  ملل جهان آن روز ساختند 
كاخ پرسپوليس را نمايندگان صنعت و هنر تمام 

هنرمندان ايرانى. داريوش كه اهرام مصر را ديده 
بود مى خواست كه كاخى بسازد كه مانند اهرام 
كاخ  ساختمان  نقشه  باشد.  برقرار  و  جاويد  مصر 
سلطنت  سوم  سال  در  روايتى  به  و  دوم  سال  در 
داريوش طرح شد و معماران برجسته تمام دنياى 

پاسارگارد  شهر  در  كاخ  نقشه  طرح  براى  قديم 
اى  نقشه  معماران  از  يك  هر  كردند.  اجتماع 
ترسيم كردند و به نظر داريوش رساندند. داريوش 
كه  مى كرد  و سفارش  ديد  مى  را  ها  نقشه  تمام 
نقشه  تكميل  از  پس  شود.  ريخته  هم  در  طرحها 
ماكت آن را ساختند و به نظر داريوش رساندند و 
تصويب شد. داريوش دستور داد در منطقه اى كه 
بايد كاخ ايجاد شود شهرى بسازند كه كارگران 

و خانواده ى آنها در آنجا ساكن شوند.
منطقه كوهستانى كه وسعت  پرسپوليس در  كاخ 
به  متر نسبت  بيست  ارتفاع  به  آن سيزده هكتار و 
جلگه ساخته شد. جلگه وسيعى كه در مقابل است 
به  متر نسبت  بيست  ارتفاع  به  آن سيزده هكتار و 
جلگه ساخته شد. جلگه وسيعى كه در مقابل است 
به  متر نسبت  بيست  ارتفاع  به  آن سيزده هكتار و 

امروز بنام مرودشت و شهر كارگران در اين منطقه 
ساخته شد.

براى مسكن خود و  را  پرسپوليس  داريوش كاخ 
يا پادشاهان بعدى نساخت بلكه ميخواست با بناى 
از مجموع صنايع  المللى  بين  آن كاخ يك موزه 
و هنر ملل امپراطورى ايران و ملتهايى كه خارج 
تاكنون  دهد.  تشكيل  هستند  ايران  امپراطورى  از 
از كاخ قريب پانزده هزار كتيبه بدست آمده كه 
شناس  خاور  و  استاد  كاوون  را  آنها  از  قسمتى 
راجع  امروز  كه  است  خوانده  را  آنها  امريكايى 

بشمار كارگران و گروه هاى آنان و اينكه چگونه 
زندگى مى كردند، چه مى خوردند و چقدر مزد 
مى گرفتند و چه مصالحى بكار مى بردند. ما مى 
يك  هر  كه  كارگر  هزار  پنج  و  بيست  كه  دانيم 
مستمر  بطور  بودند  تخصص  داراى  اى  رشته  در 
كار مى كردند. كارگران غير ايرانى با عائله خود 
بود  شده  ساخته  مرودشت  در  كه  هايى  خانه  در 

زندگى مى كردند.
شهر پرسپوليس يك شهر بين المللى بشمار مى آيد 
و هر گروه از كارگران از قبيل مصرى، سوريانى، 
مى  زندگى  آنجا  در  كه  كوتى  و  بابلى  ليديايى، 
داشتند  را  خودشان  مخصوص  نيايشگاه  كردند 
نيمه روزهاى  و خداى خود را مى پرستيدند. در 
تابستان كه هوا گرم بود كارگران از كارگاه ها به 
خانه هاى خودشان مى رفتند و بعد از صرف غذا 
استراحت مى كردند  و صبحها زودتر بر سركار 
حاضر مى شدند. تمام كارگران مزد مى گرفتند 
مصر  در  كه  صورتى  در  كردند.  نمى  بيگارى  و 
حاضر مى شدند. تمام كارگران مزد مى گرفتند 
مصر  در  كه  صورتى  در  كردند.  نمى  بيگارى  و 
حاضر مى شدند. تمام كارگران مزد مى گرفتند 

تمام  بسازد  ساختمانى  خواست  مى  فرعونى  اگر 
كارگران را به بيگارى مى گرفت و فقط به آنها 
تمام  بسازد  ساختمانى  خواست  مى  فرعونى  اگر 
كارگران را به بيگارى مى گرفت و فقط به آنها 
تمام  بسازد  ساختمانى  خواست  مى  فرعونى  اگر 

غذا مى داد و غذاى آنها فقط نان و باقال بود.

بقول پارمه تيحون يونانى شهر پرسپوليس طورى 
ساخته شده بود كه مردم شهر در هر محله اى كه 
سكونت داشتند كاخ را مى ديدند. پامه تيحون بعد 
از زيبايى مردم پرسپوليس از دو چيز خيلى حيرت 
زنان  نانوايى  كارگران  تمام  آنكه  يكى  كرد. 
از زيبايى مردم پرسپوليس از دو چيز خيلى حيرت 
زنان  نانوايى  كارگران  تمام  آنكه  يكى  كرد. 
از زيبايى مردم پرسپوليس از دو چيز خيلى حيرت 

بودند و ديگر آنكه در آن شهر دكانهايى وجود 
زنان  نانوايى  كارگران  تمام  آنكه  يكى  كرد. 
بودند و ديگر آنكه در آن شهر دكانهايى وجود 
زنان  نانوايى  كارگران  تمام  آنكه  يكى  كرد. 

داشت كه زنهاى جوان گل مى فروختند. در شهر 
مجراى  و  داشت  جريان  جارى  آب  پرسپوليس 
بنام كلى  يونانى  معروف  مورخ  داشت.  فاضالب 
تارخوس كه 17 سال بعد از ويرانى پرسپوليس آن 
شهر را ديده بود با اينكه اسكندر تمام مردم شهر 
را كشت و تمام اموال مردم و شهر را به غارت برد 

در نظر وى هنوز زيبا و آباد مى نمود.
با اينكه هنوز آثار حريق در ويرانه كاخ ديده مى 
شد تمام ستونها بر پا و از راه دور توجه بيننده را 
مى شدند تحت  نزديك  وقتى  و  نمود  مى  جلب 
تاثير بزرگى و شكوه آن قرار مى گرفتند و از خود 
قدر  اين  اكنون  كه  ويران  اين كاخ  پرسيدند  مى 
چه  بود  نشده  ويران  وقتى  دارد  عظمت  و  شكوه 

شكوه و عظمتى داشته است.
پرسپوليس  در  كه  كارگرانى  هزار  پنج  و  بيست 
از  بيمه متخصص بودند و بعضى  كار مى كردند 

آنها استاد كار بودند و تمام مصالحى كه بكار مى 
بردند درجه اول بود. حتى ساروج را بطور پخته 
بكار مى بردند ( ساروج پخته همان است كه امروز 
سيمان يا سمنت مى گويند) براى سقف تاالر ها از 
چوب درخت سدر كه از لبنان مى آوردند كار مى 
كردند. براى نرده پلكانها از چوب فوفل يا چوب 
آبنوس يا چوب گز كه بعد از تراش و روغن زدن 
خيلى زيبا مى شد استفاده مى كردند. زينت تاالر 

ها با زينت اطاق ها فرق داشت.
از روزى كه نقشه و ماكت كاخ آماده شد دانستند 
كه چه مصالح و وسايل زينتى بكار مى رود و اين 
اشياء را از نقاط مختلف مى آوردند- مثًال طال از 
كه چه مصالح و وسايل زينتى بكار مى رود و اين 
اشياء را از نقاط مختلف مى آوردند- مثًال طال از 
كه چه مصالح و وسايل زينتى بكار مى رود و اين 

كشور مصر- نقره از ليدى- آهن از كشور قديم 
هاتى ( واقع در تركيه امروزى) مس از ايران- لعل 
از كوهاى بدخشان- زمرد از كوهاى آلتايى- يشم 
از كوهاى هندوكش- فيروزه از كوهاى خراسان- 
قير از خوزستان- عاج از سرزمين كوش واقع در 
جنوب مصر- چوب سدر از لبنان- چوب فوفل از 
هندوستان- چوب آبنوس از آفريقا- چوب گز از 
اصفهان و فارس- انواع سنگهاى گرانيت از نقاط 
از  مرمر  سنگ  انواع  افغانستان-  و  ايران  مختلف 
اصفهان و فارس- انواع سنگهاى گرانيت از نقاط 
از  مرمر  سنگ  انواع  افغانستان-  و  ايران  مختلف 
اصفهان و فارس- انواع سنگهاى گرانيت از نقاط 

قفقاز و يزد و يونان و ليدى.
صد  عده  يك  ساختمان  مصالح  رسانيدن  براى 
كشور  و  ايران  مختلف  قسمتهاى  در  نفرى  هزار 
از جاده  و  بودند  هاى ديگر مشغول رفت و آمد 
هاى ارابه روى وسيع كه داريوش ساخته بود عبور 
مى كردند. بعضى از مصالح بقدرى سنگين بودند 
هاى ارابه روى وسيع كه داريوش ساخته بود عبور 
مى كردند. بعضى از مصالح بقدرى سنگين بودند 
هاى ارابه روى وسيع كه داريوش ساخته بود عبور 

بوسيله  گاهى  كه  بزرگ  هاى  ارابه  بوسيله  كه 
پنجاه اسب كه چهار به چهار  به آن بسته مى شد 
استاد كارى  هر  پرسپوليس  در  حمل مى كردند. 
موظف بود كه اقًال بيست نفر را در كار خودش 
استاد كارى  هر  پرسپوليس  در  حمل مى كردند. 
موظف بود كه اقًال بيست نفر را در كار خودش 
استاد كارى  هر  پرسپوليس  در  حمل مى كردند. 

تعليم دهد كه اگر استاد كارى از بين رفت دنباله 
كارش تعطيل نشود.

پرسپوليس و ساختن آن

دكتر خدايار دينيارى

در پرسپوليس بطور متوسط هزار استاد كار مشغول 
بودند و هر يك در هر ماه شش داريك مزد مى 
گرفتند. لذا در سال هفتاد و دو هزار داريك فقط 
مزد استادكاران بود. به عالوه بيست و چهار هزار 
كارگر كار مى كردند كه در هر ماه يك داريك 
نيم و در سال 18 داريك مى گرفتند. لذا مزد  و 
چهار  ميشد  سال  در  كارگر  هزار  چهار  و  بيست 
نيم و در سال 18 داريك مى گرفتند. لذا مزد  و 
چهار  ميشد  سال  در  كارگر  هزار  چهار  و  بيست 
نيم و در سال 18 داريك مى گرفتند. لذا مزد  و 

صد و سى و دو هزار دريك و اگر آن را با مزد 
بود  داريك  هزار  دو  هفتادو  كه  كار  استاد  هزار 
جمع كنيم عد پانصد و چهار هزار بدست مى آيد 
تامين  براى  بود كه  از هزينه اى  اين پول غير  كه 

خوراك و پوشاك كارگران پرداخته مى شد.
و  كارگران  مزد  فقط  كاخ  ساختمان  هزينه 
مناسبت  به  بنايى  مصالح  بلكه  نبود  استادكاران 
اينكه از اقطار جهان به كاخ حمل مى شد خيلى 
به طال  منحصر  گران  مصالح  داشت.  برمى  خرج 
سدر  مثل  قديمى  هاى  چوب  بود.  جواهرات  و 
انواع جواهرات براى  و آبنوس و فوفل و عاج و 
تزيين غرفه ها و پرده ها و آهن كه در آن موقع 

خيلى گران بود.
تزيين غرفه ها و پرده ها و آهن كه در آن موقع 

خيلى گران بود.
تزيين غرفه ها و پرده ها و آهن كه در آن موقع 

از كتيبه هايى كه هنوز خوانده نشده اطالعات و 
مداركى است كه در آينده معلوم خواهد شد.

ما بحث خود را راجع به ساختمان در اينجا خاتمه 
مى دهيم ولى بار ديگر راجع به آن صحبت خواهيم 
ما بحث خود را راجع به ساختمان در اينجا خاتمه 
مى دهيم ولى بار ديگر راجع به آن صحبت خواهيم 
ما بحث خود را راجع به ساختمان در اينجا خاتمه 

كرد و آن زمانى است كه اسكندر پرسپوليس را 
غارت و ويران كرد.

كسانى كه اين مطلب را مطالعه نموده اند به دفتر 
ماهنامه بنويسند كه نام پرسپوليس براى چه و در 

چه موقع تبديل به تخت جمشيد شد.
به حكم قرعه يك جايزه  به جواب هاى درست 

تقديم مى شود.

سپاسگزارى

با سپاس از آشنايان و دوستان كه  از درگذشت عزيزمان دكتر مهشيد اردشيرى با 
ما همدرد و همراه بوده اند و شادى روان او و آرامش  ما را فراهم كردند براى 

همگى تندرستى و شادكامى آرزومنديم

شهرام و پويان پوراسفنديارى
منيژه و دلبر اردشيرى

نيافت پرناز شكفته  ُگلى  تو  همچون 

نيافت باز  ُرَخت  شرح  ورق  هيچ  در  گل گرچه به ُحسن صد ورق داشت و ليك

نيافت آواز  هم  يك  عشق  به  كه  بلبل 
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نباش از جمله ى زنهار خواران 
كه يزدان است با زنهارداران

 ( ويس و رامين)

جهان  هاى  زبان  ديگر  مانند  هم  پارسى  زبان  در 
بسيارى از واژه ها بيش از يك معنى دارند. نمونه 
اى از اينگونه واژه ها، واژه ى «بار» است كه هم 
به جايى  از جايى  دارد كه  بزرگى  بسته ى  معنى 
اى از اينگونه واژه ها، واژه ى «بار» است كه هم 
به جايى  از جايى  دارد كه  بزرگى  بسته ى  معنى 
اى از اينگونه واژه ها، واژه ى «بار» است كه هم 

مى برند، هم معنى دفعه ى عربى، هم معنى ميوه 
اجازه ى ديدار  معنى  فرآورده (محصول)، هم  و 
پادشاهان و هم معنى آبستنى دارد. در سروده هاى 

زير معنى ها را ببينيد: 

گاوان و َخران بار بُردار
به ز آدميان مردم آزار

(سعدى)

هزاران بار منعش كردم از عشق
مگر برگشت از راه خطا دل

 ( ابولقاسم الهوتى) 

درخت دوستى بنشان كه كام دل به بار آرد
نهال دشمنى بر كن كه رنج بيشمار آرد (حافظ)

ز شرم دليران منش كرد پست 
خرام و در بار دادن ببست

(شاهنامه)

يكى خوبچهر پرستنده ديد
كجا نام او بود ماه آفريد

كه ايرج به او مهر بسيار داشت 
قضا را كنيزك از او بار داشت

(شاهنامه)

نمونه ى ديگرى از واژه هايى كه چند معنى دارند 
جانوران جنگلى  از  يكى  نام  هم  كه  است  «شير» 
از  پس  كه  است  نوشيدنى  اى  آبگونه  هم  است، 
جانوران جنگلى  از  يكى  نام  هم  كه  است  «شير» 
از  پس  كه  است  نوشيدنى  اى  آبگونه  هم  است، 
جانوران جنگلى  از  يكى  نام  هم  كه  است  «شير» 

از پستان پستانداران تراوش مى  تا چندى  زاييدن 
انگليسى  و  نامند1  مى  لِبَن  را  آن  عربان  و  شود 

.«milkزبانان « ميلك
جالل مولوى در سروده ى زير اين دو معنى را با 

هم سنگيده (سنجيده) است:
اين يكى شير است اندر باديه 
و آن دگر شير است اندر باديه

اين يكى شيرى است كآدم مى خورد
و آن دگر شيرى است كادم مى خورد

باديه در پارسى كاسه ى بزرگ است و در عربى 
بيابان. شير در زبان پارسى معنى آدم دلير و زورمند 

هم دارد. از شاهنامه بخوانيد:
نژادم به گوهر از ايران بُدست 

هم دارد. از شاهنامه بخوانيد:
نژادم به گوهر از ايران بُدست 

هم دارد. از شاهنامه بخوانيد:

ز ُگردان و از پشت شيران بدست
نژادم به گوهر از ايران بُدست 

ز ُگردان و از پشت شيران بدست
نژادم به گوهر از ايران بُدست 

اين نمونه ها را آوردم تا نشان دهم كه بسيارى از 
واژه ها بيش از يك معنى دارند. 

نمونه ى ديگرى از واژه هاى پارسى كه چند معنى 
دارد «زنهار» يا «زينهار» است. در زير به معنى هاى 

گوناگون اين واژه بنگريد:
دادن  نشان  بايسته  و  پافشارى  معنى  به  زنهار 

درخواست. از سعدى:
دنيا نيرزد آنكه پريشان كنى دلى 
زنها بد نكن كه نكرده است عاقلى

از دكتر صورتگر:
اى گلرخان شهر خدا را

رحم از چه روى نيست شما را
زنهار تا بهم نفشانيد 

آن پر شكنج غاليه سارا
كان با نسيم رفته به بازى
در لرزش افكند دل ما را

يا  خواستن،  پناه  خواستن،  اَمان  معنى  به  زنهار 
بخشايش خواستن. از كتاب ويس و رامين2 بخوانيد:

به درگاه ايستاده بارخواهان  
ز كين و خشم تو زنهار خواهان

گنه را پوزش بسيار كردم  ***
هزاران البه و زنهار كردم

نه بر درگاه خويشم بار دادى  
نه از سختى مرا زنهار دادى
كنون از تو همى زنهار خواهم  ***

جوانمرديت را من يار خواهم
مرا زين آتش سوزنده برهان  

ز چنگ شير مردمخوار بستان
خسرو  شاه  نامه  از  تعهد.  و  پيمان  معنى  به  زنهار 

پرويز به بزرگان ايران. شاهنامه:
بر آن زينهارم كه گفتم سخن  

بر آن عهد و پيمان نهاديم بن
از ويس و رامين:

ز گفتن نيز چاره نيست ما را  
كه در گردن كنيمت زينهارا

زينهار به معنى امانت. از ويس و رامين:
كليد در تو را دادم به زنهار  

يكى اين بار زنهارم نگه دار
گماشتگان  كه  هنگامى  به  فريدون  مادر  فرانك، 
زاهاك تازى در پى يافتن فريدون نوزاد و كشتن 
او  از  تا  سپرد  گاودارى  به  را  فريدون  بودند،  او 
نگهدارى كند و با شير گاو او را بپرورد. بخشى 
از شاهنامه  از گفت و گوى فرانك و گاودار را 

بخوانيد و زنهار را با معنى «امانت» ببينيد:
بدو گفت كاين كودك شيرخوار 

زمن روزگارى به زنهار دار
پدروارش از مادر اندر پذير  

وزين گاو نغزش بپرور به شير
پرستنده ى بيشه و گاو نغز  

چنين داد پاسخ بدان پاك مغز
كه چون بنده در پيش فرزند تو

زنهار دارى و زنهار خوارى
از دكتر  زرتشت آزادى

بباشم پرستنده ى پند تو
سه سالش همى داد ز آن گاو شير 

ُهشيوار و بيدار و زنهار گير
نشد سير زاهاك از آن جست و جوى 

شد از گاو گيتى پر از گفت و گوى
دوان مادر آمد سوى مرغزار  

چنين گفت با مرد زنهاردار...
نيز از شاهنامه: 

پس از چيرگى تازيان بر تيسفون پايتخت ايران در 
سده ى هفتم ترسايى، يكى از سپهبدان ايران بنام 
فرخ زاد پورهرمزد، شاه يزد گرد سيم را به شمال 
سده ى هفتم ترسايى، يكى از سپهبدان ايران بنام 
فرخ زاد پورهرمزد، شاه يزد گرد سيم را به شمال 
سده ى هفتم ترسايى، يكى از سپهبدان ايران بنام 

خاورى ايران برد و او را به ماهوى سورى مرزدار 
سپرد تا از او نگهدارى كند و به او يارى دهد. فشرده 
اى از گفت و گوى فرخ زاد و ماهوى سورى را از 
شاهنامه بخوانيد و به زنهار به معنى امانت بنگريد:

اى از گفت و گوى فرخ زاد و ماهوى سورى را از 
شاهنامه بخوانيد و به زنهار به معنى امانت بنگريد:

اى از گفت و گوى فرخ زاد و ماهوى سورى را از 

ه اين شاه را از نژاد كيانكه اين شاه را از نژاد كيانك  ه اين شاه را از نژاد كيان  ه اين شاه را از نژاد كيان  
سپردم تو را تا ببندى ميان

نبادا كه بادى بر او بر جهد  
وگر خود سپاسى بر او بر نهد

بدو گفت ماهوى كاى پهلوان  
مرا شاه چشمست و روشن روان

پذيرفتم اين زينهار تو را  
سپهر تو را شهريار تو را

فرخ زاد هرمزد زان جايگاه  
سوى رى بيامد به فرمان شاه

پيماندار  و  دار(امين)  امانت  معنى  به  دار  زنهار 
كه  امانتى  در  كه  است  كسى  خوار  زنهار  است. 
كه  را  پيمانى  يا  كند،  خيانت  شده  سپرده  او  به 
بسته بشكند. در سروده هاى زير كه همه از كتاب 

ويس و رامين است معنى ها را ببينيد:
نگهدار اين سرايم تا من من آيم
كه بندش من ببستم، من گشايم

كليد در تو را دادم به زنهار  
يكى اين بار زنهارم نگه دار

تو خود دانى كه در زنهاردارى  
نه بس فرخ بود زنهار خوارى
خود اين جست او ز من زنهار دارى ***

نگويى چون كنم زنهار خوارى 
به رامين ار تو سد چندان شتابى 

زمن اين ناجوانمردى نيابى
مرا دل خوش كند زنهاردارى  ***

تو را دل بشكند زنهار خوارى
اگر يزدان بود در حشر داور  

نماند در وفايم رنج بى بر
چنان كن كت نبيند دوست و دشمن ***

به رامين بر پيام و نامه ى من
درودش ده زمن بيش از ستاره  

بگو اى ناكس زنهار خواره
فرامش كردى آن سوگند و زنهار 

كه با من خوردى و كردى دو سد بار
چه آن سوگند و چه بادگذارى  

چه آن زنهار و چه ابر بهارى
اكنون روشن شده است كه واژه ى «زنهاردار» در 
زبان پارسى معنايش همانست كه عربان «امين» مى 
مى  «امين»  جمع  عربى  زبان  دستور  برابر  گويند. 
شود «اُمنا» كه برابر با معنى «زنهارداران» در زبان 
مى  «امين»  جمع  عربى  زبان  دستور  برابر  گويند. 
شود «اُمنا» كه برابر با معنى «زنهارداران» در زبان 
مى  «امين»  جمع  عربى  زبان  دستور  برابر  گويند. 

پارسى است.
چندى پيش مركز زرتشتيان كاليفرنيا بر آن شد كه 
برخى از نام هاى عربى را در سازمان خود به پارسى 
برگرداند. گويا دانندگان بررسى كردند و دريافتند 
برخى از نام هاى عربى را در سازمان خود به پارسى 
برگرداند. گويا دانندگان بررسى كردند و دريافتند 
برخى از نام هاى عربى را در سازمان خود به پارسى 

نيست. «اُمنا»  براى  اى  واژه  پارسى  زبان  در  كه 
نشان دهم  تا هم  فراهم آوردم  را  نوشتار  اين  من 
كه زبان پارسى توانگر است و تهى از هيچ واژه 
نشان دهم  تا هم  فراهم آوردم  را  نوشتار  اين  من 
كه زبان پارسى توانگر است و تهى از هيچ واژه 
نشان دهم  تا هم  فراهم آوردم  را  نوشتار  اين  من 

اى نيست، و هم اينكه روان خوانندگان را با تكه 
هايى از گلزار ادب پارسى، تازه و شاد كنم. در 
اى نيست، و هم اينكه روان خوانندگان را با تكه 
هايى از گلزار ادب پارسى، تازه و شاد كنم. در 
اى نيست، و هم اينكه روان خوانندگان را با تكه 

باور من «انجمن زنهارداران» يا «انجمن پاسندگان» 
هايى از گلزار ادب پارسى، تازه و شاد كنم. در 
باور من «انجمن زنهارداران» يا «انجمن پاسندگان» 
هايى از گلزار ادب پارسى، تازه و شاد كنم. در 

عربى  نام  تواند جانشين  مى  «انجمن كالنتران»  يا 
«هيات اُمنا» گردد.

عربى  نام  تواند جانشين  مى  «انجمن كالنتران»  يا 
«هيات اُمنا» گردد.

عربى  نام  تواند جانشين  مى  «انجمن كالنتران»  يا 

اين نوشتار را بيش از دو سال پيش من نوشتم و از 
گذرانيدم.  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز  بزرگان  نگر 
اين نوشتار را بيش از دو سال پيش من نوشتم و از 
گذرانيدم.  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز  بزرگان  نگر 
اين نوشتار را بيش از دو سال پيش من نوشتم و از 

يكى دوبار هم آن را پى گرفتم. خوشبختانه از ماه 
گذرانيدم.  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز  بزرگان  نگر 
يكى دوبار هم آن را پى گرفتم. خوشبختانه از ماه 
گذرانيدم.  كاليفرنيا  زرتشتيان  مركز  بزرگان  نگر 

را  زنهارداران»  «انجمن  پارسى  نام  امسال  جنورى 
بجاى «هيات امنا» بكار مى برند.

پانويس ها:
فرهنگ  به  را  زبانانى كه مى خواهند خود  – پارسى  1
لبنيات مى گويند. را  ها  نشان دهند شيرى  وابسته  عرب 

زنى  و  مرد  دلدادگى  داستان  رامين  و  – كتاب ويس   2
است كه بنيادش به دوره ى پادشاهان اشكانى مى رسد 
و در آغاز به زبان پهلوى بوده است. پس از آفند تازيان 
در  كه  گرگانى  فخر  شد.  ترجمه  عربى  به  كتاب  اين 
از  را  آن  زيست  مى  سپاهان  در  چندى  سلجوقيان  زمان 
(شعر)  به سروده  را  و آن  ترجمه كرد  پارسى  به  پهلوى 
در آورد. ويس و رامين يكى از كتابهايى است كه واژه 
پارسى  همواره  هايش  واژه  دارد،  كم  بسيار  عربى  هاى 
گاهى پهلوى. در باور من ويس و رامين از ديد 
پارسى  همواره  هايش  واژه  دارد،  كم  بسيار  عربى  هاى 
گاهى پهلوى. در باور من ويس و رامين از ديد 
پارسى  همواره  هايش  واژه  دارد،  كم  بسيار  عربى  هاى 

گاهى پهلوى. در باور من ويس و رامين از ديد است، يا گاهى پهلوى. در باور من ويس و رامين از ديد است، يا 
زبان در رده شاهنامه است و بر پارسى دوستان است كه 
باور دارند كه زبان پارسى آن را بخوانند. بويژه آنانى كه باور دارند كه زبان پارسى آن را بخوانند. بويژه آنانى كه باور دارند كه زبان پارسى 

واژه كم دارد.
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يادى از احمد كسروى
زنده ياد احمد كسروى پيشتاز جنبش پاك كردن زبان پارسى و فرهنگ ايرانى در اين يكسد سال پسين 
است. او در خانواده اى مسلمان زاده شد و آموزش و پرورش اسالمى ديد ولى پس از آن به آموختن 
دانشمند شد. كسروى  اين چيزها  در  و  پرداخت  ايران  فرهنگ  و  تاريخ  در  پژوهش  و  نوين  دانشهاى 
انجمنى برپا كرد و دليرانه براى پاك كردن زبان و فرهنگ كتابها، ماهنامه ها و هفته نامه ها بيرون داد.

پيوورزان  از  يكى  بدست  خود  دستيار  با  همراه  خورشيدى   1324 سال  در  كسروى  احمد  ياد  زنده 
(متعصبين) اسالمى در تهران كشته شد.

اينچه در زير مى خوانيد يكى از نوشتارهاى كسروى در باره ى پاك كردن زبان پارسى است. اين نوشتار 
نزديك به هشتاد سال پيش نوشته شده و خود درازتر از اين است كه در اينجا آمده، من آن را كوتاه 
و كمى ويراسته كرده ام تا هم در اين ماهنامه جاى گيرد و هم براى خوانندگان امروزى روشن باشد.

 زرتشت آزادى

ديباچه

راست گردانيدن زبان پارسى و پيراستن آن از آكها يكى 
پراكندن  به  كه  از سال 1312  كه  بوده  ما  هاى  از خواسته 
بدينسان  ايم.  نيز كوشيده  به آن  ايم  برخاسته  پيمان  مهنامه 
كه از يكسو گفتارها در باره آكهاى آن زبان نوشته و آنها 
بدينسان  ايم.  نيز كوشيده  به آن  ايم  برخاسته  پيمان  مهنامه 
كه از يكسو گفتارها در باره آكهاى آن زبان نوشته و آنها 
بدينسان  ايم.  نيز كوشيده  به آن  ايم  برخاسته  پيمان  مهنامه 

را باز نموده و راه چاره اش نيز نشان داده ايم و از يكسو با 
برگزيدن واژه هاى پارسى يا گزاردن واژه هاى نوينى و يا 
را باز نموده و راه چاره اش نيز نشان داده ايم و از يكسو با 
برگزيدن واژه هاى پارسى يا گزاردن واژه هاى نوينى و يا 
را باز نموده و راه چاره اش نيز نشان داده ايم و از يكسو با 

از راههاى ديگرى به آراستن زبان و درست گردانيدن آن 
كوشيده ايم. چنانكه امروز زبانى را كه ما مى داريم و «پاك 
زبان» مى ناميم با زبانى كه  مى بود جداييها پيدا كرده است.

آك (عيب) هاى زبان پارسى

آكهاى پارسى بسيار است و من خواهم كوشيد كه تا توانم آنها را باز نموده و راه چاره هر يكى را كه 
شده است و يا خواهد شد  نشان دهم.

درآميختگى با واژه هاى بيگانه:

يكى از آكهاى پارسى درآميختگى آن با واژه هاى بيگانه به ويژه با واژه هاى تازى است. اين درآميختگى 
برآمد (نتيجه) چيرگى تازيان بر ايران يا در سايه دلبستگى ايرانيان به اسالم يا به زبان تازى نيست زيرا 
اگر شما جستجو كنيد در سده هاى نخست اسالم كه چيرگى عرب بيشتر و دلبستگى ايرانيان به اسالم 
برآمد (نتيجه) چيرگى تازيان بر ايران يا در سايه دلبستگى ايرانيان به اسالم يا به زبان تازى نيست زيرا 
اگر شما جستجو كنيد در سده هاى نخست اسالم كه چيرگى عرب بيشتر و دلبستگى ايرانيان به اسالم 
برآمد (نتيجه) چيرگى تازيان بر ايران يا در سايه دلبستگى ايرانيان به اسالم يا به زبان تازى نيست زيرا 

فزونتر بوده اين درآميختگى بيرون از اندازه، رخ نداده و همانا از سده هاى پنجم و ششم است كه اين 
اگر شما جستجو كنيد در سده هاى نخست اسالم كه چيرگى عرب بيشتر و دلبستگى ايرانيان به اسالم 
فزونتر بوده اين درآميختگى بيرون از اندازه، رخ نداده و همانا از سده هاى پنجم و ششم است كه اين 
اگر شما جستجو كنيد در سده هاى نخست اسالم كه چيرگى عرب بيشتر و دلبستگى ايرانيان به اسالم 

درآميختگى نمودار گرديده است. شوند (علت) آن نيز چنانكه ما مى دانيم جز هوس بازى و خودنمايى 
فزونتر بوده اين درآميختگى بيرون از اندازه، رخ نداده و همانا از سده هاى پنجم و ششم است كه اين 
درآميختگى نمودار گرديده است. شوند (علت) آن نيز چنانكه ما مى دانيم جز هوس بازى و خودنمايى 
فزونتر بوده اين درآميختگى بيرون از اندازه، رخ نداده و همانا از سده هاى پنجم و ششم است كه اين 

كسانى نبوده است.
را درس  آن  بسيارى  اينرو كسان  از  مى شد.  سرافرازى شمرده  مايه  عربى  زبان  دانستن  زمانها  آن  در 
خوانده و ياد مى گرفته اند. چيزى كه هست برخى از اينان كتابى به تازى نوشته و يا شعرها سروده از 
هنر خود بهره مى برده اند و بسيارى همچنان كارى را نخواسته و يا نتوانسته در پارسى نوشتن پياپى واژه 
ها و جمله هاى عربى مى آورده اند و بدينسان هنر خود را به مردم نشان مى داده اند. در قباله ها و مهر 

(عقد)نامه ها تا مى توانسته اند عربى مى نوشته اند و چون درمى مانده اند پارسى آغاز مى كرده اند.
باز شدن درهاى زبان پارسى بر روى واژه هاى عربى جز نتيجه اين هوس بازيها و نادانيها نبوده و چون 
كسانى اين كار را كرده اند راه به روى ديگران بازگرديده و خود شيوه همگانى شده است. عده اى تا 
زمان ما همين رفتار را بكار مى بندند. اينان كه سالها به درس عربى پرداخته اند آن را به اندازه كتاب 
نوشتن يا شعر سرودن نمى دانند و تنها بهره اى كه از آن مى خواهند اين است كه در سخن گفتن با مردم 
و در نوشتن پياپى واژه ها و جمله هاى عربى بكار برند و بدينسان عربى دانى خود را به مردم نشان دهند.

مانند همين كار در سى و اندى سال پيش از فرانسه خوانان ديده شد. كسانى كه بيش يا كم فرانسه ياد مى 
گرفتند براى آنكه هنر خود را نشان دهند و برترى به مردم فروشند در گفته ها و نوشته هاى خود پياپى 
مانند همين كار در سى و اندى سال پيش از فرانسه خوانان ديده شد. كسانى كه بيش يا كم فرانسه ياد مى 
گرفتند براى آنكه هنر خود را نشان دهند و برترى به مردم فروشند در گفته ها و نوشته هاى خود پياپى 
مانند همين كار در سى و اندى سال پيش از فرانسه خوانان ديده شد. كسانى كه بيش يا كم فرانسه ياد مى 

واژه هاى اروپايى مى آوردند كه اگر جلوگيرى نمى شد تاكنون هزار واژه به پارسى آميخته مى گرديد.
گرفتند براى آنكه هنر خود را نشان دهند و برترى به مردم فروشند در گفته ها و نوشته هاى خود پياپى 
واژه هاى اروپايى مى آوردند كه اگر جلوگيرى نمى شد تاكنون هزار واژه به پارسى آميخته مى گرديد.

گرفتند براى آنكه هنر خود را نشان دهند و برترى به مردم فروشند در گفته ها و نوشته هاى خود پياپى 

كوتاه سخن اين كه درآميختگى پارسى با واژه هاى تازى و باز بودن درهاى اين زبان بر روى واژه هاى 
آن يك تاريخچه سرافرازانه نمى دارد و به هر حال اين خود يكى از آسيبهاى زبان پارسى است كه 
زيانهاى چندى را در بر دارد و چون كسانى هنوز هم هوادارى از آن واژه ها مى نمايند و از ايستادگى 

دست برنداشته در پشت سر به زبان درازى مى پردارند، اينك من آن زيانها را روشن مى گردانم:
زيانهاى چندى را در بر دارد و چون كسانى هنوز هم هوادارى از آن واژه ها مى نمايند و از ايستادگى 

دست برنداشته در پشت سر به زبان درازى مى پردارند، اينك من آن زيانها را روشن مى گردانم:
زيانهاى چندى را در بر دارد و چون كسانى هنوز هم هوادارى از آن واژه ها مى نمايند و از ايستادگى 

– آن درآميختگى و گشاده بودن درهاى زبان بر روى واژه هاى عربى، پارسى را از «يك زبانى»   1
بيرون برده است. زيرا يك زبان هنگامى يك زبان است كه داراى يك رشته واژه ها باشد و همگى 
آن را به يك راه نويسند و گويند. ولى پارسى كه هر كسى مى تواند آن را به گونه ديگرى گرداند 

(مثًال يكى جز واژه هاى پارسى بكار نبرد و ديگرى همه را عربى بياورد و سومى نيمى پارسى و نيمى 
عربى گرداند.) پيداست كه يك زبان شمرده نمى شود. شما شاهنامه فردوسى را با كليله و دمنه پارسى 
يا انوار سهيلى بسنجيد آيا خواهيد توانست آن دو را در يك زبان بشماريد؟ آيا كسانى كه پارسى را از 
روى شاهنامه آموخته اند  مى توانند كليله و دمنه را بفهمند؟ شاهنامه و كليله و دمنه كه پردازندگانشان 
اين يكى دلبسته واژه  پارسى و  اند ( كه آن يكى هوادار واژه هاى  هر كدام شيوه ديگرى مى داشته 
هاى تازى مى بوده) بماند، همان كليله و دمنه را با انوار سهيلى كه شيوه پردازندگانشان يكى مى بوده 
اين يكى دلبسته واژه  پارسى و  اند ( كه آن يكى هوادار واژه هاى  هر كدام شيوه ديگرى مى داشته 
هاى تازى مى بوده) بماند، همان كليله و دمنه را با انوار سهيلى كه شيوه پردازندگانشان يكى مى بوده 
اين يكى دلبسته واژه  پارسى و  اند ( كه آن يكى هوادار واژه هاى  هر كدام شيوه ديگرى مى داشته 

و هر دوى آنها ترجمه يك كتاب مى باشد بسنجيد؛ آيا مى توان آنها را يك زبان دانست؟ آيا كسى 
بماند، همان  اند،  بوده  مى  نويسندگانشان جدا  نيز كه  اينها  فهميد؟  تواند  نيز  را  فهميده آن  را  اين  كه 
تاريخ جهانگشا را با دره نادرى كه هر دو را ميرزا مهديخان استرآبادى نوشته بسنجيد. آيا مى توانيد 
هر دو را در يك زبان بشماريد؟ آيا كسانى كه جهانگشا را فهميده اند، دره نادرى را نيز توانند فهميد؟

تاريخ جهانگشا را با دره نادرى كه هر دو را ميرزا مهديخان استرآبادى نوشته بسنجيد. آيا مى توانيد 
هر دو را در يك زبان بشماريد؟ آيا كسانى كه جهانگشا را فهميده اند، دره نادرى را نيز توانند فهميد؟

تاريخ جهانگشا را با دره نادرى كه هر دو را ميرزا مهديخان استرآبادى نوشته بسنجيد. آيا مى توانيد 

زبان»  دارد«يك  كه  حالى  با  پارسى  كه  است  آن  راستى  و  داد  «نه»  پاسخ  بايد  پرسشها  اين  همه  به 
خود  هاى  خواسته  آن  دستيارى  به  گوينده  كه  است  آن  براى  زبان  نيست.  «زبان»  خود  بلكه  نيست، 
را  به آن است كه گوينده و شنونده هر دوشان كلمه ها و جمله ها  بسته  اين  بفهماند و  به شنونده  را 
زبان كارى  با  هنگامى كه سخن مى گوييم  ما  نيفتد.  آنها  باره  در  انديشه  به  نيازى  ديگر  بشناسند كه 
نمى داريم و به واژه هاى آن نبايد پردازيم. واژه ها تنها براى نشان دادن معنى هاست. از اين رو زبان 
آينه  چنانكه يك  بداند.  را  آنها  پيش  از  هركس  و  شناخته گردد  هايش  واژه  كه  باشد  «مرزدار»  بايد 
نمى داريم و به واژه هاى آن نبايد پردازيم. واژه ها تنها براى نشان دادن معنى هاست. از اين رو زبان 
آينه  چنانكه يك  بداند.  را  آنها  پيش  از  هركس  و  شناخته گردد  هايش  واژه  كه  باشد  «مرزدار»  بايد 
نمى داريم و به واژه هاى آن نبايد پردازيم. واژه ها تنها براى نشان دادن معنى هاست. از اين رو زبان 

ما  بود و  (نامحسوس تر) خواهد  تر  ناسترسنده  ميانه  باشد خود در  به آن مى نگريم هر چه صافتر  كه 
يكسره با پيكره خود روبرو خواهيم گرديد، يك زبان نيز هر چه واژه هايش شناخته تر باشد كه خود 
بود و ما  (نامحسوس تر) خواهد  تر  ناسترسنده  ميانه  باشد خود در  به آن مى نگريم هر چه صافتر  كه 
يكسره با پيكره خود روبرو خواهيم گرديد، يك زبان نيز هر چه واژه هايش شناخته تر باشد كه خود 
بود و ما  (نامحسوس تر) خواهد  تر  ناسترسنده  ميانه  باشد خود در  به آن مى نگريم هر چه صافتر  كه 

بود. نيكى و درستى آن خواهد  نشان  اين  معنى ها رود  به سر  ميانه كمتر سترسد و شنونده يكسر  در 
ولى پارسى به وارونه اين است و چون هر كسى شيوه ديگرى بكار مى برد شنونده مى بايست نخست با 
واژه ها و جمله ها روبرو گردد و به آنها بپردازد و معنى هر كدام را بداند و پس از آن راه به جمله ها برد.

راستى آن است كه از هزاران سال پيش زبان پارسى بيش از هر كارى در راه سخن بازى بكار رفته. 
شاعران كه جز در پى قافيه بافى نمى بوده اند و خود به اين خستوان (معترف) گرديده اند بمانند، كتاب 
نويسان هم بيشترشان همين راه را پيموده اند. تاريخ نويسان كه به تاريخ پرداخته اند در آن ميان از سخن 
بازى و جمله پردازى چشم نپوشيده و كسانى از آنان بيش از تاريخ دربند اين كار مى بوده اند. و ّصاف 
آشكارا مى نويسد كه خواستش نشان دادن «فضليت و بالغت» مى بوده و تاريخ را دستاويزى براى آن 
 جوينى در حال آنكه تاريخ دلگداز مغول را مى نويسد به نام سخن بازى از «سجع» پردازى و 
آشكارا مى نويسد كه خواستش نشان دادن «فضليت و بالغت» مى بوده و تاريخ را دستاويزى براى آن 
 جوينى در حال آنكه تاريخ دلگداز مغول را مى نويسد به نام سخن بازى از «سجع» پردازى و 
آشكارا مى نويسد كه خواستش نشان دادن «فضليت و بالغت» مى بوده و تاريخ را دستاويزى براى آن 

گرفته.1
«بهاريه» سازى و مانند اينها كه نشان بى دردى او است باز نمى ماند.ديگران نيز همين رفتار را داشته اند 
 جوينى در حال آنكه تاريخ دلگداز مغول را مى نويسد به نام سخن بازى از «سجع» پردازى و 
«بهاريه» سازى و مانند اينها كه نشان بى دردى او است باز نمى ماند.ديگران نيز همين رفتار را داشته اند 
 جوينى در حال آنكه تاريخ دلگداز مغول را مى نويسد به نام سخن بازى از «سجع» پردازى و 

و تنها تاريخ بيهقى و كتاب كرديزى و عالم آراى عباسى و برخى كتابهاى ديگر است كه بيرون از اين 
رشته مى باشند.

اينان سخن بازى را يك هنر مى دانسته اند و اين است كه به آن مى نازيده اند و «سحر حالل» يا «معجزه»  
مى ناميده اند. اين است كه فن هايى به نام «معانى» و «بيان» و «بديع» و مانند اينها كه در باره سخن بازى 
است پديد آورده اند كه در مدرسه ها درس مى خوانده اند. اينها در باره زبان تازى بوده ولى با پارسى 

همان رفتار را مى نموده اند.
از سخن خود دور نيفتم؛ گذشتگان به زبان اين معنايى را كه ما مى دهيم نمى داده اند و از آن اين نتيجه 
را كه ما مى خواهيم نمى خواسته اند. آنان ارج بسيارى به معنى ها نمى گذارده اند و بيش از همه به 
از سخن خود دور نيفتم؛ گذشتگان به زبان اين معنايى را كه ما مى دهيم نمى داده اند و از آن اين نتيجه 
را كه ما مى خواهيم نمى خواسته اند. آنان ارج بسيارى به معنى ها نمى گذارده اند و بيش از همه به 
از سخن خود دور نيفتم؛ گذشتگان به زبان اين معنايى را كه ما مى دهيم نمى داده اند و از آن اين نتيجه 

واژه ها و جمله ها مى پرداخته اند و براى اين خواست ايشان آميخته بودن واژه هاى بيگانه و باز بودن 
را كه ما مى خواهيم نمى خواسته اند. آنان ارج بسيارى به معنى ها نمى گذارده اند و بيش از همه به 
واژه ها و جمله ها مى پرداخته اند و براى اين خواست ايشان آميخته بودن واژه هاى بيگانه و باز بودن 
را كه ما مى خواهيم نمى خواسته اند. آنان ارج بسيارى به معنى ها نمى گذارده اند و بيش از همه به 

درهاى زبان به روى واژه هاى عربى نه تنها زيان نمى رسانيده، خود سود نيز مى داده. كسانى كه جز در 
پى سجع يا قافيه يا جناس يا ترجيع يا مانند اين نمى بوده اند اين بى مرزى زبان براى آنان بسيار سودمند 
بوده است. ولى براى ما كه جز در پى معنى ها نمى باشيم و زبان را جز براى فهمانيدن آنها نمى خواهيم 

اين بسيار زيانمند است و چنانكه گفتم با چنين حالى آن را زبان نمى توانيم ناميد.
بوده است. ولى براى ما كه جز در پى معنى ها نمى باشيم و زبان را جز براى فهمانيدن آنها نمى خواهيم 

اين بسيار زيانمند است و چنانكه گفتم با چنين حالى آن را زبان نمى توانيم ناميد.
بوده است. ولى براى ما كه جز در پى معنى ها نمى باشيم و زبان را جز براى فهمانيدن آنها نمى خواهيم 

دنباله در شماره آينده

1 - گفته هاى خود و صاف خواندنى است: « نظر بر آن است كه اين كتاب مجموعه صنايع علوم و فهرست بدايع فضايل و دستور 
اساليب بالغت و قانون قواليب برعت باشد و اخبار و احوال كه موضوع علم تاريخ است مضامين آن بالعرض معلوم گردد».

1 - گفته هاى خود و صاف خواندنى است: « نظر بر آن است كه اين كتاب مجموعه صنايع علوم و فهرست بدايع فضايل و دستور 
اساليب بالغت و قانون قواليب برعت باشد و اخبار و احوال كه موضوع علم تاريخ است مضامين آن بالعرض معلوم گردد».

1 - گفته هاى خود و صاف خواندنى است: « نظر بر آن است كه اين كتاب مجموعه صنايع علوم و فهرست بدايع فضايل و دستور 

راست گردانيدن زبان پارسى
از كتاب «زبان پاك» نوشته احمد كسروى
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بدكاران  و  ستمگر  فرماندهان   :11 بند   49 يسناى 
به  هايشان  روان  دروغ  پيروان  و  كردار  زشت 

تيرگى مى گرايد و ساكنين سراى دروغند.
اين  در  را  دروغ  سراى  پژوهشگران  از  بسيارى   
دنيا برداشت كرده اند و اشه و هيشته ( همان واژه 
پس  دنياى  را  درستى)  و  راستى  سراى  يا  بهشت 
است  اين  توجيه  بهترين  ولى  دانند.  مى  از مرگ 
كه نيك كرداران (اُُشَون ها) هم در همين دنياى 
مادى زندگى مى كنند و جهان برونى آنها با جهان 
كه نيك كرداران (اُُشَون ها) هم در همين دنياى 
مادى زندگى مى كنند و جهان برونى آنها با جهان 
كه نيك كرداران (اُُشَون ها) هم در همين دنياى 

بدكاران يكسان است و آنها در كنار هم بسر مى 
برند، در حالى كه در گاتاها كژ انديشان باشندگان 
بدكاران يكسان است و آنها در كنار هم بسر مى 
برند، در حالى كه در گاتاها كژ انديشان باشندگان 
بدكاران يكسان است و آنها در كنار هم بسر مى 

خان و مان دروغند و در سراى پندار نكوهيده بسر 
نغمه و  بلند سراى  نيكو كاران ساكن  و  برند  مى 
شادى بوده و در سراى انديشه نيك جا دارند. بهتر 
گفته شود آن دنياى درونى انسانهاست كه با هم 

متفاوت است و نه دنياى بيرونى.
(جهان  جهان  دو  وااليش  انديشه  آن  با  زرتشت 
گيتيايى مادى و پس از مرگ «معنوى») را با هم 
ناپذير  امكان  آنها  كردن  جدا  كه  ساخته  مربوط 
است. باشندگان سراى دروغ كه هم اكنون ساكن 
جهان مادى هستند و در اثر تيرگى درون شان به 
است. باشندگان سراى دروغ كه هم اكنون ساكن 
جهان مادى هستند و در اثر تيرگى درون شان به 
است. باشندگان سراى دروغ كه هم اكنون ساكن 

بازگردند؟  كجا  به  ديگر  اند  رسيده  پاداش  اين 
آموزه  ترين  پيرايه  بى  و  ترين  ساده  با  زرتشت 
در  بدكاران  و  كاران  نيكو  كه  دارد  مى  اظهار 
انديشه، كردار و گفتار از هم جدا ولى همزاد و 
شود  مى  دقت  كمى  با  كنند.  مى  زندگى  هم  با 
انديشه، كردار و گفتار از هم جدا ولى همزاد و 
شود  مى  دقت  كمى  با  كنند.  مى  زندگى  هم  با 
انديشه، كردار و گفتار از هم جدا ولى همزاد و 

جهان  بين  در  او  كه  دريافت  را  زرتشت  منظور 
مادى و معنوى و در ضمن در درون هر دو گام بر 
مى دارد. دو جهانى كه با هم يكى هستند ولى از 
يكديگر جدايند؛ يك ريشه دارند ولى در مقابل 
مى دارد. دو جهانى كه با هم يكى هستند ولى از 
يكديگر جدايند؛ يك ريشه دارند ولى در مقابل 
مى دارد. دو جهانى كه با هم يكى هستند ولى از 

دوگانه  جهان  اين  ساكنين  اند.  گرفته  قرار  هم 
همزادند ولى همراه نيستند، هم خانه اند ولى هم 

دل نيستند.
يسناى 50 بند 4 : آنكه در راه راستى واشايى گام 
نهد سخنان الهام بخش اَشه ونها (پاكان و نيكان) 
يسناى 50 بند 4 : آنكه در راه راستى واشايى گام 
نهد سخنان الهام بخش اَشه ونها (پاكان و نيكان) 
يسناى 50 بند 4 : آنكه در راه راستى واشايى گام 

سرود)  و  نغمه  سراى  (بهشت-  گرودمان  در  را 
نهد سخنان الهام بخش اَشه ونها (پاكان و نيكان) 
سرود)  و  نغمه  سراى  (بهشت-  گرودمان  در  را 
نهد سخنان الهام بخش اَشه ونها (پاكان و نيكان) 

خواهد شنيد. در اين بند نيز اشاره به همين جهان 
است كه پويا گران راه راست، نداى الهام بخش 
هدايت  رستگارى  به  و  شنيد  خواهند  را  راستان 
است كه پويا گران راه راست، نداى الهام بخش 
هدايت  رستگارى  به  و  شنيد  خواهند  را  راستان 
است كه پويا گران راه راست، نداى الهام بخش 

خواهند شد.
ياران  به  زرتشت  كه  پاداشى   :15 بند   51 يسناى 
خانه  بهشت  يا  گرودمان  داده  نويد  نيكو  افراد  و 
جايگاه  ازل  كه  است  درستى  و  راستى  سراى  و 
بخشش  چون  را  پاداش  اين  است.  بوده  مزدا 
راستى  و  نيك  منش  پرتو  در  تنها  و  آفريدگارى 
و درستى مى توان بدست آورد. درك عميق اين 
بند اشكال و ترديد در باره بهشت پيش و پس از 
مرگ برطرف خواهد شد. بهشت واقعى جايگاه 
است.  انسانى  كمال  جايگاه  واالترين  و  راستى 
سخن از دو دنياى مجزا از هم و مخالف يكديگر 
نيست، بلكه اين دو صورت يك وجود است و دو 

ديدگاه مختلف يك واقعيت.
يسناى 46 بند 5 : زرتشت راه دست يابى به بهشت 
فقط  آنها  شعبات  و  توحيدى  اديان  خالف  بر  را 
اعتقاد به باور داشتن ديانت خود ( دين بهى) قرار 
اين  اثر  نيز  متاخر  اوستاى  در  حتى  است.  نداده 
آموزش واال و انسانى وجود دارد. در نيرنگستان 

زبان  به  و  است  زرتشتيان  تاريخى  كتاب  كه 
ساسانيان و حتى پس از آن مى رسد در بخش 9 
بند 1 – 4 چنين آمده است: حتى يك ديوپرست 
(بقول اسلميون كافر) بايد در مقابل كارى كه مى 
كند دستمزد عادالنه دريافت كند و حق انسانى او 

بايد رعايت شود.
اما چند جمله اى راجع به پُل چينوت: واژه ى پُل 
چينوت در گاتهاى زرتشت سه بار بكار برده شده 
اما چند جمله اى راجع به پُل چينوت: واژه ى پُل 
چينوت در گاتهاى زرتشت سه بار بكار برده شده 
اما چند جمله اى راجع به پُل چينوت: واژه ى پُل 

است و به معنى مكان داورى است. اين واژه بطور 
تمثيلى در گاتها بكار برده شده و معناى ديگر آن 
مكان چيدن ميوه يا ثمره كاشته خويش است. در 
زبان پهلوى اين مكان را پُل صراط مى نامند و در 
قرآن بارها از اين واژه به همين صورت و گويش 
ياد شده است. زرتشت در سروده هايش نامى از 
و  بهشت  مابين  منطقه  به  و  نبرده  برزخ  يا  اَعراف 
جهنم باور نداشته است. نام جديد اوستايى برزخ  
«هميستگان»  را  پهلوى آن  «ميسوانا» است كه در 
جهنم باور نداشته است. نام جديد اوستايى برزخ  
«هميستگان»  را  پهلوى آن  «ميسوانا» است كه در 
جهنم باور نداشته است. نام جديد اوستايى برزخ  

مى نامند.
تغييرات گاتهايى در فلسفه روح و روان و بهشت 

و جهنم اوستاى پسين و نوشته هاى پهلوى
فلسفه روح يا روان و بهشت و دوزخ زرتشت سده 
ولى پس  ماند؛  باقى   نخورده  زيادى دست  هاى 
زبان  اشكانيان  زمان  در  و  از شكست هخامنشيان 
در  ساسانى  پهلوى  آن  از  پس  و  اشكانى  پهلوى 
ايران رواج پيدا كرد و زبان گاتهايى فراموش شد. 
از آن پس فرهنگ غالب بطور آهسته در فرهنگ 
ايران رواج پيدا كرد و زبان گاتهايى فراموش شد. 
از آن پس فرهنگ غالب بطور آهسته در فرهنگ 
ايران رواج پيدا كرد و زبان گاتهايى فراموش شد. 

باستان رخنه نمود و جا سازى شد.  ايران  و ادب 
عوض  پيشين  هاى  آموزش  و  ها  واژه  معانى 
نهادى  نيروى  اوليه چهار  تغييراتى در شكل  شد؛ 
اَُخروى روان پديدار گشت  (باطنى) و سرنوشت 
نهادى  نيروى  اوليه چهار  تغييراتى در شكل  شد؛ 
اَُخروى روان پديدار گشت  (باطنى) و سرنوشت 
نهادى  نيروى  اوليه چهار  تغييراتى در شكل  شد؛ 

كه مهمترين آنها به قرار زير هستند:
1 – اضافه نمودن پنجمين نهاد يا فََروهر به چهار 
اواسط  در  تغييرات  اين   ) بود.  گاتها  بنيادى  نهاد 

حكومت هخامنشيان بوجود آمد)
تغيير در تفسير و معنى واژه مركب پل چينوت – تغيير در تفسير و معنى واژه مركب پل چينوت – تغيير در تفسير و معنى واژه مركب پل چينوت   2
در زمان ساسانيان بود. اين واژه تمثيلى كه شرح 
براى  ارواح  كه  پنداشتند  امكانى  را  گذشت  آن 
دادرسى بايد از آن بگذرد و موبدان سعى داشتند 
براى  ارواح  كه  پنداشتند  امكانى  را  گذشت  آن 
دادرسى بايد از آن بگذرد و موبدان سعى داشتند 
براى  ارواح  كه  پنداشتند  امكانى  را  گذشت  آن 

به مردم بباورانند كه در زمان گذر نيكوكاران اين 
گذرگاه گسترده شده و عبور نكوكاران را آسان 
به مردم بباورانند كه در زمان گذر نيكوكاران اين 
گذرگاه گسترده شده و عبور نكوكاران را آسان 
به مردم بباورانند كه در زمان گذر نيكوكاران اين 

مى سازد و در زمان گذر ناپاكان آن َمعبر مانند لبه 
تيغ نازك و تيز مى شود و بد كاران به قَعِر دوزخ 
است كه  زمان  اين  در  سرنگون مى شوند. ضمناً 
تيغ نازك و تيز مى شود و بد كاران به قَعِر دوزخ 
است كه  زمان  اين  در  سرنگون مى شوند. ضمناً 
تيغ نازك و تيز مى شود و بد كاران به قَعِر دوزخ 

راهنمايى نيكوكاران را دخترى بسيار زيبا به عهده 
دارد و بدكاران را افريفته اى زشت و نابكار (اين 
مزدايى  دين  در  سامى  عقايد  رسوخ  نتيجه  باور 

است.)
وجود  زرتشت  از  پيش  كه  زيادى  ايزدان   –  3
دوباره  بود  كرده  نفى  را  آنها  زرتشت  و  داشتند 
دين  در  و  شدند  داده  رگشت  ها  مُغ  توسط 
كار  اين  نتيجه  نمودند.  جاسازى  مزديسنايى 
گماشتن سه ايزد آريايى مهر و سروش و رشن به 

دادرسى روان بود.
نام اتحراف و يا َهميستگان در  به  – منطقه اى   4
زبان پهلوى و يا ميسوانا در زبان اوستايى بود كه 
ميان زمين و آسمان جاى داشت و مكانى است كه 
نه گرما، نه سرما، نه رنج و نه شادى در آنجا وجود 

دارد و تجمع گاه ارواحى است كه گناه و كرفه شان يكسان است.
واژه هاى ثواب و گناه در گاتهاى زرتشت موجود نيست. در اوستاى پسين دو واژه مترادف ديگر بكار 

دارد و تجمع گاه ارواحى است كه گناه و كرفه شان يكسان است.
واژه هاى ثواب و گناه در گاتهاى زرتشت موجود نيست. در اوستاى پسين دو واژه مترادف ديگر بكار 

دارد و تجمع گاه ارواحى است كه گناه و كرفه شان يكسان است.

رفته كه كرفه (ثواب) و َوناه (گناه) ناميده مى شوند. در گاتها واژه هاى انديشه نيك و پندار بد بجاى 
آنها بكار رفته است.1

طبقه بندى كارهاى نيك و بهشت در آسمان با طبقات چندگانه.– طبقه بندى كارهاى نيك و بهشت در آسمان با طبقات چندگانه.– طبقه بندى كارهاى نيك و بهشت در آسمان با طبقات چندگانه.  5
قرار دادن دوزخ در جاى تاريك و سرد با طبقات چندگانه و تغييرات ديگر كه ذكر آنها به دراز – قرار دادن دوزخ در جاى تاريك و سرد با طبقات چندگانه و تغييرات ديگر كه ذكر آنها به دراز – قرار دادن دوزخ در جاى تاريك و سرد با طبقات چندگانه و تغييرات ديگر كه ذكر آنها به دراز   6

مى انجامد.
در زمان پادشاهى شاپور اول ساسانى كه تناقض در نوشته ها و گفتارها بوجود امده بود كوشش مى شد 
تا چاره اى براى اصالح آن ناراستى هايى كه مورد اعتراض عوام بود بيابند. لذا موبد جوانى بنام اَرداى 
ويراف را با وسايل پزشكى آن روز بيهوش نمودند. او هم در ضمن سير و سياحت به بهشت و جهنم 
موهومى چگونگى و پاداش پس از مرگ را عرضه نمود و موبدان آنها را داداشت نموده و در جزوه 
ويراف را با وسايل پزشكى آن روز بيهوش نمودند. او هم در ضمن سير و سياحت به بهشت و جهنم 
موهومى چگونگى و پاداش پس از مرگ را عرضه نمود و موبدان آنها را داداشت نموده و در جزوه 
ويراف را با وسايل پزشكى آن روز بيهوش نمودند. او هم در ضمن سير و سياحت به بهشت و جهنم 

اى تدوين نمودند كه كتاب ارداى ويراف ناميده مى شود. اين كتاب نه دينى است و نه تاريخى، بلكه 
يك مُشت ُخَز عبالت موهومى است كه بر خالف نوشته هاى گاهانى است و توهينى هينى به زرتشت 

و زرتشتيان و امانت به خرد و باور خردگرايى انسان مى باشد.

دنباله دارد...

تفاوت انديشه و پندار در پيام گاتهايى «زرتشت»

بخش سوم

پژوهش و نگارش: دكتر برزو نجمى

فراخوان نوروزى 
اين  پذيرش  با  كه  كنم  مى  درخواست  يزدى  گرامى  همشهريان  همه  از 
فراخوان در آيين شب سال نو براى شادى و پايكوبى مرا سرافراز فرمايند.
از كسانى كه كمتر از 18 سال دارند در زمان ديگرى پذيرايى خواهم كرد.
چون جا كم است خواهشمندم هرچه زودتر مرا از آمدن خود آگاه فرماييد.
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مهدى دهقان يزدى
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سرگذشت اسكندر و حمله او به ايران

يورش اسكندر به ايران و جنگهاى او با داريوش سوم
بخش دوم

تاريخ سرزمين جاويدبرگرفته از تاريخ سرزمين جاويدبرگرفته از تاريخ سرزمين جاويد

از : دكتر خدايار دينيارى       

استرابون مى نويسد اسكندر حافظه بسيار قوى داشت و بسيار زيبا بود و مورخين يونانى او را همطراز 
خدايان يونان قرار داده اند. يكى از بى رحم ترين و خونخوارترين سلحشوران جهان بود و مورخين 
را  حقيقت  نتوانستند  ولى  بگذارند؛  مسكوت  را  او  سبُعيت  و  شقاوت  كه  اند  كرده  مى  سعى  يونانى 
خدايان يونان قرار داده اند. يكى از بى رحم ترين و خونخوارترين سلحشوران جهان بود و مورخين 
را  حقيقت  نتوانستند  ولى  بگذارند؛  مسكوت  را  او  سبُعيت  و  شقاوت  كه  اند  كرده  مى  سعى  يونانى 
خدايان يونان قرار داده اند. يكى از بى رحم ترين و خونخوارترين سلحشوران جهان بود و مورخين 

بيست هزار  اسكندر  ايرانيان،  با  اولين جنگ  اند در جنگ گرانيك  نوشته  المثل  بدارند. فى  مسكوت 
سرباز ايرانى را اسير كرد و براى هوس بازى خود دستور داد هر بيست هزار اسرا ار سر بريدند و كشتند.

قبل از شروع جنگ وقتى قشون خود را آرايش داد به سربازان خود گفت ما اكنون با كشورى در حال 
جنگ هستيم كه در اين كشور طال و جواهر و ثروت فراوان است و من به شما سربازان اجازه مى دهم 
قبل از شروع جنگ وقتى قشون خود را آرايش داد به سربازان خود گفت ما اكنون با كشورى در حال 
جنگ هستيم كه در اين كشور طال و جواهر و ثروت فراوان است و من به شما سربازان اجازه مى دهم 
قبل از شروع جنگ وقتى قشون خود را آرايش داد به سربازان خود گفت ما اكنون با كشورى در حال 

كه هر چه خواستيد از اين ثروت بدست آوريد و زنها و جوانان آنان را اسير كرده و بفروشيد.
در جنگ اول قشون ايران حدود چهل هزار نفر بودند كه حدود 15 الى 20 هزار نفر يونانى مزدور در 
قشون ايران بودند و قشون اسكندر در اولين وهله 29 هزار نفر بودند . طبق رسم اصول جنگى سپاه ايران 
منقسم به دو جناح چپ و راست و يك قلب بود. جناح چپ را يونانيان مزدور تشكيل داده بودند كه 

شمار آنها بين 10 الى 15 هزار نفر بودند.
تمام  دفعه  يك  شد  شروع  جنگ  همينكه  و  بودند  كرده  رخنه  يونانى  جاسوسانى  ايران  سپاهيان  بين 
سپاهيان مزدور يونانى كه در جناح چپ بودند به يونانيان پيوستند. آن خيانت ايرانيان را غافلگير كرد و 
تمام  دفعه  يك  شد  شروع  جنگ  همينكه  و  بودند  كرده  رخنه  يونانى  جاسوسانى  ايران  سپاهيان  بين 
سپاهيان مزدور يونانى كه در جناح چپ بودند به يونانيان پيوستند. آن خيانت ايرانيان را غافلگير كرد و 
تمام  دفعه  يك  شد  شروع  جنگ  همينكه  و  بودند  كرده  رخنه  يونانى  جاسوسانى  ايران  سپاهيان  بين 

معلوم است وقتى جناح چپ يك قشون خالى شود وضع قشون چه ميشود. و همين كه اين اتفاق افتاد 
را بدست آورد  پيروزى  اين  اسكندر  فرار كردند. وقتى  و  داده  از دست  را  بقيه سربازان روحيه خود 
خواست براى خدايان يونان قربانى بدهد و دستور داد جشنى بزرگ برپا كنند و يك نوع المپياد تشكيل 
دهند و تمام ورزشكاران ارتش در آن المپياد شركت كنند. و دستور داد تمام بيست هزار اسراى ايرانى 
را سربريدند و دور يك ميدان بزرگ سرهاى كشته شدگان اسرار را سر نيزه نصب كرده دور ميدان در 
دهند و تمام ورزشكاران ارتش در آن المپياد شركت كنند. و دستور داد تمام بيست هزار اسراى ايرانى 
را سربريدند و دور يك ميدان بزرگ سرهاى كشته شدگان اسرار را سر نيزه نصب كرده دور ميدان در 
دهند و تمام ورزشكاران ارتش در آن المپياد شركت كنند. و دستور داد تمام بيست هزار اسراى ايرانى 

زمين فرو كنند ودر اين ميدان سربازها مقابل اين پرچمهاى از سربريده اسران ايرانى مسابقه ترتيب دهند. 
و خود اسكندر هم در مسابقه ديسك پرانى شركت كرد. بعد از جنگ گرانيك اسكندر بسمت شهر 
سارد براه افتاد و در راه هر چه ايرانى مى ديد مى كشت و زنان و بچه ها را به قشون خود مى داد كه آنها 
را بفروشند. و قبل از رسيدن به شهر وحشت و هراس فوق العاده در دلهاى ايرانيان جا گرفته بود بطورى 
كه حاكم سارد قبل از هر مقاومتى شهر را تسليم كرد و هر چه زر و سيم در خزانه بود تسليم اسكندر شد. 
اسكندر نسبت به ايرانيان كينه ى شديدى داشت. اسكندر درصدد برآمد كه شهرهاى سواحل درياى 
فينيقه را كه جزو امپراطورى ايران بود اشغال كند و سكنه شهر صيدون چون به ايرانيان وفادار بودند 
مقابل اسكندر مقاومت كردند و اسكندر مجبور بود آن شهر را محاصره كند و چون شهر در كنار دريا 
بود از راه خشكى و دريا آن شهر را محاصره كرد و بعد از هفت ماه توانست سربازان خود را وارد شهر 
كند. آن فرد خونخوار در شهر صيدون تمام مردها را در دو طرف خيابان بدار آويخت و تمام زنان و 
كودكان را به بردگى گرفت و فروخت. و روزى كه اسكندر از اين شهر مى رفت در اين شهر بزرگ 
كند. آن فرد خونخوار در شهر صيدون تمام مردها را در دو طرف خيابان بدار آويخت و تمام زنان و 
كودكان را به بردگى گرفت و فروخت. و روزى كه اسكندر از اين شهر مى رفت در اين شهر بزرگ 
كند. آن فرد خونخوار در شهر صيدون تمام مردها را در دو طرف خيابان بدار آويخت و تمام زنان و 

انسانى باقى نمانده بود. وقتى جنايات اسكندر در اين شهر به اطالع داريوش رسيد نامه اى به او نوشت و 
گفت تو كه از يونان كه مهد فالسفه مى باشد براه افتاده اى چرا مرتكب اين جنايات مى شوى.

اسكندر به پيكى كه اين نامه را آورده بود گفت برو به داريوش بگو كه تو اين نامه را طورى نوشته اى 
كه گويى هم شان من هستى و اگر مى خواهى من جواب تو را بدهم بايد نامه خود را مانند برده اى كه 
به آقاى خود نامه مى نويسد بنويسى كه من جواب تو را بدهم. فجايع كارهاى اسكندر چنان شهرت پيدا 
كرده بود كه وقتى اسكندر به مصر رفت كه شرح جنايات او پيشاپيش به مصر رسيده بود و مصريان در 

مقابل او پايدارى نكردند.
مورخين حدود ميدان جنگ داريوش سوم و اسكندر را قلنقاى رود زاب و دجله نزديكى شهر اربيل واقع 
در جنوب زاب در جلگه اى كه گوگمل خوانده مى شود نوشته اند و ذكر كرده اند كه اگر داريوش 
مورخين حدود ميدان جنگ داريوش سوم و اسكندر را قلنقاى رود زاب و دجله نزديكى شهر اربيل واقع 
در جنوب زاب در جلگه اى كه گوگمل خوانده مى شود نوشته اند و ذكر كرده اند كه اگر داريوش 
مورخين حدود ميدان جنگ داريوش سوم و اسكندر را قلنقاى رود زاب و دجله نزديكى شهر اربيل واقع 

پانصد سرباز را كنار دجله مى گذاشت سپاه اسكندر نمى توانست به راحتى از دجله بگذرد و خود را 
به اربيل برساند.

در جنگ گوگمل داريوش در اثر واژگون شدن عرابه اش و از ترس اينكه اسير شود با اسب فرار كرد 
و سربازان به تصور اينكه داريوش به قتل رسيده فرار كردند و در اثر فرار سربازان تمام بُنه و ساز و برگ 
جنگى و خزانه سفرى ايرانين بجا ماند كه عبارت بود از ده هزار تاالن زر و سيم و اگر ارزش جنگى 
و سربازان به تصور اينكه داريوش به قتل رسيده فرار كردند و در اثر فرار سربازان تمام بُنه و ساز و برگ 
جنگى و خزانه سفرى ايرانين بجا ماند كه عبارت بود از ده هزار تاالن زر و سيم و اگر ارزش جنگى 
و سربازان به تصور اينكه داريوش به قتل رسيده فرار كردند و در اثر فرار سربازان تمام بُنه و ساز و برگ 

تاالن را بطور متوسط چهار صد ليره انگليسى حساب شود حدود چهار مليون ليره انگليسى زر و سيم و 
جنگى و خزانه سفرى ايرانين بجا ماند كه عبارت بود از ده هزار تاالن زر و سيم و اگر ارزش جنگى 
تاالن را بطور متوسط چهار صد ليره انگليسى حساب شود حدود چهار مليون ليره انگليسى زر و سيم و 
جنگى و خزانه سفرى ايرانين بجا ماند كه عبارت بود از ده هزار تاالن زر و سيم و اگر ارزش جنگى 

ساز و برگ جنگى نصيب يونانيان شد.
تاالن را بطور متوسط چهار صد ليره انگليسى حساب شود حدود چهار مليون ليره انگليسى زر و سيم و 

ساز و برگ جنگى نصيب يونانيان شد.
تاالن را بطور متوسط چهار صد ليره انگليسى حساب شود حدود چهار مليون ليره انگليسى زر و سيم و 

شكست  اصلى  علت  تيون  پارمه  و  اَريستوپولوى،سلوكوس  نامهاى  به  اسكندر  سردار  سه  گفته  بنابر 
داريوش خست او بود و مى گويند در جنگ اربيل اسكندر ده هزار تاالن زر و سيم و جواهر به غنيمت 
گرفت و بعداز گشودن شوش سى هزار تاالن زر و سيم و جواهر يعنى دوازه ده مليون ليره انگليسى 
داريوش خست او بود و مى گويند در جنگ اربيل اسكندر ده هزار تاالن زر و سيم و جواهر به غنيمت 
گرفت و بعداز گشودن شوش سى هزار تاالن زر و سيم و جواهر يعنى دوازه ده مليون ليره انگليسى 
داريوش خست او بود و مى گويند در جنگ اربيل اسكندر ده هزار تاالن زر و سيم و جواهر به غنيمت 

و بعد از گشودن پرسپوليس هفتاد و پنج هزار تاالن يعنى سى مليون ليره انگليسى زر و سيم و جواهر 
گرفت و بعداز گشودن شوش سى هزار تاالن زر و سيم و جواهر يعنى دوازه ده مليون ليره انگليسى 
و بعد از گشودن پرسپوليس هفتاد و پنج هزار تاالن يعنى سى مليون ليره انگليسى زر و سيم و جواهر 
گرفت و بعداز گشودن شوش سى هزار تاالن زر و سيم و جواهر يعنى دوازه ده مليون ليره انگليسى 

بدست آورد و مى گويند اگر داريوش قسمتى از اين ثروت را صرف بسيج يك قشون بسيار قوى مى 
و بعد از گشودن پرسپوليس هفتاد و پنج هزار تاالن يعنى سى مليون ليره انگليسى زر و سيم و جواهر 
بدست آورد و مى گويند اگر داريوش قسمتى از اين ثروت را صرف بسيج يك قشون بسيار قوى مى 
و بعد از گشودن پرسپوليس هفتاد و پنج هزار تاالن يعنى سى مليون ليره انگليسى زر و سيم و جواهر 

كرد اسكندر نمى توانست ايران را اشغال كند.
لحاظ همواره طورى  اين  از  و  مواجه شود  آنها  با  نمى خواست  و  بيم داشت  ايران  از عشاير  اسكندر 
حركت مى كرد كه با آنها برخورد نكند و از دجله گذشت و از راه غربى و سپس راه جنوب را در پيش 
لحاظ همواره طورى  اين  از  و  مواجه شود  آنها  با  نمى خواست  و  بيم داشت  ايران  از عشاير  اسكندر 
حركت مى كرد كه با آنها برخورد نكند و از دجله گذشت و از راه غربى و سپس راه جنوب را در پيش 
لحاظ همواره طورى  اين  از  و  مواجه شود  آنها  با  نمى خواست  و  بيم داشت  ايران  از عشاير  اسكندر 

گرفت و به بابل رسيد. و چون در بابل مقاومتى نديد از قتل و كشتار اهالى بابل خوددارى كرد و فقط 
موجودى خزانه شهر را تصرف كرد و به افسران و سربازان خود مرخصى داد . آنها مى دانستند كه در 

معبد مردوك دختران جوان خود را در اختيار مردان قرار مى 
دهند و مقدارى پول مى گيرند ولى اسكندر خود از اين رسم 
بيزار و فقط براى جلب كاهنان به اين معبد رفت. بعد از بابل 
جاده كوهستانى مغرب ايران را دور زد و از بيم كاسى ها كه 
اجداد لرهاى امروزى هستند و اشكال جاده هاى كوهستانى 
سبب گرديد كه از جنوب وارد خوزستان شود. خوزستان آن 
روز بهشت بود. همه جا سبزه و جنگل و در جنگلها غزالهاى 
فراوان بودند كه كسى مجاز نبوده كه آنها را شكار كند. اما 
سربازان اسكندر وقتى وارد جنگل خوزستان شدند آن حيوان 

زيبا و بى آزار را قتل عام كردند و نسل آنها را برانداختند.
اسكندر بعد از ورود به خوزستان مجبور شد كه دور بزند و 
از جنگل بزرگ خوزستان عبور كند تا اينكه به شوش برسد.

شوش در آن زمان يكى از پايتخت هاى پادشاهان هخامنشى 
بود و در آنجا عمارت بزرگ بوجود آورده بودند و از لحاظ جنگى هم يك قلعه مستحكم بشمار مى 

رفت.
شوش داراى حصارى بود كه قط پايين خاكريز حصار بيست و سه متر بود و خود حصار آنفدر سطبر بود 
كه دو عرابه براحتى از كنار هم مى گذشتند و دور حصار خندقى بود كه داراى پلهاى متعدد كه مردم 
شهر بوسيله پلها از آن مى گذشتند. هر پل منتهى به يك دروازه مى شد كه وقتى دروازه ها را مى بستند 
كه دو عرابه براحتى از كنار هم مى گذشتند و دور حصار خندقى بود كه داراى پلهاى متعدد كه مردم 
شهر بوسيله پلها از آن مى گذشتند. هر پل منتهى به يك دروازه مى شد كه وقتى دروازه ها را مى بستند 
كه دو عرابه براحتى از كنار هم مى گذشتند و دور حصار خندقى بود كه داراى پلهاى متعدد كه مردم 

محال بود كه كسى داخل و يا خارج شود و هر وقت مى خواستند مى توانستند خندق را پز از آب كنند. 
در آن زمان حكمران و فرمانده پادگان شوش فردى به اسم اَواپاك بود كه تصميم گرفت مقاومت كند 
محال بود كه كسى داخل و يا خارج شود و هر وقت مى خواستند مى توانستند خندق را پز از آب كنند. 
در آن زمان حكمران و فرمانده پادگان شوش فردى به اسم اَواپاك بود كه تصميم گرفت مقاومت كند 
محال بود كه كسى داخل و يا خارج شود و هر وقت مى خواستند مى توانستند خندق را پز از آب كنند. 

و تمام پلها را بجز دو پل شرقى و غربى همه را ويران كرد. اسكندر با منجنيق از دو پل حمله مى كرد 
و سنگهاى بزرگ بطرف حصار شهر پرتاب مى كرد ولى هيچ اثرى به حصار شهر نداشت. لذا اسكندر 
و تمام پلها را بجز دو پل شرقى و غربى همه را ويران كرد. اسكندر با منجنيق از دو پل حمله مى كرد 
و سنگهاى بزرگ بطرف حصار شهر پرتاب مى كرد ولى هيچ اثرى به حصار شهر نداشت. لذا اسكندر 
و تمام پلها را بجز دو پل شرقى و غربى همه را ويران كرد. اسكندر با منجنيق از دو پل حمله مى كرد 

دستور داد سربازان ديوار دروازه ها را ويران كنند و چون پشت دروازه ها هم ديوار ضخيمى ساخته 
بودند موثر نبود. اسكندر دستور داد نجاران نردبانهاى بلند بسازند و بوسيله تير و تخته پلهاى روى خندق 
گذاشتند و نردبانها را به ديوار نصب كردند. ولى سربازان نمى توانستند دسته جمعى از نردبانها باال بروند 
و تك تك كه مى رفتند بوسيله محافظين كشته مى شدند. ولى عده سربازان يونانى زياد بودند تا اينكه 
عده اى توانستند با تلفات زياد وارد شهر شوند و دروازه ها را گشودند و تمام مدافعين شهر را كشتند و 

تمام زنان و بچه ها را اسير كردند و بعد از غارت شهر آن را آتش زدند.
در كتاب هارولد لمب نويسنده امريكايى خبرى از كشتن و غارت و قتل عام مردم وجود ندارد و مى 
نويسد اسكندر داراى يك قيافه ملكوتى است و قلبش سرشار از عاطفه و ترح است. و براى اين در 
ايران و افغانستان و هندوستان پيش مى رود كه مردم را دعوت به دمكراسى و بردارى نمايد. به عقيده 
او اسكندر به ايران آمد كه با ابراز محبت نسبت به ايرانيان بين ايران و يونان دوستى ابدى برقرار كند و 
نگفته كه يونانيان همه جا ايرانيان را بربر و وحشى مى خواندند. اين نويسندگان بى وجدان و بى ايمان 

بودند كه اسكندر  گجسته و غارتگر و آدمكش را به پايه خدايى رساندند و لقب كبير داده اند.

دنباله دارد....
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جدول شماره 9
طراح:  خداداد خدابخشى

افقى:
1 - اين روز را به همه ايرانيان تبريك ميگويم (سال نو)

2 - صاحب فيل- با تغيير حروف دوم شان و منزلت است
3 - آزمون - سرخوش و مست- زنگ كاروان

2 - صاحب فيل- با تغيير حروف دوم شان و منزلت است
3 - آزمون - سرخوش و مست- زنگ كاروان

2 - صاحب فيل- با تغيير حروف دوم شان و منزلت است

4 - همكيشان زرتشتى زنان را اينطور تلفظ مى كنند- راه فاضل آب
5 - كارى را انجام دادن يا اداره كردن-  نمايش تلويزيونى- تن پرور

جشن -  برايش فرقى نمى كند چه نانى باشد– جشن -  برايش فرقى نمى كند چه نانى باشد– جشن -  برايش فرقى نمى كند چه نانى باشد 6 - بيمارى 
من و شما– من و شما– من و شما 7 -  رود اروپايى -  فورى 

8 - به انگليسى وقت و تاريخ مى شود، بخصوص تعيين وقت مالقات- بهبودى يافتن معموالً زخم
من و شما

8 - به انگليسى وقت و تاريخ مى شود، بخصوص تعيين وقت مالقات- بهبودى يافتن معموالً زخم
من و شما 7 -  رود اروپايى -  فورى 

8 - به انگليسى وقت و تاريخ مى شود، بخصوص تعيين وقت مالقات- بهبودى يافتن معموالً زخم
7 -  رود اروپايى -  فورى 

9 -  زاده ى امير
10 -  كله را مى پوشاند-  حرص  - مقام و منزلت

11 -  حسينيه ها -  دينام
12 -  سند ها - نفس خسته -  كچلى

13 - حرف نزديد -  يار رامين
14 -  استانى در كانادا - يك نوع پاپوش

بادى كه از شرق بوزد– بادى كه از شرق بوزد– بادى كه از شرق بوزد 15 -  از درخت پريد - يخ به انگليسى 
14 -  استانى در كانادا - يك نوع پاپوش

15 -  از درخت پريد - يخ به انگليسى 
14 -  استانى در كانادا - يك نوع پاپوش

16 -كلمه ى آرزو- روباه دم بريده 
بايگانى
16 -كلمه ى آرزو- روباه دم بريده 
بايگانى
16 -كلمه ى آرزو- روباه دم بريده 

بايگانى– بايگانى–  17 - يك نفر اهل سوريه 

عمودى:
1 - نويسنده معروف «اَبله»

2 - اهل رفسنجان- نام دختر 
3 - حرف سوم را به سين تبديل كنيد تا يكى از اياالت هندوستان گردد - روشن- مرغى الشخور

2 - اهل رفسنجان- نام دختر 
3 - حرف سوم را به سين تبديل كنيد تا يكى از اياالت هندوستان گردد - روشن- مرغى الشخور

2 - اهل رفسنجان- نام دختر 

4 - خيره نگريستن- مركز فضايى امريكا-يا تو يا من - اشاره به شخص مفرد و دور
3 - حرف سوم را به سين تبديل كنيد تا يكى از اياالت هندوستان گردد - روشن- مرغى الشخور

4 - خيره نگريستن- مركز فضايى امريكا-يا تو يا من - اشاره به شخص مفرد و دور
3 - حرف سوم را به سين تبديل كنيد تا يكى از اياالت هندوستان گردد - روشن- مرغى الشخور

5 - خرس آسمانى-  يكى از كتابهاى زرتشتيان- بين پيچ و مهره
6 - رمالى - نامى دخترانه

آزاد مونث - راز– آزاد مونث - راز– آزاد مونث - راز 7 -  ماركى از اتومبيل 
8 - جسد بى جان حيوانات- غذايى است احتماالً ايتاليايى - گشاده

آزاد مونث - راز
8 - جسد بى جان حيوانات- غذايى است احتماالً ايتاليايى - گشاده

آزاد مونث - راز 7 -  ماركى از اتومبيل 
8 - جسد بى جان حيوانات- غذايى است احتماالً ايتاليايى - گشاده

7 -  ماركى از اتومبيل 

حوصله بخرج دادن– حوصله بخرج دادن– حوصله بخرج دادن 9 -  مركز ايتاليا - قبر - نام خارجى 
10 -  مادر گرامى زرتشت-  يك شخص شاد و سرخوش

9 -  مركز ايتاليا - قبر - نام خارجى 
10 -  مادر گرامى زرتشت-  يك شخص شاد و سرخوش

9 -  مركز ايتاليا - قبر - نام خارجى 

كشور بزرگى است در غرب جهان– كشور بزرگى است در غرب جهان– كشور بزرگى است در غرب جهان 11 -  دوست -  شتر دو كوهان 
12 -  نوشتن نمايش نامه -  عادت
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از تارنماى بازمانده هاى فرهنگى و ديگر

ايران و تاجيكستان بزرگداشت رودكى را جشن خواهند گرفت

از  و گردشگري  فرهنگي  هاى  بازمانده  سازمان  پژوهشگاه  ساالر 
كه  داد  خبر  تاجيكستان  علوم  آكادمي   با  تفاهم نامه اي  برقرارى 
شكل  به  رودكي  سال  بزرگداشت  ويژه  برنامه هاي  آن  براساس 
كه  داد  خبر  تاجيكستان  علوم  آكادمي   با  تفاهم نامه اي  برقرارى 
شكل  به  رودكي  سال  بزرگداشت  ويژه  برنامه هاي  آن  براساس 
كه  داد  خبر  تاجيكستان  علوم  آكادمي   با  تفاهم نامه اي  برقرارى 

مشترك با همكاري كارشناسان و ادباي دو كشور انجام شود. 
نام  به  سازمان علمي- فرهنگي ملل متحد، يونسكو سال 2009 را 

مشترك با همكاري كارشناسان و ادباي دو كشور انجام شود. 
نام  به  سازمان علمي- فرهنگي ملل متحد، يونسكو سال 2009 را 

مشترك با همكاري كارشناسان و ادباي دو كشور انجام شود. 

رودكي نامگذاري كرده است. 
نام  به  سازمان علمي- فرهنگي ملل متحد، يونسكو سال 2009 را 

رودكي نامگذاري كرده است. 
نام  به  سازمان علمي- فرهنگي ملل متحد، يونسكو سال 2009 را 

فارسي  معنوي مشترك كشورهاي  ميراث  اين شاعر  از آن جا كه 
براي  تاجيكستان  و  ايران  دوجانبه  تالش  مي آيد  شمار  به  زبان 
تفاهم نامه  اين  عقد  با  رودكي  سال  بزرگداشت  ويژه  برنامه هاي 

آغاز شده است. 
براساس تفاهم نامه مشترك ايران و تاجيكستان برنامه هاي منسجمي 
در  پژوهشى  برنامه هاي  و   نشست  سمينار،  جمله  از  زمينه  اين  در 

شهرهاي ايران و دوشنبه پايتخت تاجيكستان برگزار خواهد شد
زمان دقيق برگزاري اين همايش و مراسم ويژه بزرگداشت رودكي را شهريورماه سال 87 گفته و در 

همين راستا و براي ارسال نوشتارها فراخواني نيز اعالم شده است. 

تاريخ 1700 ساله »هرمز اردشير » همچنان زخم مى خورد

به  اهواز  شهري  قطار  سازمان  مسئوالن  اگرچه 
طور رسمي اعالم كردند عمليات ساخت و ساز 
روي شهر هرمز اردشير متوقف شده اما شواهد 
شهري  قطار  احداث  كه  است  آن  از  حاكي 
در  منطقه  اين  ثبت  به رغم  دارد.  ادامه  همچنان 
هاى  بازمانده  سازمان  ساالر  ملي،  آثار  فهرست 
منطقه اي كه در  فرهنگي خوزستان مدعي شده 
شهر  است  ممكن  دارد  قرار  شهري  قطار  مسير 
ساساني هرمز اردشير با 1700 سال قدمت نباشد.

فرهنگي  هاى  بازمانده  دوستداران  انجمن 
را  آثار  محل كشف  در  اردشير  هرمز  قطاري شهري روي شهر  سازمان  فعاليت هاي  توقف  خوزستان 

تكذيب كرد. 
ادامه عمليات ساخت و سازها  از  بازمانده هاى فرهنگي در گفتگو خبر  انجمن دوستداران  سخنگوي 

روي اين شهر خبر داد.
به رغم  نشان مي دهد  فرهنگي خوزستان  هاى  بازمانده  انجمن دوستداران  اعضاي  بررسي  به گفته وي 

اعالم رسمي فعاليت سازمان قطار شهري در ميدان دوازه، محل كشف آثار ،همچنان ادامه دارد.
شهر ساساني هرمز اردشير به شماره 43 در فهرست آثار تاريخي كشور به ثبت ملي رسيده است.

بزرگداشت فردوسى با دكل هاى برق در توس شدنى نيست

براي  امسال  ارديبهشت   25 حالي  در  رضوي  خراسان  استان  وگردشگري  فرهنگي  ميراث  سازمان 
بزرگداشت شاعر حماسه سراي ايران حكيم ابوالقاسم فردوسي اقدام مي كند كه وزرات نيرو و سازمان 

توسعه برق ايران  هنوز اقدامي براي جابه جايي 
دكل هاي برق انجام نداده اند. 

به  اقدام  ايران سال گذشته  سازمان توسعه برق 
دكل هاي برق انجام نداده اند. 

به  اقدام  ايران سال گذشته  سازمان توسعه برق 
دكل هاي برق انجام نداده اند. 

اجراي پروژه ملي خط انتقال نيروي 400 كيلو 
سرخس كرد._ سرخس كرد._ سرخس كرد. وات مشهد

منظر  ايران  برق  توسعه  سازمان  اقدام  اين   
فرهنگي تابران توس و بناي منحصر 
منظر  ايران  برق  توسعه  سازمان  اقدام  اين   
فرهنگي تابران توس و بناي منحصر 
منظر  ايران  برق  توسعه  سازمان  اقدام  اين   

تاريخي_ 
به فرد آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي را در 

معرض آسيب قرار داد.
اين  كه  توس  تاريخي  شهر  پايگاه  مدير 

محوطه  از  پيش  روز  دو  گذراند،  مي  مشهد  در  را  ديگر  نيمي  و  تهران  در  را  وقتش  از  نيمي  روزها 
براي جابه جايي دكل  اقدامي  نيرو هيچ  هنوز وزارت  و مي گويد:«  بازديد كرده  تاريخي توس  شهر 
براي  را  آينده خود  ماه  دو  تا  بايد  خراسان  فرهنگي  مسوالن  كه  است  درحالي  اين  و  نداده  انجام  ها 
براي جابه جايي دكل  اقدامي  نيرو هيچ  هنوز وزارت  و مي گويد:«  بازديد كرده  تاريخي توس  شهر 
براي  را  آينده خود  ماه  دو  تا  بايد  خراسان  فرهنگي  مسوالن  كه  است  درحالي  اين  و  نداده  انجام  ها 
براي جابه جايي دكل  اقدامي  نيرو هيچ  هنوز وزارت  و مي گويد:«  بازديد كرده  تاريخي توس  شهر 

« است.  كرده  محاصره  را  فردوسي  آرامگاه  ها  دكل  همچنان  و  كنند  آماده  فردوسي  بزرگداشت 
براي  را  آينده خود  ماه  دو  تا  بايد  خراسان  فرهنگي  مسوالن  كه  است  درحالي  اين  و  نداده  انجام  ها 
« است.  كرده  محاصره  را  فردوسي  آرامگاه  ها  دكل  همچنان  و  كنند  آماده  فردوسي  بزرگداشت 

براي  را  آينده خود  ماه  دو  تا  بايد  خراسان  فرهنگي  مسوالن  كه  است  درحالي  اين  و  نداده  انجام  ها 

 او مى گويد دست كم برداشتن يكي از كابل هاي برق كه منظر آرامگاه را مخدوش كرده بايد تا روز 
به ثمر برسد وگرنه حريم منظري موجود در خور برگزاري بزرگداشت فردوسي  مراسم بزرگداشت 
 او مى گويد دست كم برداشتن يكي از كابل هاي برق كه منظر آرامگاه را مخدوش كرده بايد تا روز 
به ثمر برسد وگرنه حريم منظري موجود در خور برگزاري بزرگداشت فردوسي  مراسم بزرگداشت 
 او مى گويد دست كم برداشتن يكي از كابل هاي برق كه منظر آرامگاه را مخدوش كرده بايد تا روز 

نيست و نوعي بي احترامي به مقام اين شاعر ملي و حماسه سراي ايراني است.»

ديوار سرخ گرگان دومين ديوار تاريخى جهان

گرگان)  بزرگ  (ديوار  سرخ  مار  يا  آالن  قزل 
طوالني ترين اثر معمارى ايران باستان و پس از ديوار 
چين دومين ديوار تاريخى قاره آسيا با 200 كيلومتر 
طول ، در دشت گرگان و تركمن صحرا قرار دارد. 
اين ديوار از شرق درياى خزر در خواجه نفس شروع 
و از شمال آق قلعه و گمشيان گذشته پس از پيمودن 
شمال گنبد به طرف شمال غرب رفته و در كوه هاى 

پيش كمر محو مي شود.
را  گرگان  بزرگ  ديوار   ، تاريخى  نوشته هاى  در 
به  بوده  ميانه  بيابان گردان آسياى  برابر  مانعى در  كه 
 ، فيروز  سد   ، انوشيروان  سد   ، سكندر  سد  نامهاى 
ناميده اند و مطالب گوناگونى در … ناميده اند و مطالب گوناگونى در … ناميده اند و مطالب گوناگونى در  ديوار دفاعى و 

مورد آن بيان داشته اند.
توسط  ديوار  اين  باستان شناسى  پژوهشهاى  نخستين 
پيش  سال   100 در  درست  فرانسوى  دمرگان  ژاك 
صورت گرفت كه بخشى ار مسير ديوار را از روى 
فرانسوى  باستان شناس  او  از  بعد  نمود.  ترسيم  نقشه 
ديوار  از  بخشى  خورشيدى   1312 سال  در  (آرن) 

اشميت  اريك  خورشيدى   1316 سال  در  كرد.  معرفى  و  شناسايى  پيمايشى،  صورت  به  را  گرگان 
تاب  و  پيچ  با  كه  مشاهده كرد  زمين  بر روى  را  رنگى  قرمز  ، خط  منطقه  فراز  بر  پرواز  با  آمريكايى 
عجيب  منظره  اين  ديدن  با  او  است.  يافته  ادامه  استان  شرق  در  پيش كمر  كوه  هاى  سمت  به  دريا  از 
برداشت.  ديوار  شناسايى  در  مهمى  هوايى گام  تهيه عكسهاى  با  و  تكرار كرد  ديگر  بار  را  پرواز  اين 
برداشتن  به  موفق  ديوار  روى  بر  مجدد  پرواز  با   1350 سال  در  كيانى  يوسف  محمد  دكتر  ان  از  بعد 
عكسهاى جالب توجهى از ديوار شد و طول ديوار را 175 كيلومتر با 32 قطعه وابسته شناسايى كرد. 
در سال 1378 با شروع ساخت سد گلستان بخشى از مسير ديوار در و محدوده كانال آبيارى و زهكشى 
سد قرارگرفت و بنابر ضرورت حفظ ديوار آب سد از طريق دو كانال از زير ديوار هدايت شد. بعد از 
آن در سال 1381 ، ديوار در شش فصل كاوش شد كه اطالعات فراوانى از آن به دست آمد. به طورى 
كه هم اكنون باستان شناسان طول ديوار را 200 كيلومتر مي دانند. از آنجايى كه در برخى از نوشته هاى 
اين ديوار تا مرو ادامه داشته ، باستان شناسان احتمال مي دهند طول ديوار بيشتر از 200 كيلومتر باشد كه 
در كاوش هاى آينده به جواب آن خواهند رسيد. همچنين تا قبل از تخمين زده مي شد اما بر طيق آخرين 

نمونه هاى آزمايش شده در آزمايشگاه هاى معتبر اين ديوار مربوط به دوره ساسانى است.
ابعاد 41  ديوار گرگان در مناطق كوهستانى 2و در دشت 10 متر عرض داشته و آجرهاى بزرگ آن 
در 41 و قطر 10 سانتيمتر در دهها كوره آجرپزى پخت مي شده است. بسته به خاك منطقه اى كه آجر 
پخته مي شد رنگ آن از نخودى تا قرمز فرق مي كند. خندقى 30 مترى هم در جلوى ديوار كنده شده 
كه آب از طريق آن به دشتها و كوره هاى مسير مى رسيد. از ارتفاعات پيشكمر تا روستاى زاو در پارك 
نقطه  با حفارى در چندين  مانده و  باقى  از ديوار سالم تر  ملى گلستان كه 35 كيلومتر است بخشهايى 

خوشبختانه بقايايى ديوار از زير خاك بيرون آمده است.
در كاوش هايى كه تا كنون انجام شده است 2 هزار متر مربع از ديوار حفارى گرديده است كه درپي آن 
يك آتشگاه و استراحتگاه سربازان كه فضا وابسته به ديوار بوده كشف شده است. همچنين دو قلعه از 
در كاوش هايى كه تا كنون انجام شده است 2 هزار متر مربع از ديوار حفارى گرديده است كه درپي آن 
يك آتشگاه و استراحتگاه سربازان كه فضا وابسته به ديوار بوده كشف شده است. همچنين دو قلعه از 
در كاوش هايى كه تا كنون انجام شده است 2 هزار متر مربع از ديوار حفارى گرديده است كه درپي آن 

حدود 38 دژ تخمين زده در طول ديوار كاوش شده كه به نظر محل سكونت سربازان بوده است. قلعه ها 
از اندازه هاى 120 در 120 متر شروع و بزرگترين آن به 240 در 300 متر مي رسيد. اكنون براى حفاظت 
ديوار در قسمت هايى از آن در دو طرف ديوار ميله گذارى انجام شده تا حريم ديوار حفظ و از خرابى 
بين آنها  از  از ديوار موجب شكستن و  بر روى آجرهاى ريخته  آن جلوگيرى شود. راندن خودروها 
ديوار در قسمت هايى از آن در دو طرف ديوار ميله گذارى انجام شده تا حريم ديوار حفظ و از خرابى 
بين آنها  از  از ديوار موجب شكستن و  بر روى آجرهاى ريخته  آن جلوگيرى شود. راندن خودروها 
ديوار در قسمت هايى از آن در دو طرف ديوار ميله گذارى انجام شده تا حريم ديوار حفظ و از خرابى 

مي شود و بعضى از اهالى از آجرهاى ديوار براى ساختمان سازى خود استفاده كرد ه اند. همچنين رعايت 
نكردن حريم ديوار از سوى سازمانهاى دولتى خسارتها ى فراوانى را به ديوار زده است.

بر طبق گزارشات مردمى نمونه هايى از آجرهاى ديوار نزديك ساحل درياى خزر و در داخل خليج 
نكردن حريم ديوار از سوى سازمانهاى دولتى خسارتها ى فراوانى را به ديوار زده است.

بر طبق گزارشات مردمى نمونه هايى از آجرهاى ديوار نزديك ساحل درياى خزر و در داخل خليج 
نكردن حريم ديوار از سوى سازمانهاى دولتى خسارتها ى فراوانى را به ديوار زده است.

گرگان ديده است. در فصل آينده كاوش باستان شناسان قصد دارند باستان شناسى زير آب درياى را 
با كمك غواصان انجام دهند تا آثار معمارى احتمالى مدفون شده ديوار گرگان را در زير آب بدست 
آورند. گفتنى است ديوار تميشه ديوار ديگرى در جنوب ديوار بزرگ گرگان است كه بخش شمالى 
با كمك غواصان انجام دهند تا آثار معمارى احتمالى مدفون شده ديوار گرگان را در زير آب بدست 
آورند. گفتنى است ديوار تميشه ديوار ديگرى در جنوب ديوار بزرگ گرگان است كه بخش شمالى 
با كمك غواصان انجام دهند تا آثار معمارى احتمالى مدفون شده ديوار گرگان را در زير آب بدست 

آن در خليج گرگان وجود دارد .

بخشى از تاريخ ايران دوره ساسانى در ساحل خليج فارس كشف شد.

فرهنگى،  هاى  بازمانده  سازمان  باستان شناسان 
اليه نگاري  تازه ترين  در  گردشگري  و  صنايع دستي 
هاي خود در منطقه رودان و در 35 كيلومتري تنگه 
اليه نگاري  تازه ترين  در  گردشگري  و  صنايع دستي 
هاي خود در منطقه رودان و در 35 كيلومتري تنگه 
اليه نگاري  تازه ترين  در  گردشگري  و  صنايع دستي 

هرمز موفق به كشف 22 مرحله اليه هايي تاريخي از 
هزاره سوم پيش از ميالد تا دوره اشكاني و ساساني 

شدند.
سرپرست گمانه زني هاي تم مارون شهر رودان با بيان 
اين مطلب افزود:«در اين كاوش ها 22 اليه تاريخي 
متعلق به هزاره سوم پيش از ميالد، اشكاني، ساساني 

و اليه هاي ضعيفي از دوره اسالمي به دست آمد.»
اين اليه  نشان دهنده پنج هزار سال زندگي مداوم دركنار خليج فارس در شهر رودان هرمزگان است.
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ايران  فرخ  رونمايى هفت رخ  آيين  رونمايى شد.  ماه سال 1386  ايران 22 دى  فرخ  كتاب هفت رخ 
با نمايش فيلمى به همين نام همراه بود. در اين كتاب به گوشه هايى از پيشينه ى 7000 ساله ى ايران 
پرداخت شده و نقش ارزشمند اين پيشينه ى پربار را در شكل گيرى فرهنگ كنونى بشر نمايان ساخته 
با نمايش فيلمى به همين نام همراه بود. در اين كتاب به گوشه هايى از پيشينه ى 7000 ساله ى ايران 
پرداخت شده و نقش ارزشمند اين پيشينه ى پربار را در شكل گيرى فرهنگ كنونى بشر نمايان ساخته 
با نمايش فيلمى به همين نام همراه بود. در اين كتاب به گوشه هايى از پيشينه ى 7000 ساله ى ايران 

است. اين كتاب و فيلم همراه اثر فرزين رضاييان و همكارانشان در گروه هنرى طلوع است و به دو زبان 
فارسى و انگليسى در هفت بخش آماده شده است. فرزين رضاييان نگارنده و پژوهنده ى اين اثر دانش 
است. اين كتاب و فيلم همراه اثر فرزين رضاييان و همكارانشان در گروه هنرى طلوع است و به دو زبان 
فارسى و انگليسى در هفت بخش آماده شده است. فرزين رضاييان نگارنده و پژوهنده ى اين اثر دانش 
است. اين كتاب و فيلم همراه اثر فرزين رضاييان و همكارانشان در گروه هنرى طلوع است و به دو زبان 

آموخته ى رشته هاى جامعه شناسى، علوم سياسى و ارتباطات از دانشگاه ايلى نويز شيكاگو است كه 
در 20 سال گذشته پژوهش هاى خود را در زمينه ى هنر و تمدن ايرانى دنبال كرده و پژوهش، نگارش 
آموخته ى رشته هاى جامعه شناسى، علوم سياسى و ارتباطات از دانشگاه ايلى نويز شيكاگو است كه 
در 20 سال گذشته پژوهش هاى خود را در زمينه ى هنر و تمدن ايرانى دنبال كرده و پژوهش، نگارش 
آموخته ى رشته هاى جامعه شناسى، علوم سياسى و ارتباطات از دانشگاه ايلى نويز شيكاگو است كه 

متن و كارگردانى فيلم هاى آموزشى و مستند از  كارهاى ثبت شده در كارنامه اوست. «شكوه تخت 
جمشيد» و «هفت رخ فرخ ايران» از آخرين كارهاى رضاييان است.

رضاييان در آغاز آيين رخ نمايى با اشاره به سروده اى از موالنا «بگشا نقاب از رخ كه رخ تو هست 
جمشيد» و «هفت رخ فرخ ايران» از آخرين كارهاى رضاييان است.

رضاييان در آغاز آيين رخ نمايى با اشاره به سروده اى از موالنا «بگشا نقاب از رخ كه رخ تو هست 
جمشيد» و «هفت رخ فرخ ايران» از آخرين كارهاى رضاييان است.

فرخ» نام كتاب را برگرفته از اين چكامه دانست و گفت: « مجموعه ى كتاب و فيلم هفت رخ فرخ ايران 
نتيجه ى 14 سال پژوهش و فيلم بردارى از مكان ها و فضاهاى تاريخى و باستانى ايران و اشيايى است 
كه اكنون در موزه هاى داخلى و خارجى نمايانگر فر و شكوه فرهنگ و پيشينه ى ايران هستند.» وى با 
نتيجه ى 14 سال پژوهش و فيلم بردارى از مكان ها و فضاهاى تاريخى و باستانى ايران و اشيايى است 
كه اكنون در موزه هاى داخلى و خارجى نمايانگر فر و شكوه فرهنگ و پيشينه ى ايران هستند.» وى با 
نتيجه ى 14 سال پژوهش و فيلم بردارى از مكان ها و فضاهاى تاريخى و باستانى ايران و اشيايى است 

اشاره به اين كه براى تهيه ى فيلم و كتاب از همكارى هفتاد استاد و ايران شناس برجسته سود جسته و 
كار گفتگو با استادان و فيلم بردارى در كشورهاى آلمان، فرانسه، روسيه و ژاپن انجام شده گفت:« آن 
اشاره به اين كه براى تهيه ى فيلم و كتاب از همكارى هفتاد استاد و ايران شناس برجسته سود جسته و 
كار گفتگو با استادان و فيلم بردارى در كشورهاى آلمان، فرانسه، روسيه و ژاپن انجام شده گفت:« آن 
اشاره به اين كه براى تهيه ى فيلم و كتاب از همكارى هفتاد استاد و ايران شناس برجسته سود جسته و 

چه در اين كتاب به آن پرداخته شده 7 بخش، چهره، رخ و به عبارتى 7 فصل از خدمات فرهنگ ايرانى 
كار گفتگو با استادان و فيلم بردارى در كشورهاى آلمان، فرانسه، روسيه و ژاپن انجام شده گفت:« آن 
چه در اين كتاب به آن پرداخته شده 7 بخش، چهره، رخ و به عبارتى 7 فصل از خدمات فرهنگ ايرانى 
كار گفتگو با استادان و فيلم بردارى در كشورهاى آلمان، فرانسه، روسيه و ژاپن انجام شده گفت:« آن 

به تمدن بشرى است.»
هفت رخ اين كتاب شامل «گهواره ى تمدن»، « مديريت امپراتورى جهان»، «چهار راه تمدن ها»،«دوره 

ى طاليى فرهنگ ايران»، « ميناگرى با كلمات»، استوار چون سرو» و «بازآفرينى يك تمدن» هستند.
هفت رخ اين كتاب شامل «گهواره ى تمدن»، « مديريت امپراتورى جهان»، «چهار راه تمدن ها»،«دوره 

ى طاليى فرهنگ ايران»، « ميناگرى با كلمات»، استوار چون سرو» و «بازآفرينى يك تمدن» هستند.
هفت رخ اين كتاب شامل «گهواره ى تمدن»، « مديريت امپراتورى جهان»، «چهار راه تمدن ها»،«دوره 

در اين كتاب براى نخستين بار تصوير بناهاى تاريخى ايران با بهره گيرى از طلق بازسازى شده به گونه 
اى كه دوستداران مى توانند نماى كنونى و همچنين نماى بازسازى شده ى بنا، حتا جاهايى كه اكنون 
ويران شده است را ببيند. اين باز سازى ها بر پايه ى مستندات و يافته هاى تاريخى انجام شده تا براى 

تمام كسانى كه بيننده ى آن هستند يادآور شكوه تاريخ و فرهنگ ايران زمين باشد.
ويران شده است را ببيند. اين باز سازى ها بر پايه ى مستندات و يافته هاى تاريخى انجام شده تا براى 

تمام كسانى كه بيننده ى آن هستند يادآور شكوه تاريخ و فرهنگ ايران زمين باشد.
ويران شده است را ببيند. اين باز سازى ها بر پايه ى مستندات و يافته هاى تاريخى انجام شده تا براى 

اين فيلم و كتاب پيش از رخ نمايى در ايران در دانشگاه ها و انجمن هاى فرهنگى بسيارى در خارج 
تمام كسانى كه بيننده ى آن هستند يادآور شكوه تاريخ و فرهنگ ايران زمين باشد.

اين فيلم و كتاب پيش از رخ نمايى در ايران در دانشگاه ها و انجمن هاى فرهنگى بسيارى در خارج 
تمام كسانى كه بيننده ى آن هستند يادآور شكوه تاريخ و فرهنگ ايران زمين باشد.

از كشور از جمله دانشگاه هاى هاروارد، استنفورد، كاليفرنيا، شيكاگو، آمريكن و كتابخانه كنگره ى 
اين فيلم و كتاب پيش از رخ نمايى در ايران در دانشگاه ها و انجمن هاى فرهنگى بسيارى در خارج 
از كشور از جمله دانشگاه هاى هاروارد، استنفورد، كاليفرنيا، شيكاگو، آمريكن و كتابخانه كنگره ى 
اين فيلم و كتاب پيش از رخ نمايى در ايران در دانشگاه ها و انجمن هاى فرهنگى بسيارى در خارج 

آمريكا ارايه شده است كه به گفته رضاييان يكى از ارزشمندترين دستاوردهاى آن زمانى رخ نمود كه 
پس از نمايش در يكى از دانشگاه هاى آمريكا، بسيارى از دانشجويان ايرانى تبار كه حتا سخن گفتن به 
آمريكا ارايه شده است كه به گفته رضاييان يكى از ارزشمندترين دستاوردهاى آن زمانى رخ نمود كه 
پس از نمايش در يكى از دانشگاه هاى آمريكا، بسيارى از دانشجويان ايرانى تبار كه حتا سخن گفتن به 
آمريكا ارايه شده است كه به گفته رضاييان يكى از ارزشمندترين دستاوردهاى آن زمانى رخ نمود كه 

زبان پارسى را نمى دانستند بر روى پيراهن هايشان جمله ى «افتخار مى كنم كه ايرانى هستم» را نوشتند. 
وى از ديگر دستاوردهاى اين فيلم را چنين عنوان كرد: «بانويى آمريكايى پس از ديدن فيلم گفت اگر 
زبان پارسى را نمى دانستند بر روى پيراهن هايشان جمله ى «افتخار مى كنم كه ايرانى هستم» را نوشتند. 
وى از ديگر دستاوردهاى اين فيلم را چنين عنوان كرد: «بانويى آمريكايى پس از ديدن فيلم گفت اگر 
زبان پارسى را نمى دانستند بر روى پيراهن هايشان جمله ى «افتخار مى كنم كه ايرانى هستم» را نوشتند. 

شرايطى مى بود كه من دوباره زاده شوم دوست داشتم كه يك ايرانى باشم.»
به نظر پرفسور «نصر» از دانشگاه واشنگتن اين كتاب براى نخستين بار به شيوه ى بى سابقه اى از مراحل 

شرايطى مى بود كه من دوباره زاده شوم دوست داشتم كه يك ايرانى باشم.»
به نظر پرفسور «نصر» از دانشگاه واشنگتن اين كتاب براى نخستين بار به شيوه ى بى سابقه اى از مراحل 

شرايطى مى بود كه من دوباره زاده شوم دوست داشتم كه يك ايرانى باشم.»

حيات تمدن ايران و بسيارى از دستاوردهاى نوآورانه ى آن پرده بر مى دارد. استاد ريچارد فراى نيز بر 
اين باور است كه در اين كار بسيارى از ابعاد تمدن ايران براى نخستين بار ازسازى شده است.

رضاييان با ابراز ناخرسندى از ناآشنايى جهانيان و حتا خودمان و به ويژه جوانانمان از اين فرهنگ، تمدن 
و دستاوردهاى فرخ رخ آن و با اشاره به اين گفتار يك فيلمساز آمريكايى كه »ديگر تاريخ را فاتحان 
نمى سازند، بلكه فيلم سازان آن را مى سازند» گفت: «فيلم هايى چون 300 و الكساندر مهر تاييدى بر 
اين ادعا هستند و زنگ خطرى هستند تا ما به خود بياييم وگرنه چهره ى تاريخى و فرهنگى سرزمين ما 
نمى سازند، بلكه فيلم سازان آن را مى سازند» گفت: «فيلم هايى چون 300 و الكساندر مهر تاييدى بر 
اين ادعا هستند و زنگ خطرى هستند تا ما به خود بياييم وگرنه چهره ى تاريخى و فرهنگى سرزمين ما 
نمى سازند، بلكه فيلم سازان آن را مى سازند» گفت: «فيلم هايى چون 300 و الكساندر مهر تاييدى بر 

را فيلم هاى سراسر دروغى چون 300 آن گونه كه مى خواهند به جهانيان عرضه خواهند كرد.»
اين ادعا هستند و زنگ خطرى هستند تا ما به خود بياييم وگرنه چهره ى تاريخى و فرهنگى سرزمين ما 

را فيلم هاى سراسر دروغى چون 300 آن گونه كه مى خواهند به جهانيان عرضه خواهند كرد.»
اين ادعا هستند و زنگ خطرى هستند تا ما به خود بياييم وگرنه چهره ى تاريخى و فرهنگى سرزمين ما 

اين آيين پس از نمايش فيلم با رونمايى از كتاب پى گرفته شد. رونمايى با باشندگى (حضور) عبدالكريم 
را فيلم هاى سراسر دروغى چون 300 آن گونه كه مى خواهند به جهانيان عرضه خواهند كرد.»

اين آيين پس از نمايش فيلم با رونمايى از كتاب پى گرفته شد. رونمايى با باشندگى (حضور) عبدالكريم 
را فيلم هاى سراسر دروغى چون 300 آن گونه كه مى خواهند به جهانيان عرضه خواهند كرد.»

جعفرى، حجت شكيبا، على اكبر صادقى، يداهللا كابلى خوانسارى، ناصر ميرباقرى و تنى چند از ناشران و 
هنرمندان انجام شد. عبدالكريم جعفرى از بنيان گذاران نشر در ايران پس از رونمايى گفت: « اميد دارم 

كه ناشر بتواند كتاب را به گونه اى عرضه كند كه ايرانيان و ايران دوستان بتوانند از آن بهره ببرند.»
هنرمندان انجام شد. عبدالكريم جعفرى از بنيان گذاران نشر در ايران پس از رونمايى گفت: « اميد دارم 

كه ناشر بتواند كتاب را به گونه اى عرضه كند كه ايرانيان و ايران دوستان بتوانند از آن بهره ببرند.»
هنرمندان انجام شد. عبدالكريم جعفرى از بنيان گذاران نشر در ايران پس از رونمايى گفت: « اميد دارم 

و  دوستداران  تمامى  كه  را  پيامى  اى  چكامه  خواندن  با  كتاب  نمايش  و  نمايى  رخ  از  پس  رضاييان 
همكارانش از وراى اين فيلم و كتاب مى خواهند به ايرانى و غير ايرانى نشان دهند چنين عنوان كرد: 

« عشق را در جان خود پرورده ايم
هفت گوهر ارمغان آورده ايم

« عشق را در جان خود پرورده ايم
هفت گوهر ارمغان آورده ايم

« عشق را در جان خود پرورده ايم

هفت جام، هفت ساقى، هفت دست
تا رويم از نو به ميدان مست مست

باده اى كه از نو به حيرت آورد
اين شراب كهنه را از نو بنوش

چشمه اى شو از درون خود بجوش
در پايان از دست اندركاران و همكارانى كه در به بار نشستن اين اثر كوشيده اند و به گفته ى شادروان 
مجتبا كاشانى (شاعر معاصر)، پل بوده اند، نه ديوار قدردانى و سپاسدارى شد. اين آيين كه در خانه ى 
هنرمندان برپا بود در حالى پايان يافت كه پيش از اين در بنياد ايران شناسى رخ نمايى از اين اثر انجام 
شده بود و ناصر ميرباقرى، مديرا نتشارات گويا نيز قصد دارد سومين آيين رونمايى و بزرگداشت اين 
هنرمندان برپا بود در حالى پايان يافت كه پيش از اين در بنياد ايران شناسى رخ نمايى از اين اثر انجام 
شده بود و ناصر ميرباقرى، مديرا نتشارات گويا نيز قصد دارد سومين آيين رونمايى و بزرگداشت اين 
هنرمندان برپا بود در حالى پايان يافت كه پيش از اين در بنياد ايران شناسى رخ نمايى از اين اثر انجام 

اثر را در انتشارات گويا برپا دارد.

كتابهايى كه در مركز زرتشتيان كاليفرنيا
 به فروش ميرسد

• آموزش زرتشت، پيامبر ايران از تهمورس ستنا
• در جستجوى راستيها به كوشش فرنگيس كيخسرو شاهرخ

• ياران هستى از برهان ابن يوسف
• ضرب المثلها و ادبيات برگزيده فارسى از اختر شجاع زادگان

• پيام زرتشت از دكتر جعفرى
گات ها، سروده هاى اهورايى زرتشت از دكتر خسرو خزايى (پرديس)• گات ها، سروده هاى اهورايى زرتشت از دكتر خسرو خزايى (پرديس)• گات ها، سروده هاى اهورايى زرتشت از دكتر خسرو خزايى (پرديس)

• شاخ سخن از مهين بانو تركمان اسدى
• فرورانه از دكتر جعفرى

• بيست و يك نوشتار پژوهشى از اردشير جهانيان
• سوادآموزى و دبيرى در دين زرتشت
• بر ما چه گذشت از جمشيد پيشدادى

وازه هاى پارسى براى پارسى زبانان از دكتر زرتشت آزادى

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

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

• َپر سور از گروه گات ها- كانادا
• نماژ- نيايش هاى سرزمين اهورايى

تلفن و يا نشانى الكترونيكى براى سپارش

714 - 893 - 4737
Info@CZC.org

«هفت رخ فرخ ايران» رونمايى شد

برگرفته ازهفته نامه امرداد-تهران
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بهار

من نگويم كه مرا از قفس آزاد كنيد
قفسم برده به باغى و دلم شاد كنيد

فصل گل مى گذرد هم نفسان بهر خدا
بنشينيد به باغى و مرا ياد كنيد

ياد از اين مرغ گرفتار كنيد اى مرغان
چون تماشاى گل و الله و شمشاد كنيد

هركه دارد ز شما مرغ اسيرى به قفس
برده در باغ و به ياد منش آزاد كنيد

آشيان من بيچاره اگر سوخت چه باك
فكر ويران شدن خانه ى صياد كنيد

بيستون بر سر راه است مبادا از شيرين
خبرى گفته و غمگين دل فرهاد كنيد

جور و بيداد كند عمر جوانان كوتاه
اى بزرگان وطن بهر خدا داد كنيد

گر شد از جور شما خانه ى مورى ويران
خانه خويش محال است كه آباد كنيد

كنج ويرانه ى زندان شد اگر سهم بهار
شكر آزادى و آن گنج خداداد كنيد

كنج ويرانه ى زندان شد اگر سهم بهار
شكر آزادى و آن گنج خداداد كنيد

كنج ويرانه ى زندان شد اگر سهم بهار

"ملك الشعرا بهار"                          

ياد باد آن كه نهانت نظرى با ما بود
رقم مهر تو بر چهره ما پيدا بود

ياد باد آن كه چو چشمت به عتابم مى كشت
معجز عيسويت در لب شكرخا بود

ياد باد آن كه صبوحى زده در مجلس انس
جز من و يار نبوديم و خدا با ما بود

ياد باد آن كه رخت شمع طرب مى افروخت
وين دل سوخته پروانه ناپروا بود

ياد باد آن كه در آن بزمگه خلق و ادب
آن كه او خنده مستانه زدى صهبا بود

ياد باد آن كه چو ياقوت قدح خنده زدى
در ميان من و لعل تو حكايت ها بود

ياد باد آن كه نگارم چو كمر بربستى
در ركابش مه نو پيك جهان پيما بود

ياد باد آن كه خرابات نشين بودم و مست
وآنچه در مسجدم امروز كم است آن جا بود

ياد باد آن كه به اصالح شما مى شد راست
نظم هر گوهر ناسفته كه حافظ را بود

حافظ

عمر كوتاه 

نيست بسيار  ما  عمر  و  است  اندك  ما  مهلت 
نيست پيكار  زندگى  با  مرا  فرصت  چنين  در 

عمر گلزار  از  نيست  دامنى  جز  ما  سهم 
نيست ديدار  مهلت  اما  است  بسيار  يار 

خيال قصر  در  زيباست  زندگى  رنگ  و  آب 
نيست پندار  پرده  بر  جز  نقش  اين  جلوه 

گرفت بايد  سحر  اغوش  ز  را  دولت  كام 
نيست بيدار  خفتگان  بخت  كه  گويد  شب  مرغ 

دار تازه  را  زندگى  باغ  عشق  نسيم  با 
نيست تكرار  جز  كهنه  روزگار  كار  ورنه 

آيين كشوردارى  
آئين  درباره  را  آنان  نظر  و  فراخواند  دربار  به  را  دانايان  ساسانى  شاهنشاه  انوشيروان  خسرو  روزى 
كشوردارى خواستار شد . آئينى كه هم نيكبختى پادشاه و هم نيكبختى مردمان را فراهم سازد بوذرجمهر 

يكى از دانايان بود كه چنين پاسخ داد:
ترس از خدا تا آنگاه از خواست هاى نفسانى در امان باشد

يكى از دانايان بود كه چنين پاسخ داد:
ترس از خدا تا آنگاه از خواست هاى نفسانى در امان باشد

يكى از دانايان بود كه چنين پاسخ داد:

راستگويى و وفادارى در وعده و پيمان ها
شنيدن پند دانايان

گرامى داشتن دانشمندان - افسران - نويسندگان و كارمندان
و  كاران  نيكو  به  دادن  نيكو  پاداش  و  دادگر  روى  از  محاسبات  كاركنان  پژوهش  و  داوران  نگهبانى 

مجازات بدكاران
رسيدگى به وضع زندانيان

انديشيدن درباره امنيت راهها - بازارها - نرخ ها و بازرگانى مردم 
رسيدگى به وضع زندانيان

انديشيدن درباره امنيت راهها - بازارها - نرخ ها و بازرگانى مردم 
رسيدگى به وضع زندانيان

آماده كردن افزارهاى جنگى و فراهم كردن ارتش مظنم
انديشيدن درباره امنيت راهها - بازارها - نرخ ها و بازرگانى مردم 

آماده كردن افزارهاى جنگى و فراهم كردن ارتش مظنم
انديشيدن درباره امنيت راهها - بازارها - نرخ ها و بازرگانى مردم 

بزرگ داشتن ارزش خانواده و فرزند و خويشان و رسيدگى به آنچه آنان را نيكو دارد
آماده كردن افزارهاى جنگى و فراهم كردن ارتش مظنم

بزرگ داشتن ارزش خانواده و فرزند و خويشان و رسيدگى به آنچه آنان را نيكو دارد
آماده كردن افزارهاى جنگى و فراهم كردن ارتش مظنم

برقرارى امنيت در مرزهاى كشور از راه اقدامات احتياطى به هنگام
دلجويى از وزيران و كاركنان و بركنار كردن نادرستان و نا اهالن از مسند قدرت

سپس پادشاه ايران دستور داد اين گفتار را با زرناب بنويسند و الگوى پادشاهى امروز و آيندگان شود 

كسى نيست بيا در خود نگريم
گاهي بي رنگي از هر رنگي زيباتر و مفيدتر است. • گاهي بي رنگي از هر رنگي زيباتر و مفيدتر است. • گاهي بي رنگي از هر رنگي زيباتر و مفيدتر است. 

هيچ گاه براى آغاز دير نيست ، همين بس كه به خود بگويم اين بار كار نا تمام را پايان • هيچ گاه براى آغاز دير نيست ، همين بس كه به خود بگويم اين بار كار نا تمام را پايان • هيچ گاه براى آغاز دير نيست ، همين بس كه به خود بگويم اين بار كار نا تمام را پايان 
مى دهم .

• در پشت هيچ در بسته اى ننشينيد  تا روزى باز شود . راه كار ديگرى جستجو كنيد  و 
اگر نيافتيد همان در را بشكنيد . 

• تولد و مرگ اجتناب ناپذيرند ،  فاصله اين دو را زندگي كنيم.

• خوشبختى ميان خانه ى شماست، بيهوده آن را در ميان باغ ديگران مى جوييد.

• جز ناميدى و افسردگى هيچ بن بستى در زندگى آدمى نيست.

سعى نكنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بكوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم.• سعى نكنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بكوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم.• سعى نكنيم بهتر يا بدتر از ديگران باشيم، بكوشيم نسبت به خودمان بهترين باشيم.

• انديشه كردن به اين كه چه بگويم، بهتر است از پشيمانى از اين كه چرا گفتم.

• شما بدون تسلط بر خود نمى توانيد فاتح ديگران باشيد.

نگارنده و سخنگويى كه ديگران را كوچك و خوار مى نامد ، خود چيزى براى نمايش • نگارنده و سخنگويى كه ديگران را كوچك و خوار مى نامد ، خود چيزى براى نمايش • نگارنده و سخنگويى كه ديگران را كوچك و خوار مى نامد ، خود چيزى براى نمايش 
و بروز ندارد.

مردان خدا پرده ي پندار دريدند
يعني همه جا غير خدا يار نديدند

هر دست كه دادند همان دست گرفتند
هر نكته كه گفتند همان نكته شنيدند

يك طايفه را بهر مكافات سرشتند
يك سلسله را بهر مالقات گزيدند

جمعي به در پير خرابات خرابند
قومي به بر شيخ مناجات مريدند

يك فرقه به عشرت در كاشانه گشادند
يك زمره به حسرت سر انگشت گزيدند

يك جمع نكوشيده رسيدند به مقصد
يك قوم دويدند و به مقصد نرسيدند

فرياد كه در رهگذر آدم خاكي
بس دانه فشاندند و بسي دام تنيدند

همت طلب از باطن پيران سحرخيز
زيرا كه يكي را ز دو عالم طلبيدند

زنهار مزن دست به دامان گروهي
كز حق ببريدند و به باطل گرويدند

چون خلق در آيند به بازار حقيقت
ترسم نفروشند متاعي كه خريدند

مرغان نظرباز سبك سير «فروغي»
از دامگه خاك بر افالك پريدند

فروغي بسطامي

 تنها شدم 

نازنين رفت و دوباره باز من تنها شدم
بيكس و بي آشيانه ، باز من تنها شدم

گونه ها خيس است و دنيا در بلور
اشك ها را اين بهانه : "باز من تنها شدم."

تك درختي خشكم و در رهگذار صاعقه
مي كشد جانم زبانه، باز من تنها شدم

من ماتم نشين باغبان" من ماتم نشين باغبان" من ماتم نشين باغبان "باغ بي برگي
مي زند دردي جوانه؛ باز من تنها شدم

لحظه لحظه عاشقانه در كنارش بوده ام
عاقبت هم عاشقانه باز من تنها شدم

خلوتم حتي ميان صد غزل هم پر نشد
مي پكد بغض ترانه؛ باز من تنها شدم

آخرين شعرت چه توفيري كه قطعه يا غزل؟
باز من تنها شدم." باز من تنها شدم." باز من تنها شدم. "عاشقانه" يا "شبانه

هومن غفوري
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هخامنشي  دوره  به  وابسته  ايواني  از  متر   40
آمد.  بيرون  خاك  دل  از  سال   2500 از  پس 
ايوان  اين  از  بخش هايي  پيش  روز   20 حدود 
به همراه پايه ستون ها و پلكاني شبيه پلكان هاي 
و  ايراني  باستان شناسان  توسط  جمشيد  تخت 
حاضر  حال  در  كه  بود  شده  استراليايي كشف 
دارد. ادامه  منطقه  اين  در  كاوش ها  همچنان 

نورآباد  در  باستان شناسي  كاوش هاي  ادامه 

متر   40 آمدن  بيرون  به  منجر  فارس  ممسني 
و  هخامنشي  ستون دار  ايوان  كف  از  مربع 
احتماال  كه  شد  ديگري  پلكان  رديف  يك 
و  هخامنشي  ستون دار  ايوان  كف  از  مربع 
احتماال  كه  شد  ديگري  پلكان  رديف  يك 
و  هخامنشي  ستون دار  ايوان  كف  از  مربع 

دارد. تعلق  هخامنشيان  دوره  از  كاخي  به 
و  ايران  باستان شناسي  هيات  ايراني  سرپرست 
استراليا با اعالم اين خبر گفت: «تا كنون موفق 
شديم حدود 40 متر مربع از كف ايوان هخامنشي 
ايوان  اين  بياوريم.  بيرون  خاك  دل  از  را 
سنگفرش شده و عرض آن حدود 4 متر است.»

ايوان  اين  بياوريم.  بيرون  خاك  دل  از  را 
سنگفرش شده و عرض آن حدود 4 متر است.»

ايوان  اين  بياوريم.  بيرون  خاك  دل  از  را 

از كف  ايوان  اين  «ارتفاع  ادامه گفت:  در  وي 
تاز گي  به  و  است  متر  نيم  و  يك  حدود  زمين 
ايوان  كنار  در  نيز  ديگر  پلكان  رديف  يك 
تاز گي  به  و  است  متر  نيم  و  يك  حدود  زمين 
ايوان  كنار  در  نيز  ديگر  پلكان  رديف  يك 
تاز گي  به  و  است  متر  نيم  و  يك  حدود  زمين 

كشف شده است.»
يافته اخير اين ايوان را دو پلكاني كرده است اما 
باستان شناسان احتمال مي دهند كه يك رديف 
پلكان ديگر در آن سوي ايوان همچنان در دل 

خاك پنهان مانده است.

محدوده  در  همچنان  باستان شناسي  كاوش هاي 
ايوان ادامه دارد و هنوز اين ايوان هخامنشي به 

طور كامل از زير خاك بيرون نيامده است.
بر اساس تعيين حريم انجام گرفته احتمال مي رود 
وسعت  مربع  متر   60 حدود  هخامنشي  اثر  اين 
داشته باشد و به لحاظ معماري با كاخ هاي برزن 
سوي  از  دارد.  مشابهت  جمشيد  تخت  جنوبي 
ديگر از بناهاي تخت جمشيد كوچكتر است اما 
از نظر نوع پايه ستون ها، با پايه ستون هاي كاخ 

بخشى از

ايوان هخامنشى نورآباد فارس نمايان شد

زيادي  شباهت هاي  جمشيد  تخت  ستون  صد 
دارد.اين بناي هخامنشي احتياج به مرمت فوري 
دارد و در حال حاضر براي مرمت آن 30 ميليون 

تومان درخواست شده است.
محوطه  اين  در  شناسي  باستان  هاي  كاوش 
سطوح  هخامنشي،  هاي  ستون  پايه  كشف  و 
سنگفرش عظيم، سازه هاي بزرگ الشه سنگي، 
سطوح  هخامنشي،  هاي  ستون  پايه  كشف  و 
سنگفرش عظيم، سازه هاي بزرگ الشه سنگي، 
سطوح  هخامنشي،  هاي  ستون  پايه  كشف  و 

بزرگ  ايوان  و  مرمر  سنگ  متعدد  ظروف 
سنگفرش عظيم، سازه هاي بزرگ الشه سنگي، 
بزرگ  ايوان  و  مرمر  سنگ  متعدد  ظروف 
سنگفرش عظيم، سازه هاي بزرگ الشه سنگي، 

فرارسيدن رسيدن سال نو 
و نوروز باستانى را به همگان 
و  تندرستى  و  گفته  شادباش 

شادزيوى را آرزو منديم

مهندس افالتون و فرنگيس خسرويانى

را  خود  نوروزى  شادباش 
پيش كش مى كنيم و سرافرازى 
از  را  همگان  مهرورزى  و 

پروردگار خواستار هستيم

مژده عرفانى و همكاران

بهترين  آرزوى  با 
شادباش هاى نوروزى و 

شادكامى براى همگان
دكتر پيام شايانى و همكاران

زادروز  و  نوروز  جشن 
اشوزرتشت بر همه جويندگان 

راه راستى فرخنده باد

دكتر كورش كيخسرو شاهرخ و همكاران

نمايندگى بيمه كسروى
نخستين  روز  زاد  و خجسته  نوروز  جشن 
را  اسپنتمان  زرتشت  آريايى  پيامبر 

شادباش مى گويد
شادمانى و نيرومندى شما آرزوى ماست

714 - 542 -3014

بهترين شادباش هاى نورزوى 
و  كنيم  مى  كش  پيش  را  خود 
همگان  مهرورزى  و  سرافرازى 

را از اهورامزدا خواستاريم

دكتر رستم فروغى و خانواده

متعددي  هاي  پرسش  آن،  پلكان  و  ستوندار 
مطرح كرده است. اينكه اين بنا در دوره كدام 
يك از پادشاهان هخامنشي بنا شده و يا استفاده 

شده است هنوز مشخص نيست.
بنا  اين  كه  اند  گفته  محوطه  اين  كاوشگران 
دوره  شهرهاي  از  يكي  از  بخشي  احتمال  به 
هخامنشي است. شايد آثار بدست آمده بخش 
هايي از همان شهر تاريخي نام برده شده است "
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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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Iranians, from the start of their history, have had many national celebrations and 
holidays that are full of happiness and joy. Nowruz is one of the oldest, biggest and 
best-known. Tradition dates it right back to before the end of the last Ice Age – and 
it is still going strong.
We know that the Achaemenid dynasty celebrated Nowruz, and it held great signifi-
cance for them. In 487 BC, Darius the Great celebrated the festival at his new palace 
at Persepolis. But even prior to that, Nowruz was celebrated among Aryan tribes 
dating back to King Jamsheed, 12,000 years ago. The word ‘Nowruz’ itself can be 
found in Persian texts as far back as the second century AD.
Today it is celebrated all over the world, from Iran and Tajikistan to northwest-
ern China and the Balkans, as well as in Iranian communities in countries like the 
United States, Canada and the United Kingdom – making it a truly international 
festival.
Nowruz is the first day of the month of Farvardin and Iranians believe that, on that 
day, the spirits of their ancestors return to visit them.
Let us come together, with the help of Ahura Mazda who gave us Nowruz and life, 
and unite to make this world a better place.
Let us, at this moment, forget materialism and ask God for the following: 
Oh Ahura Mazda, help us reduce the pain and suffering of people in need. 
Oh Ahura Mazda, free the innocent individuals from the wrongful.
Oh Ahura Mazda, do not allow any person to go hungry and without their basic 
needs.
Oh Ahura Mazda, bring down the wrongful and stem their power.
Oh Ahura Mazda, bring much health and joy to the sick, and deliver them and their 
families from suffering.
Oh Ahura Mazda, we are thankful that you have given us life so that we can experi-
ence another Nowruz.
Another gift of Nowruz to humanity is the birth of Zarathushtra. Zarathushtra was 
the first to bring humanity the idea of monotheism, Ahura Mazda and the path of 
Asha (righteousness). Zarathushtra’s wisdom has become the light of this world. 
His vision of good thoughts, good words and good deeds has become the foundation 
of our world civilization, and this is why he is the father of humanity.
Iranians must be proud of the gift of Zarathushtra. His message of purity of mind is 
a gift from Iran to the world.

Editor’s Note
By Mehrdad Mondegari
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religious service, presented by Mobed Dr Rostam Vahidi 
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Mobed Vahidi has joined the California Zoroastrian Cen-
ter to work as one of our official full-time mobeds. Please 
help us congratulate him for joining the CZC, and bring 
your children, relatives, friends and neighbors, to enjoy 
a Sunday morning prayer and speeches that answer ques-
tions about the Zoroastrian religion and its practices.
This is a free event, and everyone is welcome to attend.

California Zoroastrian Center,
8952 Hazard Avenue,

Westminster, CA92683
Phone: 714-893-4737
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Farvardin is synonymous with fravashi, 
farohar or arda-fravash. Fravashi is 
the divine spark of God within us. Fra 
means ‘forward motion’, and vasi means 
‘to evolve’. So, it is something that makes 
things grow and move forward. It is the 
divine essence of God that dwells within 
each and every object of the creation of 
God. 
Ahura Mazda preserves his contact with 
each of his creations through the fravashi 
that is within each object. He sustains, 
maintains and advances every single ob-
ject in creation towards perfection with the 
help of its fravashi. In simple words, we 
have a part of God within us that guides 
our soul – urvan to make the right choice 
in every single thought, word or action 
that it initiates. It is an eternal concept. 
Farvardin represents immortality.
As this concept has such a paramount 
importance, Farvardin is the first month 
of the Zarathushti year and also the 19th 
day of the month. We refer to Farvardin
as Farrokh Farvardin, Farrokh, meaning 
‘very auspicious’. As Farvardin represents 
the essence of God, it is neither an Amesha 
Spenta nor a Yazata.
Roj Farvardin and Mah Farvardin are 
held very sacred by Zarathustis.
This day is popularly known as Farvard-
ian in the Gujarati language. The day is set 
aside to revere and worship Ahura Mazda 
by performing a Jashan to adore and re-
member all good souls. It is customary to 
visit the final resting place of the departed 
souls at the doongerwadi or cemetery as a 
mark of remembrance and respect.
It is believed that the guardian spirit, 
fravashi will help and assist anyone who 
asks for its help. Our prayers include such 
invocations:

ASHA-O-NAAM VAN-GHU-ISH SOO-
RAA-O
SPENTAA-O FRA-VASH-AYO YAZA-
MAI-DEY!

I pray and worship the fravashi that are 
righteous, good and brave, and those that 
help in my advancement. In the Afringaan 
prayers, we invoke the fravashi of those 
unborn, those living and those who are 
dead, of all good men and women, every-
where.

Function of fravashi

The function of the fravashi is to guide 
our urvan to choose the right path, to as-
sure his progress towards perfection 
(khordaad) and immortality (amerdaad). 
It defeats all evil tendencies and renders 
them impotent.
Fravashi is described in the Avesta as 
Anamanthvao. This means that fravashi 
is a concept that cannot be conceived of 
in human thought. It is hard to imagine 
what fravashi is. Fravashi is referred to 
as Uruvinaiti, or ‘of vast vision’; Vasoya-
ona, or ‘extending in all directions without 
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limit’; and Duraesuka, or ‘of far-illumined 
vision’.
Fravashi is fully capable of guiding our 
urvan. However, it does not and cannot in-
terfere with the free will of the urvan to act 
as it chooses. It is the duty of the urvan to 
seek and ask the assistance of the fravashi 
that is within us. Not only must the urvan 
ask for guidance, but it must follow the ad-
vice of the fravashi.
If the urvan does not ask for help, the 
fravashi will not interfere. Even after giv-
ing its advice, the fravashi does not force 
or compel the urvan to follow and carry 
out its own advice. The urvan still has 
a choice. It can follow the advice of the 
fravashi or follow its own inclinations. 
This is why, in spite of having an element 
of God within us, we can end up in all 
kinds of trouble, sin, chaos, sorrow, pain 
and grief.
We do not come across the word fravashi 
in the Gathas. It is mentioned in the Yasna 
Haptangaiti, Y37.3, which is Gathic in 
nature. In Hadokht Yasht, the source of 
fravashi is referred to as Spenta Mainyu 
and Vahishta Manah, which both occur in 
the Gathas. The concept of the fravashi is 
presented in the Yasna, Y23 and Y26, and 
has been fully developed in the Farvardin
Yasht.
The Pahlavi term for fravashi is farohar. It 
is indivisible, just like God. The word is 
used in a plural-sense – fravashis – only 
to facilitate our mental concept. Fravashi 
projects the light – USHTAA – onto the 
urvan thru the agency of baodhangha, 
which is consciousness. Baodhangha acts 
as a step-up transformer in the projection 
of light onto the soul.
Fravashi is an eternal spiritual aspect with 
no beginning and no end. She exists before 
the individual is born and, on bodily death, 
separates herself and returns to the spiritu-
al world. We always honor and remember 
the collective fravashi of the holy souls. 
Her help is invoked through our prayers 
and rituals. Fravashi’s blessings and help 
are esteemed as most effectual. 

Relevance of fravashi

The relevance of this concept is that I must 
realize that there is a divine spark of God 
within myself. The indwelling fravashi can 
help and assist me, if I ask for its help and 
follow its advice. It can guide me in my 
daily decisions and lead me on the correct 
path in life, if I choose to seek and then 
follow its advice. To progress and succeed, 
I need to develop the habit of invoking the 
aid of the fravashi, in every single thing 
that I do. If I constantly ask fravashi for its 
guidance and put that into practice, my life 
will begin to change positively. Through 
daily prayers and a sincere understanding 
of them, I can achieve spiritual progress. 
If I constantly seek assistance from my 
fravashi and follow its advice, my life will 
begin to change for the better.

The Nowruz News
By Tehran

So it seems everyone knows all about Nowruz. It’s the first day of our new year. It’s the 
first day of spring. We have to clean the house. We see family we haven’t seen for a long 
time, eat sabzi polo mahi, and most importantly we get presents!!!
But what about the other parts of Nowruz? The parts that we sometimes forget. The parts 
that are as much a part of the tradition and culture as the day itself. What is Nowruz 
without a Haft Seen or Chahar Shanbeh Soori? How do we get gifts if there is no Amo 
Nowruz? Today I pay tribute to the sometimes forgotten traditions associated with Nowruz.
The night before the last Wednesday of the year is celebrated by the Iranian people as 
Chahar Shanbeh Soori, the Iranian festival of fire. So technically it’s Tuesday night, 
which confuses me every year because Chahar Shanbeh means Wednesday. This festival 
is the celebration of the light, signifying the good winning over the darkness, which sig-
nifies the bad. The symbolism in Nowruz is traditionally of Zoroastrian origins.
The tradition includes people going into the streets, alleys, and backyards to make fires, 
and jump over them while singing the traditional song ‘Zardee ye man az to, sorkhee ye 
to az man’ which literally ‘My yellowness to you, your redness to me’. Figuratively it 
means ‘My paleness/pain/sickness/bad luck to you, your strength/health/good fortune to 
me’. Los Angeles, Orange County and Toronto hold large gatherings for Chahar Shanbeh 
Soori. A word to the wise: watch out for Homeland Security. 
The best amehs and khalehs serve different kinds of pastries and nuts known as Ajeel e 
Moshkel Gosha (translated as ‘the problem-solving nuts’). This is the Chahar Shanbeh 
Soori way of giving thanks for the past year’s health and happiness, while exchanging 
any remaining sickness and evil for the warmth and vibrancy of the fire.
According to tradition, the living are visited by the spirits of their ancestors on the last 
days of the year, and many children wrap themselves in shrouds, symbolically re-enact-
ing the visits. They also run through the streets banging on pots and pans with spoons and 
knocking on doors to ask for treats. The ritual is called Ghashogh Zanee which means 
spoon-beating and symbolizes the beating out of the last unlucky Wednesday of the year. 
It is kind of like Halloween except without the Freddy Kruger costumes.
There are also several other traditions on this night, including the rituals of Koozeh 
Shekastan, the breaking of clay pots which symbolically hold one’s bad fortune, but 
make sure you don’t break your mom’s favorite pot because then you will get in trouble. 
The ritual of Faal Goosh, or telling one’s fortune from the conversations of those pass-
ing by, coffee spills on saucers, or opening the Hafez. There is also the ritual of Gereh 
Goshaee, making a knot in the corner of a handkerchief or garment and asking the first 
passerby to unravel it in order to remove one’s misfortune. Just hope it’s not me passing 
by because I can’t even untie my shoes.
Haft Seen are the seven S’s that make up the Nowruz Table. Haft Seen is a big part of 
Nowruz. The haft sin table includes seven items specifically starting with the Farsi letter 
S or Seen. The items symbolically relate to seven creations and the holy spirits protect-
ing them. Originally called Haft Sheen, the Haft Seen has evolved over the time, but has 
kept its symbolism. 

The Haft Seen is made up of:

Sabzeh – wheat, barley or lentil sprouts growing in a dish – symbolizing rebirth (the 
grassy stuff that you throw in the river).
Samanu - a sweet pudding made from wheat germ – symbolizing affluence (the brown 
smushy stuff).
Senjed – the dried fruit of the oleaster tree – symbolizing love (the dry milk dud stuff). 
Seer – garlic – symbolizing medicine (if you’re Persian you know what garlic is).
Seeb – apples – symbolizing beauty and health (the only normal thing).
Somagh – sumac berries – symbolizing (the color of) sunrise (the kabob stuff). 
Serkeh – vinegar – symbolizing age and patience (the smelly stuff).

Other things you may see on the table are:

Sonbol – Hyacinth flower (the pretty flower that you AREN’T supposed to throw in the river.
Sekkeh – Coins – representative of wealth (the gold coins that look cool).
Traditional Iranian pastries such as baklava, toot, noon nokhodchee (that you always try 
to sneak and eat).
Dried nuts, berries, raisins and Aajeel (that your dad always tries to sneak and eat).
Lit candles – symbolizing enlightenment and happiness (only you can prevent a forest fire).
A mirror – symbolizing cleanness (and so the women can look at their lipsticks before pictures).
Decorated eggs, sometimes one for each member of the family – symbolizing fertility 
(it’s like Easter).
A bowl of water with goldfish – symbolizing life within life, and the sign of Pisces which 
the sun is leaving (hopefully they don’t die the day of). 
A bowl of water with an orange in it – symbolizing the earth floating in space (it’s weird 
but nice looking).
Rose water for its magical cleansing powers.

Please see Page 11
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Farvardin
By Kayomarsh P Mehta



Mystery of the Red Snake unraveled
Archeological remains unearthed in Iran indicate 
that Persian military and engineering capabilities 
might have easily rivaled those of the Romans.
It was older than the Great Wall of China by 1,000 
years, and longer than Hadrian’s Wall and the An-
tonine Wall combined. The Great Wall of Gorgan 
(or ‘Red Snake’) in north-eastern Iran was made 
up of over 30 forts, an aqueduct and water chan-
nels. Its origin was unknown until this February 
an international team of archeologists shed some 
light on who might have created it. 
It had been suggested that great kings like Alex-
ander (4th century BC) or Khusrau I (6th century 
AD) were responsible, and scientific analysis is 
now showing that it most likely dates back to the 
5th or 6th century AD, and was built by the Sassa-
nian Persians as a defense against the White Huns 
of Central Asia. 

Using satellite imagery and survey techniques, the team from Iran and the UK (the Uni-
versities of Edinburgh and Durham) has revealed that the forts were densely occupied, 
with military-style barracks. Remains unearthed indicate that it was a vibrant frontier, 
full of activity, with a possible 30,000 soldiers stationed at it. 
According to Eberhard Sauer of Edinburgh University, ‘Our project challenges the tradi-
tional Eurocentric world view. At the time when the Western Roman Empire was collaps-
ing and even the Eastern Roman Empire was under great external pressure, the Sassanian 
Persian Empire mustered the manpower to build and garrison a monument of greater 
scale than anything comparable in the west. The Persians seem to match, or more than 
match, their late Roman rivals in army strength, organizational skills, engineering and 
water management.’
The research is published in Current World Archaeology and the periodical Iran, Journal 
of the British Institute of Persian Studies 45.

Achaemenid government center unearthed 
An archeological team has discovered the 
ruins of an Achaemenid government center 
during excavations in a city in southern Iran.
The latest studies in the second phase of ar-
cheological excavations in Nourabad-Ma-
masani, located in the country’s southern 
Fars province, have revealed the existence 
of a government center in the ancient site. 
‘The excavations revealed three staircases, 
a terrace partition adorned with 15 battle-
ments similar to the ones in Apadana ter-

race in Takht-e Jamshid (Persepolis),’ Alireza Asgari, supervisor of the Iranian-Austra-
lian archeological team, said. 
Achaemenid columns and pedestals of more than a meter thick, which were decorated 
with lotus designs and palm-leaf grooves, were discovered along with two 10-by-10 me-
ter rooms, a marble staircase and vessels belonging to the same period. 
‘Building such an extended complex with numerous artistic decorations was not possible 
at that time without financial support from the government,’ Asgari added. 
Alireza Asgari from Iran’s Archeology Research Center and Daniel Potts from Australia’s 
Sydney University were in charge of the project, which started on December 31, 2007.

Iran: Seven Faces of a Civilization
Prominent Iranology book publisher 
Gouya Art House has unveiled Farzin 
Rezaeian’s unique Iran: Seven Faces of a 
Civilization. The book beautifully recon-
structs major Persian monuments based on 
historical and archaeological information. 
It is a companion book to the award-win-
ning documentary-maker Farzin Rezae-
ian’s latest work, which portrays the coun-
try’s 7000-year-old history art, culture and 
architecture. The unveiling session was 

attended by the renowned American Iranologist, Professor Richard Nelson Frye, who 
delivered a speech about Iran’s past. Gouya Art House has published many exquisite 
Iranology books including Iran: The Cradle of Civilization, Semnan: Pearl of the Silk 
Road, and Isfahan: Pearl of the World

5 The Zoroastrian Journal - Spring 2008

Iranian musician revives silk strings
Iranian musician Siamak Mehrdad has in-
vented a machine to produce silk strings 
similar to those used in ancient Persian 
musical instruments. Over the past 150 
years, metal strings replaced conventional 
silk ones due to their availability and low 
production costs. According to Mehrdad, 
silk strings produce a softer sound, which 
is in perfect harmony with the sound of 
other Iranian instruments. Siamak Mehr-
dad was awarded by the 18th Fajr Music 

Festival for reviving the ancient Iranian Chang (harp). The Iranian Chang is smaller than 
the harp and is placed on the musician’s lap and played. 

Persepolis: A Glimpse of An Empire

Using digitalization methods, the TV documentary Persepolis: A Reconstruction rebuilds 
Persepolis at the time of the Achaemenid Empire. The film (by Götz Balonier) is about 

Persepolis and its reconstruction since the 
1930s, when the first reconstruction of the 
Harem (the Museum today) was complet-
ed by Friedrich Krefter and Ernst Herzfeld 
based on archeological findings. 
It continues to the present day, when ar-
chitects Kourosh Afhami and Wolfgang 
Gambke have been using computer tech-
nology for its virtual reconstruction, based 
primarily on Krefter’s work Persepolis-
Rekonstruktionen, the documentation ob-
tained from the excavations led by E.F. 
Schmidt, along with their own recent onsite 
research results. In addition, this virtual re-
construction examines color schemes for 
the first time, which may provide a forum 
for discussions. 
The film briefly explores the methodol-
ogy of this digital reconstruction and its 
sources, using novel pictures and HDTV 

technology to rebuild a possible version of the original Persepolis. In addition, it also 
presents the role of Persepolis in modern-day Iran, especially with respect to the Nowruz 
celebrations.
A DVD of Persepolis, A Glimpse of an Empire is available on Amazon in German and 
English: ISBN-3-89844-176-8; EAN-4 035714 28094 9.

Discovery of ancient fire at Pasargadae

Traces of an ancient 
fire have been dis-
covered at the Tall-
e Takht fortress of 
Pasargadae. Profes-
sor Pierfrancesco 
Callieri of the Uni-
versity of Bologna, 
the leader of the 
Italian-Iranian joint 
archaeological team 
that recently con-
cluded their exca-
vations at the site, 
described their find-

ings during an interview with the Tehran Times at the dig earlier this month.

The team discovered a heap of ashes, indicating that there was a major fire at the site in 
ancient times. Tall-e Takht was established by Cyrus the Great as a ceremonial site, he 
added, but Darius the Great converted it into a fortress. An Achaemenid era settlement of 
commoners located below the fortress has never been excavated

NEWS SECTION
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A Great Celebration is Upon Us! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowruz or Persian New Year happens at the 
time of vernal equinox.  The first day of 
spring is the time when Earth is re-born 

again. 

 



The Persian New Year:

Nowruz
Most holidays are based on something in a religion, but the 
Persian New Year is not based on any religious calendar. It 
begins on March 20, which is the first day of spring in the 
northern hemisphere, or the first day of fall in the southern 
hemisphere. 
The kick-off to the New Year is the eve of Red Wednesday or 
Fire Wednesday. On that night – which is actually the night 
before the last Wednesday of the year, there are bonfires ev-
erywhere. Children jump over the fire chanting: ‘My pale on 
your peak! Your red on my cheek.’

With that, they hope the coming year will turn their pale and unhappy cheeks happy and red. 
If you were to fly to Iran on this evening, you would think the whole country was on fire.
I said there is one difference between the Persian New Year and others, but the similari-
ties are so many. These pictures show the items you will see in a Persian house during 
the New Year. See if you find them in other New Year ceremonies.

1. Spring Cleaning: Persians insist on cleanliness, so a few days before the New Year, 
they start cleaning up everything in the house, which means clean everything in sight or 
out of sight.
2. A man with a red suit, singing and dancing in the streets: in Iran this jolly black fellow 
is called Haji Firooz.
3. Something green and lively from nature: a plate of green sprouts (lentils, wheat or 
other seeds) which have been soaked in water a couple of weeks earlier.
4. Candles or lightbulbs that look like candles.
5. Cookies, pastries and candies of all sorts.
6. Children running around the house in their new clothes.
7. Gifts, new shiny coins, or crisp paper money.

8.The countdown, usually with a man’s voice.
9.Fireworks or a 21-gun salute to the New Year. 

At the exact start of Nowruz, you can hear the tick-tock 
of clocks all over the country. Then a couple of strange 
things happen that you may not find in other holidays, a 
series of very fortunate events. At that exact moment, the 
goldfish in the fishbowl flips and, if you are not watching 
closely, or your eyes are fixed on the sweets, you will 

miss this exciting moment. Another fortunate event is 
to see the colored egg (which has been placed on a mir-
ror) wiggle and jiggle. 
My dear boys and girls: keep in mind that this hap-
pens only once a year. So you cannot play around the 
table and see these amazing things too. My grandma 
gave me advice that I would like to pass on to you: 
‘Watch the egg or the fish! Not both at the same time. 
Then, you will see with your own eyes what I am talk-
ing about.’ 
If you have a brother or a sister, one of you should watch the egg, and the other should 
watch the fish. Don’t try to watch one of them with the right eye and the other with the 
left eye. You may miss the whole thing and then you’ll have to wait until next year, when 
perhaps you can stay focused for a longer time. 

If your grandparents are around, they can help you keep things under control too. They 
know about this special moment. 

You may say, ‘How about my parents?’

Well, I am sorry to say that parents are so busy these 
days that, if the fish flipped to the edge of the fishbowl 
and performed a triple axel like Arakawa, before flying 
off for a summersault, and if the egg stood on its nar-
row tip and hatched standing up and then jumped on 
the windowsill and began to dance like Hillary Duff or 
sing like Leila Forouhar, your father would not believe 
a word of what you are saying.
He would just smile and say: ‘You’ve lost your 
breaks!’ Which means, you must be tripping your old man! And your mom would say, 
‘Ghorboon’e cheshashye khosh-gelet ke albaloo-gilas michin’e!’ Which means, ‘Your 
eyes are lovely, but you’re mixing cherries with berries.’
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Uncle New Day
‘Amoo Nowruz and Nanneh Sarma’

As told by Fazlolah Sobhi and translated by Fereydoun Kian

Most Persian stories start with: ‘Once there 
was, and then there wasn’t. Under the pur-
ple sky, there was a...’, and since this story 
is no exception, we shall begin the story of 
Amoo Nowruz or Uncle New Year. 
Once there was one, and then there wasn’t. 
Under the purple sky, there was an old man 
named Amoo Noruz, who would come to 
town every year on the first day of spring, 
his beard and hair dyed red with henna. His 
hat was made of felt, and he had a light blue 
shawl around his waist. He wore a pair of 
wide black cotton pants and a pair of can-
vas, thin-soled shoes. Every year, he would 
walk to the gates of town with a walking 
stick. 
By the edge of town lived an old lady called 
Nanneh Sarma – or Nanny Frost – who was 

in love with Amoo Nowruz, and waited for him during the last days of winter. Every 
morning she would get up early, sweep the house, and clean it all over. 
Then she would begin with her make-up. Just a few days earlier, she had started by dying 
her hands and feet with henna, and today, almost the first day of spring, she would use 
seven different lines of make-up. First was the eyeliner, and shading of the eyelids. Then 
she would powder her cheeks pink, and apply a glossy red lipstick. A sprinkle of glitter 
over her hair always cheered her up. A bluish-black beauty mark on the right side of her 
lips would definitely set her apart from those who did not think about that. 
Then she would dress in bright red leg wares and short plaid skirts. A breath of perfume 
over her hair and a touch of rosewater behind her ears wouldn’t be too much either.
She would then throw a rug on the terrace, overlooking the fountain pool. Her flowerbed, 
by this time, was filled with irises and hyacinths of all colors. A Persian quince tree and 
a Japanese cherry tree were filled with spring blossoms; their branches swelled with tiny 
buds of light green shoots.
She had placed in a silver tray her ‘Haft Scene’ or seven objects of happiness, which 
in Persian all begin with the letter S. They are all symbols of good things for the New 
Year, so Nanneh Sarma needed all the signs of good things she could possibly get. Green 
sprouts (sabzeh), garlic (seer), vinegar (serkeh), sumac (somagh), apple ( seeb), wheat 
pudding (samanoo), and senjed.
 On another tray she had all sorts of dried fruits, candies, sweets, cookies, cakes, nuts, 
raisins and chocolates. Some colored eggs and a couple of goldfish in a fish-bowl were 
placed right by the mirror, between the two trays. 
Now she would brew some tea in a samovar, and place an orange in a bowl of water. 
Then she would sit and wait for Amoo Noruz. 
After all this work, as you can well imagine, it didn’t take long for the old lady to get 
tired and fall into a little morning nap. Her eyelids became heavy and fell down, and 
slowly sleep overcame her. 
Meanwhile, Amoo Noruz arrived. Of course he hated to wake up the sweet old lady in 
such an early hour of the day. From the flowerbed, he picked a hyacinth and placed it on 
Nanneh Sarma’s chest. Then he sat right besides her, fixing himself a cup of tea. Then 
Amoo Noruz picked an orange, ate half, and left the other half for Nanneh Sarma. She 
was still sleep, but Amoo Noruz had a long day, so he got up, kissed Nanneh Sarma on 
a cheek and left.
As the sun made its way to the terrace, Nanneh Sarma woke up, finding her cheek tin-
gling. Then she noticed that everything on the trays had been touched, the orange had 
been peeled – half of which was left for her. The tea had long been brewed, and the cup 
of tea was still warm. In her great dismay, she realized that Amoo Noruz had come and 
gone, but had hesitated to wake her up.
Nanneh Sarma became desperate, pulling at her pearl necklace. The pearls ran all over 
the place, and that’s why there are usually hailstones on the first days of spring. She was 
exasperated at giving in to sleep at the wrong time, but now it was too late to regret. Her 
friends and neighbors comforted her by asking her to be patient and wait until the next 
Spring Day, when Amoo Noruz would walk from the mountains and pass by her house 
once again. 
Nanneh Sarma had to accept their advice. Nobody knows if she will ever see Amoo 
Noruz. Some say if the two should ever meet, it will be the end of the world. As of today, 
we can say that the two have not yet met, since the world still has not come to an end. 

YOUTH SECTION



Rabindranath Tagore

By: Richard Pettinger

Rabindranath Tagore was Asia’s first Nobel Prize 
winner. He was awarded the Nobel Prize for litera-
ture in 1913 for his book Gitanjali. Although most 
famed for his poetry Tagore was a creative genius 
who played a crucial role in the cultural renaissance 
of India and Bengal in the 19th and early 20th Cen-
turies. As well as being a Seer poet Tagore’s achieve-
ments included notable contributions in the fields of 
music, literature, plays, art and education reformer.
Although very wealthy he had an underlying spiri-
tuality, qualities. Rabindranath wrote his first poem 
at the age of 6. 
In 1913 Tagore was informed that he had been 
awarded the Nobel Prize for Literature. This pres-
tigious award brought Tagore into the public eye in 
both the East and West. Tagore had a complex re-
lationship with Mahatma Gandhi. On the one hand 
he supported India’s Independence movement and 

shared Gandhi’s vehement opposition to the treatment of the “untouchables”.

“When the voice of the Silent touches my words
I know him and therefore know myself.”

“Love is an endless mystery, 
for it has nothing else to explain it.”

Tagore kept writing poetry throughout his life. In the evening of his life when he suffered 
various illness, he became concerned with the theme of death and man’s immortality.

The night is black and the forest has no end;
a million people thread it in a million ways.

We have trysts to keep in the darkness, but where
or with whom - of that we are unaware.

But we have this faith - that a lifetime’s bliss
will appear any minute, with a smile upon its lips.

In 1940 Oxford University arranged a special ceremony in Santiniketan to honor the poet 
with a Doctorate Of Literature. Tagore passed away on 7th August, 1941 in his ancestral 
home in Calcutta, the house where he was born.
Tagore influence many poets and literary figures. Early admirers included W.B.Yeats and 
Romain Rolland. His poetry was also appreciated by Spanish poets such as nobel Laure-
ates: Gabriella Mistral, Pablo Neruda and Octavio Paz.
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Alone 

by Edgar Allan Poe

From childhood’s hour I have not been
As others were; I have not seen
As others saw; I could not bring
My passions from a common spring.
From the same source I have not taken
My sorrow; I could not awaken
My heart to joy at the same tone;
And all I loved, I loved alone.
Then- in my childhood, in the dawn
Of a most stormy life- was drawn
From every depth of good and ill
The mystery which binds me still:
From the torrent, or the fountain,
From the red cliff of the mountain,
From the sun that round me rolled
In its autumn tint of gold,
From the lightning in the sky
As it passed me flying by,
From the thunder and the storm,
And the cloud that took the form
(When the rest of Heaven was blue)
Of a demon in my view. 

LITERATURE

Nobody is around, let’s look deep inside
• God places the heaviest burden on those who can carry its weight.
•The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing that you 
will make one.
• Grow your tree of falsehood from a small grain of truth. Do not follow those who 
lie in contempt of reality. Let your lie be even more logical than the truth itself, so 
the weary travelers may find repose."
• Learn from your dreams what you lack.
• A man should hear a little music, read a little poetry, and see a fine picture every 
day of his life, in order that worldly cares may not obliterate the sense of the 
beautiful which God has implanted in the human soul.
• For success, attitude is equally as important as ability.
• It is wise to direct your anger towards problems -- not people; to focus your 
energies on answers -- not excuses.
• Above all, be true to yourself, and if you cannot put your heart in it, take yourself 
out of it.
• Believe and act as if it were impossible to fail.
• Laugh as much as you breathe and love as long as you live.
• Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and 
make a new ending.
• We need to find God, and he cannot be found in noise and restlessness. God is 
the friend of silence. See how nature - trees, flowers, grass- grows in silence; see 
the stars, the moon and the sun, how they move in silence... We need silence to be 
able to touch souls.
• Being happy doesn't mean that everything is perfect. It means that you've decided 
to look beyond the imperfections.

Forget

by Czeslaw Milosz

Forget the suffering
You caused others.
Forget the suffering
Others caused you.
The waters run and run,
Springs sparkle and are done,
You walk the earth you are forgetting.

Sometimes you hear a distant refrain.
What does it mean, you ask, who is singing?
A childlike sun grows warm.
A grandson and a great-grandson are born.
You are led by the hand once again.

The names of the rivers remain with you.
How endless those rivers seem!
Your fields lie fallow,
The city towers are not as they were.
You stand at the threshold mute. 

Broken Wings
from At The End Of A Perfect Day
by Chris de Burgh 

These broken wings can take me no further,
I'm lost, and out at sea,
I thought these wings would hold me forever,
And on to eternity,
And far away I can hear your voice,
I can hear it in the silence of the morning,
But these broken wings have let me down,
They can't even carry me home.

In broken dreams that keep me from sleeping,
I remember all the things I said,
Well I've broken all the promises,
I said I would be keeping,
They're gone, like leaves they fell,
For it's so hard when you're far away,
All I needed was a shoulder I could cry on,
Now these broken dreams have woken me,
My love, will you carry me home. 

   Or will you treat me like some traveller,
   On a dark and lonely road,
   Who sees a light and a woman who will give him love,
   Oh and just when she reaches the part,
   When she's supposed to comfort his broken heart,
   She turns away, and sends him travelling on, on, 

Oh when I left I believed that nothing would go wrong,
I thought the whole world would be waiting for my story,
Take me back, my love, I need you now,
Come back and carry me home,
Take me back and heal these broken wings,
Come back and carry me home.



Everything in this universe or world has 
its origin. On this earth, life begins when 
we are born, or even before when we are 
in our mother’s womb. At the moment we 
take our first breath and cry, our journey 
begins in this world. Some of us have a 
short life line and some long, before our 
soul goes back to the source. According to 
historical legend, Zarathushtra made his 
appearance in this world laughing instead 
of crying. Spiritually it meant that he was 
born with joy to complete his mission to 
save humanity from suffering. The soul of 
the living world prays to Mazda to relieve 
her from pain, violence and cruelty. Zara-
thushtra was chosen by Ahura Mazda be-
cause he was the only one who had heard 
the words of truth (Haitim Manthrem). So 
when we celebrate Nowruz and the birth-
day of Zarathushtra, let us also celebrate 
the birth of Zoroastrianism.

Primitive religions

Throughout the history of humanity, we 
find that even the earth’s most primitive 
people had their own religion. These reli-
gions were general in nature and were not 
named after any individual or founder. Ab-
origines, who migrated to Australia about 
45,000 years ago, had religion. Though 
they were primitive, they were considered 
very spiritual; a fact now recognized by 
scholars who have studied their religion. 
In any good library, we find many books 
written on the primitive religions of an-
cient people. Anthropologists have found 
out that most primitive people in the Am-
azon forests had some sort of belief in a 
higher form or spirit.  

Pygmies in Africa had their own primitive 
religion almost akin to Judaism and Chris-
tianity in some aspects. It included the for-
bidden fruit story, another flood story and 
the idea of a savior. Christianity and Islam 
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replaced these primitive religions.

Zarathushtra, the original thinker

Zarathushtra was an original thinker. At 
the age of thirty, after spending ten years 
in meditation on Mount Ushiderana, he re-
ceived enlightenment. He led a true spiri-
tual life and emulated the divine attributes 
of Ahura Mazda. Eventually, he became a 
divine embodiment, meaning his soul, like 
Ahura Mazda’s, became Ameretat (im-
mortal). Zarathushtra rejected the mytho-
logical gods and goddesses, superstitious 
beliefs and the sacrifice of humans and 
animals. Not only did he have the divine 
vision of Ahura Mazda, but he also real-
ized his attributes with the eyes of his soul. 
He had a deep yearning to lead the suffer-
ing humans on a path of truth, justice and 
happiness.

Preaching

Zarathushtra started to preach the divine 
knowledge he acquired from the realization 
of Daena, the spiritual inner vision, a mys-
tical experience of knowing the supreme 
being. Preaching involves changing the be-
lief system of those who were good or evil, 
though his concern was more for the latter. 
This act of preaching, in modern terms, 
is an act of proselytizing or proselytism.

A reformer like Martin Luther had to 
preach by repudiating the Roman Catholic 
Church and this process is pure prosely-
tism. Once people accepted his ideas and 
beliefs, they called themselves Protes-
tants. They went out to preach and convert 
people into Protestantism. Of course, they 
were persecuted by the powerful Roman 
Catholic Church. Today, according to one 
figure, they number over 500 million. 

Remember, it all started with one man. 
Others followed. However, Zarathushtra 
gave us freedom to choose and follow the 
right path. Unlike Christianity and Islam, 
Zoroastrianism spread on the basis of free 
will and wisdom. Zarathushtra’s approach 
was not to prescribe formulas; rather he 
wanted us to think on our own. A vast dif-
ference from the Ten Commandments that 
command a listener ‘thou shall not do this, 
thou shall not do that...’

Zarathushtra was not for power, glory, or 
ego. He was an egoless soul and wanted 
to serve afflicted humanity selflessly. He 
wanted us to find the answers because he 
gave us dignity as human beings to listen 
to our consciences, to discern between 
truth and falsehood, and to think correctly 
and choose the right path. The compos-
ers of many Yashts used a technique as 
if Zarathushtra were asking the questions 
and Ahura Mazda answering them; but 

they were imitations and interpolations of Gathic philosophy and reintroduction of the 
deities (yazatas) to authenticate their validity in his name - the same deities he rejected. 

In the poems of Zarathushtra, there is a conversation with Ahura Mazda, Amesha Spen-
tas and himself. When we study the poetry of Zarathushtra, it is also a conversation 
with Ahura Mazda, His attributes or Amesha Spentas, Zarathushtra and ourselves. In the 
Gathas, Ahura Mazda does not answer any question; but Zarathushtra finds them through 
the illumination of his mind. That’s the difference between Zarathuhstra and the compos-
ers of the Yashts. 

Professor Humbach says, ‘The style of the Gathas is esoteric and cryptic rather than di-
dactic or dogmatic’ (page 86). Unfortunately, later Zoroastrian theology became pedantic 
and very dogmatic in the laws of physical purity instead of stressing the purity of mind, 
heart and soul.

The exile of Zarathushtra

Zarathushtra’s views and beliefs threatened the power of the Devayasna and/or Yazata-
yasna priests. They were alarmed and made him leave his own place. Zarathushtra was 
considered a troublemaker, a rebel rouser by these priests. Priests and so-called tradition-
alists are often afraid of any renovating or fresh ideas.

Zarathushtra was no exception to these traditionalists of the day. He had to leave his 
hometown, and we hear his exasperation in Yasna 46.1 where he says, ‘Where and which 
of the land shall I go to succeed? [That means he is looking for a land where he will be 
welcome and be able to preach his Daena successfully to the people.] They keep me 
away from the family and tribe. [Harassment by the Devayasna people, the deceitful 
tyrants, sees the next line.] The community that I wish to join does not gratify me, nor do 
the deceitful tyrants of the land. How I shall I gratify you, O Mazda Ahura?’ 

We all can feel the pain Zarathushtra was going through. He was cold, and had few livestock 
and men (Yasna 46.2, The Heritage of Zarathushtra, Humbach and Ichaporia (HI), page 71). 

The first person who heard his preaching and converted to his beliefs was his first cousin, 
Madyo Maongha, the son of Pourushaspa’s brother Arasti. That means Zarathushtra (ac-
cording to the definition of proselytization) changed his opinion and belief system. Zara-
thushtra initiated Madyomah into the domain of his vision. Madyomah was a good person 
but he, like Zarathushtra, rejected the false, mythological gods. That’s called conversion. 

Madyomah thus became the first convert. Professor Helmut Humbach, in the Gathas 
of Zarathushtra (page 10), says, ‘In his fortieth year he won his first convert, his cousin 
Maidyoimanha’, and on page 11, paragraph 1.2, of The Heritage of Zarathushtra, Hum-
bach and Ichaporia tell us that Madyomagha Spitama, Zarathushtra’s cousin was later 
said to have been his first convert.

King Vishtaspa and his court

Zarathushtra’s journey takes him to Bendva, a great chief who resists his preaching (Yas. 
49.1). Zarathushtra laments in Yas. 49.2, ‘Similar to Bendva is his deceitful teacher who 
again and again rips (people) away from the truth. Neither does he grasp holy right-
mindedness to be his, nor does he take counsel with good thought, O Mazda’ (HI, page 
89).

Zarathushtra came to a point where he clearly declares that he would banish the deceitful 
Devayasna) from his fellowship (Yas. 49.3): ‘And truth, O Mazda, has been implanted 
in his (our) choice to benefit (us), but deceit (has been implanted) in (false) teaching in 
order to harm (people). Therefore I request the shelter of good thought, and I banish all 
the deceitful from (our) fellowship’ (Humbach and Ichaporia, page 89).

Fellowship means a mutual sharing of the same ideas, philosophy, experience, interest 
and spirituality. Fellowship is a group of people of the same religion, interests and broth-
erhood. It is clear from these verses that Zarathushtra rejected the religion of falsehood 
and whoever taught such deceitful things regarding the Wise Creator. 

Zarathushtra continues on his missionary work preaching the religion of truth until he 
comes to the court of valiant king Vishtasp.

In Outlines of Parsi History, Dastur and Dr Mirza write: ‘Holy Prophet Zarathushtra ap-
peared and preached his Religion in the reign of Kay Vistasp and that was the event of 
supreme importance in the history of the Iranian people’ (page 64). Firdausi describes 
the event (V. 33-34):

Thus passed a while, and then a Tree appeared
On earth within the palace of Gusgtasp,
And grew to the roof---a tree whose roots
Spread far and wide, a Tree with many branches,
Its leafage precept and its fruitage wisdom:
How shall one die who eateth of such fruit?
A tree right fortunate and named Zardusht
The slayer of malignant Ahriman.

Please See Page 13

GATHA SECTION

The birth of Zoroastrianism

Daena Vanghuhim Mazda Yasna: 

The worship of Mazda with
 good conscience, historical evidence

By Behram Deboo



My obsession 

Imagine being convicted of a heinous 
crime which you didn’t commit; imagine 
being put on death row to endure years 
of torment by other inmates and prison 
guards; imagine your entire community 
turning against you; imagine there was 
nothing you could do or say to change this. 

This is not a horror story or a nightmare 
that people just wake up from. To date, 
212 people have been lucky enough – and 
the term ‘lucky’ is very relative in this 
context – to have been exonerated for 
crimes that they were convicted of based 
on DNA evidence. 

Consider this: DNA evidence is not always 
available or preserved, and DNA evidence 
has only been used in our criminal justice 
system since the late 1980s. Just imagine 
the possibility of innocent people who a) 
were convicted and/or put to death before 
the invention of this science, or b) who do 
not have DNA evidence to prove their inno-
cence – because it was never gathered and/
or never preserved by the investigators. 

You may think me crazy, but I obsess over 
this.  This is not a little flaw in our system; 
to me, it is not a side effect of an other-
wise functioning system; it is the blood of 
innocent men and women on our hands. 
I can’t file this away in the back of my 
mind. It haunts me.

I ask myself: it’s Norouz, time to renew 
the year, start fresh, be proud of all that 
was accomplished in the last year, and 
plan on how to do things even better in the 
next… so, why am I obsessing about this? 
I should be out shopping for my new out-
fit to go eid-didany in; I should be look-
ing for my flight home to see my family; 
I should be growing my sabzeh and plan-
ning my sizdeh bedar. I should be writing 
about something happy, something that is 
Norouz-appropriate. 

Who needs to be weighed down by 
thoughts of the unfortunate souls who 
have been wrongfully convicted and put 
away? Leave that for someone else; leave 
that for another time. But it doesn’t work 
that way. We are all responsible, this is the 
system that we pay for and support. 

Then I realize that these issues can be rec-
onciled. I can be happy and grateful for 
everything that I have. I can enjoy the 
New Year with my friends and family, and 
I can do what little I can to address larger 
societal issues. That shouldn’t weigh me 
down, that should empower me and make 
me proud to have done something good 
for others. 
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So, here I am trying to spread the word 
about this issue to you good readers, hop-
ing that you will learn something new, see 
a side of the story that is not often broad-
cast, and maybe make time to support ini-
tiatives that aim to advance our society.

The nightmare

This all began when I picked up a book 
by John Grisham to keep myself occupied 
on my ride on the metro every day. It was 
Grisham’s first non-fiction novel called 
The Innocent Man, and it focuses on the 
life of Ron Williamson. The gist of the 
story is this: Ron Williamson grew up as 
an aspiring baseball player in Ada, Okla-
homa, became somewhat of a local star 
and entered the world of minor-league 
baseball as a pitcher/catcher in 1971. Age 
and injury put an end to his baseball career. 
Alcohol, drugs, and mental illness put his 
life into a tailspin shortly afterwards.

In 1982, 21-year-old Deborah Sue Carter, 
a waitress at a local bar that Williamson 
frequented, was found raped and murdered 
in her apartment. Six years later, Ron Wil-
liamson and his friend Dennis Fritz were 
found guilty of her rape and murder, based 
on flimsy evidence, botched police work, 
eyewitness misidentification and elabo-
rate testimony by jailhouse snitches. Wil-
liamson was put on death row, and Fritz 
received a term of life in prison. At one 
point, Ron Williamson came within five 
days of his execution, and prison officials 
contacted his sister to ask where they want-
ed his body sent after he was put to death. 
Keep in mind, this is an innocent man.

After years of appeals and hard work 
by many public defenders and attorneys 
at the Innocence Project, DNA testing 
revealed that neither Williamson’s nor 
Fritz’s samples matched the DNA evi-
dence found at the crime scene. In fact, 
the testing proved that a man named Glen 
Gore was the actual murderer; ironically, 
Gore was one of the state’s witnesses at 
the Carter trial. Both Fritz and Williamson 
were exonerated in April 1999. Five years 
later, Ron Williamson was diagnosed with 
cirrhosis of the liver; he died on Decem-
ber 4, 2004.

A systematic problem

According to the Innocence Project, 
‘Only a fraction of criminal cases involve 
biological evidenced that can be subjected 
to DNA testing, and even when such evi-
dence exists, it is often lost or destroyed 
after conviction… [Hence], many wrong-
fully convicted people have a slim chance 
of ever proving their innocence.’

Since the late 1980s, when the use of 

HUMANITY SECHUMANITY SECHUMANITY TION

DNA testing became more prevalent in the 
criminal justice system, there have been 
212 post-conviction exonerations in the 
United States. Fifteen of those convicted 
have spent time on Death Row. Wrongful 
convictions are no longer uncommon sto-
ries. And the themes that bind these cases 
together, the causes for these mistakes, 
run common through the stories. Some of 
the main reasons behind wrongful convic-
tions include: eyewitness misidentifica-
tion; faulty, unreliable, or limited scien-
tific evidence; false confessions – due to 
force, fear of harsh sentencing, fear of or 
actual harm, mental impairment etc.; fo-
rensic science fraud or misconduct; gov-
ernment misconduct; the use of snitches; 
and bad lawyering. In addition, the aver-
age time spent in prison by those exoner-
ated is 12 years; about 70 percent of those 
that have been exonerated by DNA test-
ing come from minority groups; and ex-
onerations have been won in 31 states and 
Washington D.C.  

Taken as a whole, these facts reveal that 
our criminal justice system is broken and 
riddled with problems that center on racial 
and class bias, misconduct, and mistakes. 
However, the growing number of DNA 
exonerations also show that our system 
can be fixed.

What can we do?

Our tax dollars support this system. As 
with every society, we need a system 
that deals with those who ignore soci-
etal boundaries and violate our laws. But 
we can at least do what is in our power 
to make sure that the system is fair, bal-

‘I’m Innocent!’

By Niaz Kasravi, PhD

anced, and most importantly does not ruin 
the lives of innocent people. Many flaws 
in our criminal justice system can be fixed 
by the implementation of better policies. 
Granted, most of us are not lawmakers, 
but we are taxpayers, and our policymak-
ers have an obligation to listen to us. Our 
efforts can center around several simple 
steps: from being aware of the problem, 
to contacting the media and our elected 
officials and expressing our concern.  

Zarathushtra’s message is one of com-
passion, love, forgiveness, and kindness. 
My resolution in the coming year is to 
practice these philosophies both towards 
myself and towards others. I am starting 
out the year celebrating with friends and 
family, traveling and having a great time. 
But I will also start it out by promoting 
awareness about this important cause and 
by getting involved and taking action on 
issues that are important to me. This is 
one of them. 

What is important to you? What will 
your resolution be?

For more information, I encourage you 
to visit the Innocence Project at: http://
www.innocenceproject.org/. The simple 
steps for taking action on this issue are 
outlined at: http://www.innocencepro-
ject.org/fix/What-can-I-do.php. If you 
want to understand what it’s like to be 
wrongfully convicted, and what it can 
do to a life, pick up John Grisham’s 
book The Innocent Man: Murder and 
Injustice in a Small Town, Bennington 
Press, LLC, 2006. It is truly riveting.
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Fire temple in Baku
This temple is located within Greater Baku 
in the village of Surakhany (15 km from 
Baku). The historical roots of the monu-
ment go back to the days when Azerbai-
jan statehood was only taking shape and 
establishing itself and Zoroastrianism. The 
flaming torches of gas escaping from under 
the ground and burning in many places all 
over the Apsheron Peninsula were believed 
to have miraculous divine power.People 
worshipped Wisdom, seeking its protec-
tion against adversity and oppression and 

begging it for happiness and well-being. These ancient fires are believed to have given 
Azerbaijan its name, which is thought by some researchers to mean ‘a land of fires’.Cen-
turies passed. Islam was adopted as the country’s official religion. Medieval Azerbaijan 
carried on trade and exchanged cultural values with many countries. One of them was In-
dia. Indian trades-people brought the news about the ever-burning Apsheron fires to their 
homeland, where fire today is still regarded sacred. From then on, the merchant cara-
vans were followed by pilgrims flocking to the 
‘sacred flames’.They paid money to the local 
ruler for the right to build cells, prayer rooms, 
stables, and a guestroom at the temple. That is 
why the Ateshgyakh Temple looks not unlike a 
regular town caravanserai – a kind of inn with 
a large central court, where caravans stopped 
for the night.As distinct from caravanserais, 
however, the temple has the altar in its center 
with tiny cells for the temple’s attendants – In-
dian ascetics who devoted themselves to the 
Wisdom.The inscriptions on stones set in the 
walls, made in Sanskrit and Hindi, testify to 
the Indian origin of the Wisdom-worshippers’ 
temple at Surakhany. In the course of time, the 
‘eternal fires’ of Apsheron ceased to be viewed as divine. The heat they give has been 
placed at the service of the people, and today gas serves people’s economic and everyday 
needs. And only the place where the fires used to burn still remains in the memory of 
the people under the name of Ateshgyakh (home of fire). Today the temple is a unique 
monument of world culture.
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From Page 4

The Nowruz News
The national colors, for patriotism 
A holy book like the Avesta and/or a poetry book like the Shahnameh or the Hafez 
(good luck trying to read them).
The traditional icons of Nowruz are called Amo Nowruz and Hajee Feerooz. They 
are kind of like the Persian Santa Claus except Amo Nowruz is much skinnier and 
you don’t have to sit on his lap. Also Amoo Norooz and Hajee Feerooz dance a lot. 
Hajee Feerooz sings the song ‘Arbab e khodam’. If you don’t know it, you should 
learn it because it’s very fun to sing along to. Hajee Feerooz is the one with black 
face, baggy red clothes and a red hat. No, I am not Hajee Feerooz. 
The thirteenth day of the Nowruz festival is Seezdeh Bedar, which means ‘thirteen 
to out’, figuratively meaning ‘hit the outdoors’ on the thirteenth. This is a day of 
festivity in the open at a park or outdoors place. They have music and dancing and 
usually at family picnics. Seezdeh Bedar is one of my favorites.
Seezdah Bedar celebrations come from the ancient Persian belief that the twelve 
constellations of the Zodiac control the months of the year, and each ruled the earth 
for a thousand years, at the end of which the sky and earth collapsed in chaos. This 
is why Nowruz lasts twelve days, and the thirteenth day represents the time of chaos 
when families put order aside, and avoid the bad luck associated with the number 
13, by going outdoors and having picnics and parties.  
I just think it’s an excuse to party at a park. I used to think that wearing all black, 
and girls wearing high heels to the park, was a part of the tradition, but that’s only 
in LA.
At the end of the celebrations on this day, the sabzeh grown for the Haft Seen, which 
has symbolically collected all sickness and bad luck, is thrown into running water to 
get rid of all the demons or deevs from the household. It is also customary for young 
single women to tie the leaves of the sabzeh before discarding it, expressing a wish 
to be married before the next year’s Seezdeh Bedar. 
Another part of Seezdeh Bedar is Doroogh e Seezdeh, which means ‘the lie of the 
thirteenth’. This is a prank or lie told to someone in jest like April’s Fools Day. I 
am no longer allowed to practice this part of Seezdeh Bedar, somehow my pranks 
always involve my younger siblings, glue, and the emergency room.
There it is. The forgotten parts of Nowruz. The parts we forget to praise. The most 
important thing never to forget is that Nowruz is about family, friends, and a sense 
of community. (Much like the 11th Zarathushti Games in beautiful San Diego July 
2nd thru July 6th! Sign up now at zathletics.com.)

HISTORY & CULTURE

PHILOSOPHY

Righteousness triumphs over 
Wickedness

By Maneckji N Dhalla (1875-1956), 
excerpted from The History of Zoroastrianism (1938)

The world of humanity will at last arrive at the stage when Druj, or Wickedness, 
will come into the hands of Asha, or Righteousness. This ideal aim and end has been 
the final goal laid out in the Gathas. Zarathushtra prays over and over again for the 
period when Righteousness will smite Wickedness. Every gain to the Kingdom of 
Righteousness is the loss to the Kingdom of Wickedness, and when there is no Wick-
edness left Righteousness will reign supreme. When the law of Wickedness is thus 
annihilated, the divine law of Righteousness will pervade the entire world. Even the 
wicked souls who had revolted from Mazda in the corporeal world and gone over 
to the Evil Spirit will after the retribution come over to Mazda and acknowledge his 
sovereignty. As the great shepherd, Ahura Mazda will bring back into the fold of 
righteousness all those persons who, led astray by the arch-tempter, had left his flock. 
The later texts give us a systematic account of the final struggle between the good 
and the evil powers, and relate in detail how every one of the heavenly beings will 
smite his own particular opponent evil spirit. As we have already seen, the Gathas 
speak of the victory of Asha, or Righteousness, and the defeat of Druj, Wickedness. 
The fate of Angra Mainyu, the father of evil, is not mentioned; but we can infer that 
once the law of Wickedness perishes, its originator must be impotent; in other words, 
the final defeat of Druj signifies also the defeat of the arch-Druj Angra Mainyu. 

Notable quotes
‘Three passions, simple but overwhelmingly strong, have governed my life: the longing 
for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind. 
These passions, like great winds, have blown me hither and thither, in a wayward course, 
over a great ocean of anguish, reaching to the very verge of despair. 
‘I have sought love, first, because it brings ecstasy… I have sought it, next, because it 
relieves loneliness… I have sought it finally, because in the union of love I have seen, 
in a mystic miniature, the prefiguring vision of the heaven that saints and poets have 
imagined...
‘With equal passion I have sought knowledge. I have wished to understand the hearts of 
men. I have wished to know why the stars shine…
‘Love and knowledge, so far as they were possible, led upward toward the heavens. But 
always pity brought me back to earth. Echoes of cries of pain reverberate in my heart. 
Children in famine, victims tortured by oppressors, helpless old people a burden to their 
sons, and the whole world of loneliness, poverty, and pain make a mockery of what hu-
man life should be. I long to alleviate this evil, but I cannot, and I too suffer. 
‘This has been my life. I have found it worth living, and would gladly live it again if the 
chance were offered me.’

- Bertrand Russell (adapted)

‘A human being is part of the whole called by us universe, a part limited in time and 
space. He experiences himself, his thoughts and feeling as something separate from the 
rest, a kind of optical delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for 
us, restricting us to our personal desire and to affection for a few persons nearest to us. 
Our task must be to free ourselves from this prison by widening our circle of com-
passion to embrace all living creatures and the whole of nature in its beauty.’ 

- Albert Einstein



Think back to your high school days, to your first year of world history. I recall my teach-
er discussing the invasion of northern India by a group of tribes known as the Aryans. 
Also the Indo-Aryan language they spoke, which became the root tongue of nearly every 
non-Semitic language from India to Portugal. It might help to reflect on the similarity 
between the words ‘Iran’ and ‘Aryan’.
People have been migrating from central Asia since the dawn of history. Evidence from 
the Vedic and Avestan manuscripts, linguistics, or the archaeology of the Indus River Val-
ley shows that the Sanskrit word Arya means ‘noble’, a person who does the right thing.
Regardless of whether they were early Nordic supermen or proto-Hindu pastoralists, the 
Aryans didn’t arrive on the scene until the middle of the second millennium BCE, and 
evidence of settlement in the region we now know as Iran stretches back way further than 

that. People of different tribal groups and cultures were building houses out of sun-dried 
bricks, storing their food in pottery, and clearing field for agriculture as much as four 
thousand years earlier, making Iran literally one of the birthplaces of civilization itself. 
The name Aryan rings through the ages at crossroads of cultures and centers of science 
and learning. Persia, like so many other classical nouns, comes to us from the Greeks, 
who used the name for one province in southern Iran – Fars or Pars – to refer to the entire 
land. But the people of this region have always referred to their land as Iran; the foreign-
imposed Persian moniker was dropped once and for all in 1949.

Aryan federalism

Greek interaction with the Aryans was still three millennia in the future when the first 
great civilization began to develop in Iran, beginning as early as around 4000 BCE, and 
certainly by 32-3100 BCE.
The Aryans developed a federal system of government to administer what was, by an-
cient Mesopotamian standards, a very large sphere of influence, with colonies extending 
its influence into the Iranian Plateau and the mountains north and south of Khuzestan 
proper. The Aryan kings of Iran organized trade in natural resources over a dozen or so 
dynasties and through several distinct ages of growth. It seems their solution for how to 
run a far-flung network of regional industries bears some similarities to the United States 
sovereign-states-under-a-central-authority model. Along the way, their artisans devel-
oped a unique craftsmanship, the influence of which can be seen all over the world today.
The Iranian prophet Zoroaster founded what may well be the world’s oldest revealed 
religion. He is referred to as both a Bactrian (which would place his origin near modern 
Afghanistan) and a Mede, but what is clear is that he was from Iran. Zoroastrianism is 
also the first religion to postulate a spiritual battle between good and evil; many of its 
ideas would find their way into later monotheistic faiths. Evidence of the influence of 
Zoroastrianism can be seen today in the story of the Three Magi who visited Jesus, Mary, 
and Joseph.
In the north of Iran, tribes of Indo-European-speaking Aryans were migrating from the 
Caucasus and Central Asia. One group, the Parsa, dispersed in three main regions in the 
north Iranian Plain and the Bakhtiari Mountains; another, the Medes, established itself at 
the site of modern Hamedan, southwest of Teheran, though their influence stretched from 
Tabriz to Esfahan. A third group, the Scythians, adopted a semi-nomadic existence based 
on raiding in the northern Zagros Mountains.
Noted in antiquity as excellent horsemen in their own right, the Medes were a consider-
able thorn in the right flank of the Assyrians, who were prosecuting yet another heads-
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on-poles phase of Fertile Crescent history from their capitol at Nineveh (modern-day 
Mosul, Iraq). At first, the Medes paid tribute to Nineveh, and their southern neighbors 
bore the brunt of Assyrian rage – the Neo-Elamites came to a brutal end at the hands of 
Ashurbinarpal in 647 BCE.
‘Susa, the great holy city, abode of their Gods, seat of their mysteries, I conquered. 
I entered its palaces, I opened their treasuries where silver and gold, goods and 
wealth were amassed... the treasures of Sumer, Akkad, and Babylon that the an-
cient kings of Elam had looted and carried away. I destroyed the ziggurat of Susa. I 
smashed its shining copper horns. I reduced the temples of Elam to naught; their 
gods and goddesses I scattered to the winds. The tombs of their ancient and re-
cent kings I devastated, I exposed to the sun, and I carried away their bones toward 
the land of Ashur. I devastated the provinces of Elam and on their lands I sowed salt.’
That kind of neocon foreign policy didn’t win the Assyrians a great many friends, and in 
612 BCE, the Medes led a coalition that broke the Assyrian grip by first capturing Nineveh, 
then giving the capitol of their hated overlords the Susa treatment. The actions also found 
the Medes assuming control of an empire that stretched from Afghanistan to Turkey. 
Among their leaders during this critical period was one Hakamanish, whose name in Greek 
– Achaemenes – was to make him immortal as the progenitor of the Achaemenid dynasty.

Cyrus and Darius: 
two great Zoroastrian kings

In the mid-6th century BCE, a Parsian king (and descendent of Achaemenes) named 
Cyrus managed to unite the various Persian tribes, and in 549 BCE, he captured the last 
Median king. Rather than executing his vanquished enemy in the Assyrian fashion, Cyrus 
used the opportunity to unite the kingdoms of the Persians and the Medes under his rule. 
He then turned his attention outward, and the first target was the powerful kingdom of 
Lydia – folks so rich they had to invent the idea of coinage – located in modern Turkey.
Though led by the fabulously wealthy Croesus, Lydia was unable to hold back the armies 
of Cyrus. He went on to conquer the Greek city-states which peppered Asia Minor’s Ae-
gean coast, then secured his northern and eastern borders by expanding his territory and 
building forts against Central Asian nomads. His reputation as a benevolent conqueror 
preceded him when he turned westward and set his sights on Babylon; the ancient city 
put up nary a fight and welcomed him as a liberator. He ended the Babylonian captivity 
of the enslaved population and allowed them to return to their homeland.
He left behind a highly organized state, divided into districts ruled over by satraps (gov-

ernors). Cyrus also created an excellent system of roads, and bequeathed to his dynasty 
the beautiful new capitol city of Pasargadae, located in Pars. It was said of the safety and 
efficiency of the lands ruled by the Achaemenids that a letter could be sent from the Indus 
River Valley, at the eastern edge of the Empire, to the conquered Greek states in the west, 
and be received within a week. Cyrus’ son Cambyses (who reigned 527-522 BCE) added 
Egypt to the empire.
After Cambyses, a distant cousin Darius ascended to the throne (r. 522-486 BCE). He 
is still called Darius the Great in Iran, for he fully embraced Cyrus’ dream of a vast and 
mighty empire. The Library of Congress has an interesting catalogue of just some of the 
ways in which we still quote the ancient Persians in our everyday speech.
Darius revolutionized the economy by placing it on a silver and gold coinage system. 
Trade was extensive, and under the Achaemenids there was an efficient infrastruc-
ture that facilitated the exchange of commodities among the far reaches of the em-
pire. As a result of this commercial activity, Aryan words for typical items of trade 
became prevalent throughout the known world. Other accomplishments of Darius’ 
reign included codification of the data, a universal legal system upon which much 
of later Aryan law would be based, and construction of a new capital at Persepolis.
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Iran: Land of the Aryans
 By:Shahrooz Ash



Rostam and Sohrab 
If you’ve never seen the short film Rostam and Sohrab, you may be pleased to know 
it is now available on YouTube. The movie is the work of famous Soviet director Bo-

ris Kimyagarov, and based on the epic Shahnameh 
(‘Book of the Kings’) by Persian/Tajik poet Ferdow-
si. The Shahnameh, written around 1,000 AD, tells 
the story of Persia from the creation of the world up 
until the Arab invasion. It is considered a master-
piece that truly reflects Persian history and culture, 
and the ancient Zoroastrian religion.
The story of Rostam and Sohrab is one of the book’s 
chapters. It tells of the famous warrior Rostam who 
fathers a son (Sohrab) by Tahmineh, the daughter of 
the King of Samengan. When Sohrab comes of age 
he demands to know who his father is, then goes 
in search of Rostam, vowing to make him king of 
Persia.
To watch the video, visit www.youtube.com/
watch?v=hrXsZZsecFc&NR=1

The Boulder Dushanbe Teahouse
In 1987, the city of Du-
shanbe in Tajikistan pre-
sented Boulder, Colorado, 
with an extraordinary 
gift – a traditional Tajik 
choihona or teahouse. 
This remarkable gesture 
was a celebration of Du-
shanbe and Boulder be-
coming sister cities. For 
three years, over 40 artists 
in Tajikistan crafted the 
building’s hand-painted 
ceiling, carved cedar col-
umns, painted furniture 
and ceramic panels. 

Tajiki artists guided local construction workers as they assembled the Teahouse near 
downtown Boulder’s Central Park. Eight colorful ceramic panels on its exterior portray 
a Tree of Life, while another eight intricately-carved white plaster panels and a central 
pool adorn its interior. 
In 1998, the Teahouse opened to the public as a place to gather with friends, play chess 
and drink tea. Over 100,000 visitors have visited each year since then, dining on inter-
national cuisine in the restaurant or simply sitting in the rose garden and soaking up the 
ambience.
The result is a dazzling example of Tajiki craftsmanship and Persian culture, unlike any-
thing else to be found outside of Central Asia.
The Boulder Dushanbe Teahouse is located at 1770 13th Street, Boulder, Colorado. For 
further information, call 303-442-4993 or visit www.boulderteahouse.com.

Zorastrianism as a green movement
In an age when concern about the environment has never been more acute, it’s reassuring 
to know that Zoroastrianism has always had excellent green credentials. It’s over four 
thousand years since Zarathushtra called for his followers to look after the environment 

around them, as part of a more gen-
eral belief that we must spread hap-
piness and minimize pain by creating 
harmony in our world. 
Part of being a Zoroastrian is taking 
care of creation by, for example, cel-
ebrating the birthday of water, which 
is considered a global purifier. For 
Zoroastrians water, air and the earth 
are considered sacred and should 
never be contaminated. After all, 
purity of the environment is equal to 
purity of ourselves. 
Keeping the world pure is a power-
ful way of protecting ourselves from 
evil and disease. Balance produces 

harmony, and harmony in turn produces life and growth. Protecting the environment, 
therefore, can only have positive repercussions for all of us.
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From Page 9
The birth of Zoroastrianism

Thus said he to the monarch of the world:
“I am a prophet and thy guide to GOD.”
He brought a censer, filled with fire, and said:
“This have I brought from Paradise.”
The maker of the world said: “Take thou this,
And look upon the heaven and the earth,
Because I made them not of dust and water:
Behold herein how I created them.
See now if any one could do this thing,
Save I that am the ruler of the world?
If thou acknowledgest My handiwork
Thou must acknowledge Me to be the Lord.
Receive His religion from the speaker,
And learn from him His usage and the way.
See that thou do as the he directeth thee,
Choose wisdom, recognize this world as vile,
And learn the system of the good religion,
For kingship is not well when Faith is lacking.”

When the good shah had heard of that good faith,
And had accepted it and its good customs,
His valiant brother, glorious Zarir,
Who used to vanquish mighty elephants;
The Shah, his father, now grown old at Balkh,
To whose heart worldly things were bitterness;
The mighty chiefs from all the provinces,
The wise physicians and the men of war,
All gathered to monarch of the earth,
Assumed the cincture and received the Faith.

Professor Helmut Humbach continues, saying that at the age of 42, Zarathushtra convert-
ed Kavi Vistaspa. On the same page he further clarifies: ‘In his thirtieth year, the religion 
was revealed to him by Ahura Mazda in a conference which took place on the bank of leg-
endary river Daitiya. This conference was the starting point of the history of Mazdayas-
nian religion. Thereafter, the prophet began to preach to people such as Tur i Urvaitadeng 
I Usikhshan who protected him but was not converted and Parshatgav who agreed to 
praise truth and to reject the Daevas but who did not agree to profess the Mazdayasnian 
religion.’ Professor Humbach (page 12) says, ‘In fact, there is evidence that at least part 
of Tura people was sympathetic to Zarathushtra, and were finally converted by him.’

We see very clearly from these examples that it was the choice people made to accept 
the faith by converting themselves to his teachings. That is the nobility of Zarathushtra. 
Thus, they became Dena Vanghuhi Mazdayasna Zarathushtrish.

King Vistaspa’s wife Hutossa, brother Zarir, sons Asphandiar and Peshotan, ministers 
Jamaspa and Frashostra and other members of the family, chiefs from kingdoms, knights, 
learned men, physicians all flocked to the court of the king of the land, tied the Koshti 
and got initiated into the faith (Dr Surtis Shahname, Volume IV, page 704). Thus the 
formative years of Zoroastrianism began.

Here I would like to mention briefly that the Devayasna priests tried to frame the holy 
Zarthushtra as a sorcerer by placing entrails and other things in his apartment. Vishtaspa 
put Zarathushtra into a prison. Eventually the truth came out with the healing of Vishta-
pa’s favorite black horse by Zarathushtra and the regaining of his honor and position as 
a man of truth and faith in Ahura Mazda.
King Vishtaspa is remembered in Farvardin Yasht and Zamyazata Yasht for the defense 
and preservation of Daena Vanghuhi.
Happy Birthday, Oh! Holy Zarathushtra and your Daena Vanghim Mazda Yasna. We 
pray: just as flowers, waters and sky welcomed you; we also welcome and pay our deep-
est homage to you for teaching us the wisdom, truth and worship of Ahura Mazda. May 
your soul bring more joy, happiness and light to all.
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