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فرازهای برجسته بینش زرتشت

سخن گروه زنهارداران

همکیشان گرامی
با درود و آرزوی اینکه کرونا ویروس از خانواده ها به دور باشد.
به اگاهی شما می رسانیم که در این موقعیت دشوار و قرنطینه گروه
زنهارداران(امنا) و گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا به روال همیشگی
جلسه های خود ار به روش ویدیو کنفرانس برگزار نموده و به کارهای جاری
مرکز رسیدگی نموده اند.
از هنگام آمدن کرونا ویروس همه با شرایط جدید و خانه نشینی خو پیدا
کرده ایم .هرچند که به این سبب از دیدن دوستان و آشنایان محروم بوده
ایم اما سبب شده تا افراد خانواده زمان بیشتری ار در کنار هم بگذرانند و
از این همنشینی که شاید سال ها بود آن ار تجربه نکرده بودیم لذت ببریم
و باعث همازوری بیشتر خانواده ها شود که به طور یقین این همبستگی
خانواده ها بعد از گذر از کرونا ویروس باعث نشاط و همازوری بیشتر
هازمان هم خواهد شد.

ای مردان و ای زنان ،کوشش کنید تا این ار به درستی بدانید که از دروغ و
زندگی فریبنده دوری کنید و از پیشرفت و گسترش آن جلوگیری نمایید .پیوند
خویش ار با دروغ بگسلید و بدانید آن خوشی و شادمانی که از راه نادرست و
بدبختی و بیچارگی دیگران به دست می اید ،جز مایه ی رنج و اندوه چیزی به
بار نخواهد آورد و تبه کاران و دروغ پرستانی که در پی تباهی درست کرداران
هستند ،به راستی زندگانی مینوی و آرامش روان خود ار از بین خواهند برد.
یسنا ،هات  ۵۳بند ۶

با آرزوی تندرستی برای همگان
گروه زنهارداران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

بر گیری از نوشته های چهره نما با چاپ نام نویسنده و نشانی تارنما
آزاد می باشد.
چهره نما در گزینش و ویرایش نوشته های رسیده آزاد است و
نوشتارهای رسیده باز گردانده نمی شود.
دیدگاه های بازتاب شده در نوشته ها همیشه گویای دیدگاه های انجمن
دبیران چهره نما نمی باشد.
چهره نمای مرکز زرتشتیان کالیفرنیا  ،نشریه ایست دینی  ،اجتماعی ،
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سخن نخست
موفقیت» برای نسل کنونی به ارزشمندترین و مهمترین دستاورد تبدیل شده و هر کسی در حوزهایی که برایش مهم است ب ه دنبال کسب موفقیت گشته و گمان میکند فقط با
«موفقشدن» میتواند توانمندی خود ار ثابت کند؛ اما اگر موفقیت مهم ترین خواسته و مطلوب بشر امروزی است ،پس چیزی که «مهم تر از موفقیت» است ،باید ارزشش بسیار
فراتر از حد تصور باشد!
اما این مهمتر از موفقیت چه میتواند باشد؟
ن ها پنهان است
ت هایی در وجود آ 
آدمهای زیادی ار دیدهام که زندگی متوسط به باال داشتهاند و با خوب و بد زندگی ساختهاند و در سن میانسالی تازه متوجه شدهاند که چه قابلی 
ن ها برمیآید .این افراد از دید جامعه موفق محسوب میشوند ،اما وقتی پای حرف دلشان مینشینی ،میبینی که حسرت نداشتن چیزی ار میکشند و
و چه کارهای بزرگی از آ 
بهخاطر آن حاضرند تمام موفقیتهای کنونیشان ار فدا کنند؛ آنها میگویند« :ای کاش دوباره جوان میشدم و میتوانستم زندگیام ار از نو بسازم!»
ت هایشان است ،فرصتهایی است که از دست دادهاند و دیگر نمیتوانند آنها ار ب ه دست آورند.
خوب دقت کنیم؛ آنچه برای این افراد مهم تر ازموفقی 
ن ها ار میسوزانیم و هدر
فرصتهای کوچک ،کوتاه و گذرا ،فرصتهای ب ه ظاهر بیارزشی که در هر دم فقط یک دم از آن ار در اختیار داریم و با غفلت و بیهودگی آ 
میدهیم ،از هر موفقیتی مهمتر و ارزشمندتر است و اگر متوجه آنها نباشیم ،روزی ف ار میرسد که برای چند دقیقه وقت اضافی از همین لحظات ساده و گذرا ،حاضریم تمام
دارایی و موفقیتهای خود ار ببخشیم و قربانی کنیم .آن فرصت می تواند یک سفر باشد و یا حتی گذراندن وقت بیشتر با همسر و فرزندان باشد.اکنون که شرایط به نحوی است که
باید بیشتر در خانه باشیم ،بهترین وقت است برای پیدا کردن آن فرصت هایی که می خواهیم داشته باشیم .هنگامه خوبی است برای وقت گذراندن با خانواده و فرزندان و شناخت
بیشتر یکدیگر .بهترین زمان است برای کارهایی که دوست داریم انجام دهیم ،برنامه ریزی کنیم.
اگر میخواهید برای موفقیت خود نقشه بریزید ،مواظب باشید در این نقشهها و طرحهای هیجانانگیز و ب ه ظاهر سرگرمکننده و جذاب ،ارزشهای واقعی خود ار فدا نکنید و
برای رسیدن به چیزهایی که در قیاس با فرصت زنده بودن بیارزشند ،ایام جوانی و سرحالی و سالمتی خودمان ار نسوزانیم؛ حواسمان همیشه به «مهمتراز موفقیت» زندگیمان
باشد.
سبز و مانا باشید

جمشید جمشیدی

سهراب سپهری
در نبندیم به روی سخن زنده تقدیر که از پشت
چپر ھای صدا میشنویم
پرده ار برداریم
بگذاریم که احساس ھوایی بخورد
بگذاریم بلوغ زیر ھر بوته که میخواھد بیتوته
کند
بگذاریم غریزه پی بازی برود
کفشھا ار بکند و به دنبال فصول از سر گلھا
بپرد
بگذاریم که تنھایی آواز بخواند
چیز بنویسد
به خیابان برود

ساده باشیم
ساده باشیم چه در باجه یک بانک چه در
زیر درخت
کار مانیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است
که در
افسون گل سرخ شناور باشیم
پشت دانایی اردو بزنیم
دست در جذبه یک برگ بشوییم و سر خوان
برویم
صبحھا وقتی خورشید در میآید متولد بشویم
ھیجانھا ار پرواز دھیم
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روی ادراک ،فضا ،رنگ صدا پنجره گل نم بزنیم
آسمان ار بنشانیم میان دو ھجای ھستی
ریه ار از ابدیت پر و خالی بکنیم
بار دانش ار از دوش پرستو به زمین بگذاریم
نام ار باز ستانیم از ابر
از چنار از پشه از تابستان
روی پای تر باران به بلندی محبت برویم
در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم
کار ما شاید این است
که میان گل نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم
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زمانی که «آینده» فرو میریزد

رادمان خورشیدیان

ت
فرص� که شیوع کرونا
تصمیم گرفتم از
ایجاد کرده برای بحث دربارهی مسئله
ای ت
حیا� تر استفاده کنم ،و آن مفهوم
«آینده» است .آینده نه به ن
مع� نقطهای
در زمان پیش رو ،که به ن
مع� تصویری
که ی ن
هم� اکنون در ذهن ما از زمان پیش
رو وجود دارد.
ت
یادداش� در
حدود دو ماه پیش من
مورد کرونا ش
منت� کردم و در آن زمان به
خیال خود موضعی خالقانه گرفته بودم.
با این عنوان که «آیا کرونا ما را بهسوی
آینده خواهد برد؟» به گمانه ن
ز� در مورد
ابعاد ت
مثب� که شیوع کرونا میتواند برای
جامعه شب�ی داشته باشد پرداختم .اما
کمی بعد از آن که این مطلب به انتشار
رسید پدیدهای را مشاهده کردم که باعث
ت
شگف� من شد .نهتنها آیندهپژوهان که
قرار است نگاهی امیدوارانه نسبت به
آینده داشته باشند ،بلکه از زبان خییل از
متخصصان دیگر و ت
ح� آدمهای عادی
هممیشنیدم که در مورد آیندهای کرونا
قرار است برای ما به ارمغان بیاورد،
ین
خوشب� هستند.
اگرچه ممکن است شیوع کرونا مانند هر
ها� را با خود به
رویداد دیگری فرصت ی
همراه بیاورد ،ویل گویا بسیاری از آدمها
فراموش کردهاند که ما بدون شک با یک
ن
انسا� روبرو هستیم که ابعاد و
فاجعه
شدت آن هنوز برای ما مشخص نیست.
خوش ن
بی� اولیه نسبت به شیوع کرونا
شباهت زیادی به روزهای آغازین جنگ
جها� اول در صدسال پیش دارد .ن
ن
زما�
ش
خ� �وع جنگ در اروپا پخش شد،
که ب
در بسیاری شهرها مردم به خیابانها
ریختند و جشن گرفتند .آنها با شادی و
کو� به استقبال رژه رسباز نا� میرفتند
پای ب
که با چهرههای خندان عازم قتلگاه خود
بودند.
ن
نمونه دیگر این شادما� جمعی را میتوان
ش
فروپا� دولتهای دیکتاتوری
در زمان
دید ،در این لحظهها هم مردم
4
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ن
عجی� صحبت
بیشازاندازه شادمان هستند .در مورد آینده با خوشبی� و امیدواری ب
فروپا� حداقل در کوتاهمدت ن
ش
ناام� و آشوب در
میکنند .درحایلکه عموماً بعد از
انتظار آنها خواهد بود.
ز
چ�ی خوشحال هستند
اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که مردم دقیقاً از چه ی
و دارند چه ی ز
ش
گ�ند ،باید گفت که آنها از فروپا� «آینده» شادمان
چ�ی را جشن می ی
ن
هستند! نمونههای تاریخی بسیاری وجود دارد که نشان میدهد ،مردم از یب� یک
آیندهی از پیش مشخصشد ه و در امتداد گذشته و یک آینده که هیچکس نمیداند
یع� آینده نامعلوم را بر میگزینند ،ت
در آنچه رخ خواهد داد ،عموماً گزینه دوم ن
ح�
باوجوداینکه میدانند ممکن است فاجعهبار باشد.
تنها با این فرضیه است که میتوان برخی از رویدادهای مهم تاریخ را توضیح داد.
ن
پشتیبا� مردم از ساسانیان در برابر اعراب ،آنها یک آینده معلوم نه
ازجمله عدم
ن
خییل مطلوب که امتداد سلسله ساسا� در پ� میداشت را رها کردند و اجازه دادند یک
آینده کامال ً نامعلوم که هیچ ی ز
چ� از آن نمیدانستند رخ دهد.
اما چرا رفتار جمعی انسانها اینگونه است؟ انسانها بهصورت طبیعی تمایل به
خیالپردازی در مورد آینده دارند .در ذهن تمام انسانها همواره تصویری از «آینده»
وجود دارد .این تصویر میتواند مثبت یا منفی باشد .انسانها با خیالپردازی در مورد
آیندهی مطلوب و تعریف نقش خود در تحقق آن به بودن خود معنا میبخشند و برای
زیس� ی ز
تن
انگ�ه پیدا میکنند .انسانها تصاویر خود از آینده را با یکدیگر تبادل میکنند
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و با همگرا کردنشان نهادها را به وجود
میآورند .نهاد مجموعهای است از انسا ن
که برای تحقق بخشیدن به یک تصویر
آینده ت
مش�ک همکاری میکنند.
مشکل اینجاست که هر چه نهادهای
اجتماعی بزرگتر میشوند ،تصویر
آیندهای که شکل میدهند پایدارتر و
منسجمتر خواهد شد و به همان اندازه
نقش هر عضو در بازنوییس آن کمرنگتر
میشود .ت
وق� نهادها به ساختارهای
ن
عظیم چندمیلیو� تبدیل میشوند،
روایت آنها از آینده چنان محکم و
محتوم خواهد شد که دیگر بهعنوان
خود «آینده» تلقی میشود و اینجاست
ن
پیشبی� بودن آینده شکل
که توهم قابل
گ�د ،آیندهای که قرار است بر اساس
می ی
ت
ن
تعی� شده رخ دهد.
روای� از پیش ی
این حالت برای انسانها رنجآور،
افرسدهکننده و ناخوشایند است،
چراکه در این حالت انسانها از حق
و نیاز طبیعی خود به خیالپردازی در
مورد آینده محروم میشوند .چون اگر
خیالپردازی آنها با آیندهی از پیش
معلوم شده تناقض داشته باشد ،یک
توهم دانسته می شود و آنها ابله به
نظر خواهند رسید .عالوه بر این شناخت
ما از خودمان و جهان اطرافمان همواره
در حال تکامل است و این باعث میشود
که تصاویر آینده خییل زود کار یا� خود
را برای گردهم آوردن آدمها از دست
بدهند و کهنه و گندیده شوند.
کمیا� در تاریخ وجود دارند که
لحظههای ب
تصویر رایج در مورد آینده فرومیریزد،
درست مثل ی ن
هم� لحظه که در آن
ف
هستیم .اینجاست که شکا� در آینده
فضا� برای خیالپردازی
ایجاد میشود و ی
مردمان فراهممیشود .درواقع مردم در
تن
انداخ�
انقالبها و در آغاز جنگها دور
تصویر کهنهشدهای از آینده را جشن
گ�ند .آنها از این شادمان هستند که
می ی
دیگر میتوانند بر لوح تازهی آیند ه هر چه

بگویم «نمیدانم» (و هیچکس دیگر هم نمیداند) .تنها میدانم شیوع کرونا باعث
میخواهند بنویسند.
ز
چ�ی از جنگ و
فضا� خایل برای خلق آینده ایجاد شود که در آن میتواند هر ی
شیوع کرونا تنها باعث شده تا گوشه این شده ی
پرده خیایل که به روی آینده انداختهایم آشوب و ویر نا� تا صلح و همگر یا� و آبادی وجود داشته باشد و آینده را آنکیس میسازد
کنار برود و ما آینده حقیقی ،ن
یع� آن که روایت باورپذیرتری در مورد آن داشته باشد.
فضای ب�کران پیش رو را ببینم .ویل
واقعیت این است که آینده همیشه
ین
نامع�،
همانجا بوده ،آینده همیشه
ب�کران و ناشناخته بوده ،هست و
خواهد بود .فقط ما عادت کرده بودیم
پشت تصویر جعیلای از آینده آن را
مخفی کنیم و این ما بودیم که با پذیرش
ت
روای� از پیش ساختهشده در مورد آینده
آن را حقیقت میبخشیدیم .آینده که
فضا� ب�کران از پدیدههای
میتوانست ی
نوظهور باشد را به تکرار گذشته تقلیل
دادهایم.
گف� این حرفها اینجا اهمیت دوچندا�ن
تن
دارد ،برای جامعهای که خویشکاری
مردمش بهعنوان زر ت
تش� «فرشگرد» یا تازه
گردانیدن جهان است .بنا بر آنچه گفتم
به نظر من مؤثرترین شیوهی فرشگرد
خلق تصاویر مطلوب در مورد آینده
است که میتواند وجود داشته باشد .اما
یکجا� حدود هزار و چهارصد
انگار ما
ی
سال پیش خودمان را جاگذاشتهایم ،از
آن موقع به بعد دیگر به خودمان حق
ندادیم در مورد آینده اظهارنظر کنیم
و اجازه دادیم تندباد حوادث هرکجا که
میخواهد ما را با خود بب�د.
اگر یک جامعهای  3700سال عمر
میکند ،برای من تنها این ن
مع� را دارد
که آدمهایش با تصویر از آینده گرد هم
آمدهاند که توانسته اینهمه سال استوار
بماند .بر این اساس اگر یک جامعهای
نحیف و ناتوان میشود هم تنها یک معنا
دارد ،آن که مردمش جسارت خیالپردازی
و گفتگو در مورد یک آیند ه مطلوب را از
خود گرفتهاند و روایت نگاشته شده برای
نابودی خود را باور کردهاند.
حاال با همه این حرفها اگر بخواهم به
این سؤال که «جهان بعد از کرونا چگونه
خواهد بود» پاسخ دقیقی بدهم باید
www.czcjournal.org

No 194

نرشیه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا

5

اشوزرتشت نخستین پیامآور صلح و آشتی

(بنپایه های برقراری صلح ن
جها� بر اساس آموزههای دین زرتشت)
موبد پدرام رسوش پور
بخش نخست
در این نوشتار ،بنپایههای برقراری صلح بر
ت
یکتاپرس� دنیا
اساس ییک از کهنترین ادیان
و آموزههای اشوزرتشت در گاهان برریس
ارزیا� میشود .شناخت این بنپایهها
و
ب
و گفتوگو و هم ش
اندی� در مورد آنها،
میتواند راه رسیدن به منشور صلحی باشد
که نزد همهی مردم جهان ،با هر دین و
باوری پذیرفته باشد.
پیام�ی رسیدن
فلسفهی به
.1
ب
اشوزرتشت
هات  ۲۹که از رسودههای آغازین گاهان
گ
ت
پیام� شدن
است ،به
چیس� و چگون� ب
اشوزرتشت پرداخته است .در ابتدای این
گ
هات ،روان آفرینش به نمایند� از روان
ت
هس� به اهورامزدا ِگله
همهی آفریدگان
می�سد که هدف از آفرینش
میکند و از او پ
ست�ز
جهان چیست ،درحایل که آن را خشم و ی
و جنگ و تجاوز فرا گرفته است؛ و سپس
از خداوند نجات ش
بخ� ین�ومند درخواست
میکند .بدینگونه بر پایهی این بخش از
رها� بخشیدن جهان از دست اهایل
گاتها ،ی
خشم و خشونت و ی ز
ست�هجویان ،مهمترین
ت
تن
پیام�ی چون
داش�
هس� برای
نیاز
ب
اشوزرتشت است.
پروردگارا روان آفرینش به درگاه تو گلهمند
است ،برای چه مرا بیافریدی؟ چه کیس مرا
کالبد ت
هس� بخشید؟ خشم و ی ز
ست� و چپاول
و غارت و گستاخی و تجاوز همهجا را فرا
گرفته ،مرا جز تو پشت و پناهی نیست.
بنابراین نجات ش
بخ� که بتواند مرا از این
رها� بخشد به من نشان ده (گاهان،
تنگنا ی
هات  ،۲۹بند .)۱
آنگاه اهورامزدا در ادامهی این بند ،پس
از ر ن
ایز� با اشه (ر ت
اس� و نظام حاکم
ت
بر هس�) و ُوهوم َنه (فروزهی اهور ی ِا�
نیک ش
اندی�) اشوزرتشت را به عنوان تنها
کیس که آموزههای مینوی را درک کرده و
میتواند این مسئولیت مهم را بر دوش یگ�د،
به روان آفرینش ف
معر� میکند (گاهان ،هات
 ،۲۹بند .)۸
اما روان آفرینش به اهورامزدا بانگ برمیدارد
که چگونه فردی که شهریار نیست و از سپاه
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توانا� را دارد که در برابر سپاه خشم و تجاوز یپ�وز شود.
و ین�و برخوردار نیست این ی
پشتیبا� شخص ن
ن
ناتوا� را
آنگاه روان آفرینش با بانگ بلند گوید :آیا من باید بدون چون و چرا
قبول کرده و به سخنان او گوش دهم؟
به ر ت
توانا� بود .آیا چه وقت ی ن
چن� شخیص برای یاری من به
اس� مرا آرزوی شهریار ین�ومند و ی
پا خواهد خواست و با بازوان ین�ومند خود من را حمایت خواهد کرد (گاهان ،هات  ،۲۹بند .)۹
اهورامزدا از وهومنه و اشه درخواست میکند که به اشوزرتشت ،توانمندی یپ�وزی در این
پیام� بتواند در پرتو این توانمندی آرامش و آسایش را برای جهانیان
راه را ارز نا� دارند ،تا ب
ارمغان آورد.
توانا� ببخش .ای وهومنه
اهورامزدا :ای اشه به اینها (زرتشت و یپ�وانش) ین�وی معنوی و ی
ن� به زرتشت آن را ( ن
تو ی ز
یع� ین�وی اندیشه و هوش و خرد رسشار) ارز نا� دار تا در پرتو آن
به جهانیان آرامش و آسایش بخشد .ای دانای بزرگ ما همه او را برگزیدهترین آفرینش و
ره�ی خویش میپذیریم (گاهان ،هات  ،۲۹بند .)۱۰
شایستهترین فرزند تو دانسته و به ب
پیام� در شهریاری
همانگونه که در این بند مشخص شده است ،توانمندی اشوزرتشت ب
ن
اینجها� او نیست ،بلکه دو بازوی توانمند او در این راه وهومنه و
جهان ،توانمندی مادی و
ِ
ت
ش
اشه ،دو فروزهی اهور ی ِا� نیکاندی� و راس� هستند.
آنگاه ی ن
چن� پاسخ دادم :من زرتشت ،دشمن رسسخت دروغ و دروغگویان هستم و تا آن جا
که مرا ین�و و توان است با آنها پیکار خواهم کرد ،ویل با تمام قدرت یاور و پشتیبان نیکان و
درستکرداران خواهم بود .پروردگارا بشود که از ین�وی معنوی و بیکرانت برخوردار شوم و
رسس�ده و ستایشگر تو باشم ای مزدا (گاهان ،هات  ،۴۳بند .)۸
همیشه پ
همانگونه که در این بند و بندهای دیگر گاهان آمده است ،اشوزرتشت همواره به مبارزه با
ن
اهریم� پرداخته و هیچگاه در برابر دروغ و دروغگویان سکوت نکرده است.
دروغ و نمادهای
اما باید دانست که او این کار را همواره با تکیه بر راستیها و نیکیها ،و نه دروغ و صفات
ن
اهریم� ،انجام داده است.
گ
خشم و افراطیگری از ویژ�های بارز اهریمن است و نیک میدانیم که اگر برای از میان
ن
ن� دست به دامان خشم و خشونت زنیم ،تنها باعث ت
بردن آنها ،ما ی ز
اهریم�
گس�ش صفات
ز
ن
پیام�ان دیگر برای
هم� دلیل است که اشوزرتشت ین� همچون همهی ب
خواهیم شد .به ی
رهانیدن جهان از ستم و بیداد و خشونت ،راه آموزش و آگاه کردن انسانها را برگزید نه
نابود کردن آنها را.
در هات  ۴۶گاهان ی ز
دشواریها� که دروغکاران پدید
ن� بار دیگر اشوزرتشت از تنگناها و
ی
گ
چ�� بر ایشان را درخواست میکند .و در قطعهی پس
آوردهاند سخن میگوید و از اهورامزدا ی
گ
ن
از آن به ن
چ�� بر بدیها و نجات کسا� میداند که در چنگ
دانا� را تنها راه ی
روش� ،آگاهی و ی
اس� شدهاند:
اهریمن ی
هواخواهان دروغ کوشش دارند پارسایان و ی ز
پره�گاران را از ش
پی�فت به سوی هدفهای مقدس
ن
اس� و ت
یع� ر ت
خویش ،ن
آبادا� شهر و کشور بازدارند .آنها با کردار خصمانهی خود
درس� و
به ت
زش� و تباهکاری مشهورند .ای مزدا کیس که با تمام ین�و و وجودش بر ضد هواخواهان
ره�ی خواهد کرد (گاهان،
دروغ پیکار کند ،او جهان آفرینش را به راه خرد و دانش حقیقی ب
هات  ،۴۶بند .)۴
ن
توانا� که بنا به دستور ایزدی و یا از راه مهر و عواطف انسا� خواستاران کمک را،
مرد دانا و ی
گ
خواه از هواخواهان ر ت
اس� و یا دروغ ،به گرمی پذیرا شود ،او یپ�و راه اشه بوده و زند�اش
درس� است .ای ت
اس� و ت
رسشار از ر ت
هس�بخش دانا ،او بخردی است که با ین�وی دانش گمراه
را از تباهی و ت
ره�ی خواهد کرد (گاهان،
نیس� رهانیده و او را به خردشنایس و اتکای به نفس ب
هات  ،۴۶بند .)۵
ش
بداندی� ،تنبیل ،آزمندی ،اندوه و مرگ
به باور اشوزرتشت ،نمادهای ش� همچون دروغ،
فروزهها� چون ر ت
ش
نیکاندی� ،توانمندی ،مهر
اس�،
گ�ند؛
در برابر فروزههای نیک شکل می ی
ی
گ
و عشق پاک ،شادی و جاودان� که از اهورامزدا رسچشمه گرفتهاند .این فروزههای نیک
نخست� بار ف
ین
معر� شدهاند ،سپسها در دیگر بخشهای اوستا به
اهورامزدا که در گاهان برای
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عنوان امشاسپندان مطرح میشوند که هفت
رسا� و کمال هستند.
نردبان به سوی ی
پلهی ِ
خداوند یکتا ،آفریدگار و تنها
.2
داور کردار انسانها
در گاتها به ن
روش� گفته شده است که تنها
اهورامزدا میتواند کردار انسانها را داوری
توانا� و اختیار هیچ موبدی
نماید و این در ی
نیست که انسانها را بر پایهی داوری
شخیص ،گناهکار شمرده و مجازات نماید.
ای خداوند جان و خرد! هنگامی که در
اندیشهی خود تو را رسآغاز و رسانجام
ت
هس� شناختم
تو�
آنگاه با دیدهی دل دریافتم که ی
رسچشمهی منش پاک؛
تو� آفریننده ر ت
اس� و
که ی
داور دادگری که کردار مردمان جهان را داوری
می ن
ک� (گاهان ،هات  ،۴۹بند .)۱
آنجا� که انسانها بالفطره به سوی نییکها
از ی
گرایش دارند ،تشخیص نییکها هم ئ ن
مطم�تر
بوده و هم عواقب مجازات را ندارد .مجازات
انسانها به وسیلهی موبدان باعث بروز کینه
و خشم در میان مردم میشود .اشوزرتشت
برداش� بدیها را در ت
تن
یز
گس�ش
ن� راه از میان
ت
نییکها میداند و این باور زرتش� که تنها با
نور میتوان به جنگ تارییکها رفت از ی ن
هم�
اندیشه رسچشمه گرفته است.
ن
آسما� زرتشت هم هیچگاه
در رسودههای
پیام� ،یپ�وانش را به جنگ و استفاده از
ب
جنگافزار برای مبارزه ترغیب ننموده است.
و ت
ح� ایجاد ترس و هراس از جهنم و
ز
پادافره ین� در زمان ساسانیان به وسیلهی
ن
موبدا� همچون ارداویراف رواج داده شد.
در بند مهمی از گاهان ،اشوزرتشت «بندوه»
را به عنوان ییک از بزرگترین دشمنان و سد
ف
معر� میکند اما
پیام�یاش
راه خود در ب
در برخورد با او ی ز
ن� از اهورامزدا میخواهد
توانا� آن را به دست آورد که بندوه را از
تا ی
گمراهی رهانیده و به سوی ر ت
اس� راه نماید.
اي مزداي پاك ب�يهمتا« ،بندوه» بزرگترين
سد راه من است و هميشه با گمراه كردن
مردم احساس خرسندي مي كند .اي
بخشندهی مهربان ،به سوي من آي و مرا
توانا� بخش تا در پرتو منش پاك بر او دست
يي
رها� بخشم و از
يافته و او را از گمراهي يي
پاداش نيك برخوردار سازم.

				
				
هات  ،۴۹بند ۱
وهومنه (بهمن) نماد صلح و
.3
ت
ت
زرتش�
آش� در فرهنگ

موبدان زر ت
تش� ی ز
ن� همچون اشوزرتشت تنها راهشان آموزش و آگاه کردن مردم است .این
نگرش از یک سو به افراطگرایان فرصت انجام کارهای نادرست را نمیدهد و از سوی دیگر،
دوس� و صلح پایدار در یک جامعهی ن
تضم�کنندهی ت
بزرگترین ی ن
دی� است ،زیرا این اجازه را
ها� ،بر پایهی برداشتهای رسکردگانشان ،به نام دین و خدا شکل
نمیدهد تا گروهها یا فرقه ی
گرفته و زمینهی خشونتهای درون ن
دی� را فراهم سازند.
همچن� اختالف میان دینداران از یکسو ،و دانشمندان و فالسفه از سوی دیگر ،ی ز
ین
ن� در درازای
ن
ن
هم� احکام یا دستورات دی� بوده که نه به پشتوانهی استدالل و منطق ،بلکه
تاریخ بر رس ی
پیغم� ،به نام دین تحمیل میشده است.
به نام خدا و
ب
پیوند دین و آزادی
.4

«وهومنه» (فاریس :بهمن) ییک از مفاهیم
زیربنا� در رسودهای گاهان است .این واژه
ی
(اوستا� )-manah :به
از دو بخش «منه»
ی
َچم «اندیشه» و «وهو»
(اوستا� )-vohu :آزادی ییک از بزرگترین موهبتهای الهی است و بر پایهی این آزادی است که انسانها در
ی
به َچم «نیک» ساخته شده است و در کنار برابر کارهای خویش مسئولند .سلب این آزادی به هر نامی و به ویژه به نام دین ،سبب بروز
هم «اندیشهی نیک» ن
مع� میدهد .وهومنه تنش و خشونت میشود.
ییک از امشاسپندان یا فروزههای اهورامزدا و ای خداوند خرد! هنگامی که در روز ازل جسم و جان آفریدی و از منش خویش ین�وی
باالترین جایگاهی است که انسان میتواند اندیشیدن و خرد بخشیدی ،ن
زما� که به تن خایک روان دمیدی و به انسان ین�وی کار کردن و
ت
سخن ت ن
بدان دست یابد.
خواس� تا هر کس به دلخواه خود و با کمال آزادی
ره�ی کردن عنایت فرمودی،
گف� و ب
در ت ن
م� پهلوی بندهش ،ییک از خویشکاریها کیش خود را برگزیند.
ت
ش
و وظیفهی بهمن امشاسپند «آش�بخ�»
							
دانسته شده است« :بهمن نیک ین�ومند هات  ،۳۱بند ۱۱
ت
اوستا� «دئنا» به ن
آش�بخش .او را ین�ومندی این که سپاه واژهی دین ی ز
مع� وجدان گرفته شده است .همانگونه که در
ن� از ریشهی
ی
ت
ز
مینوی دین را
ایزدان و ین� ِآن آزادگان چون آش� کنند و این بند گفته شده است ،هرگاه انسان توانست به جایگاهی برسد که مفاهیم
ِ
گ
بیفزایند ،به سبب بهمن است که به میان درک کرده و با باور و اندیشهی خود آنها را در زند� به کار بندد ،آنگاه میتوان آن انسان را
گ�ی یک جامعهی آگاه ن
ایشان رود »...
دی� فراهم میشود ،جامعهای
دیندار نامید .بدینسان زمینهی شکل ی
توانا� خود ،ویل با باور و اندیشه ،دین خود را پذیرفته و به
بر پایهی آموزههای ب
پیام� ،آنچه به انسان که در آن همهی افراد به نسبت ی
گ
ارج و بزر� میدهد «اندیشه» انسان است کار گرفتهاند.
هنگامی که به سوی کمال یا وهومنه در هر زمان ی ز
ن� که دین رودرروی آزادی قرار گرفته است ،با وجود بروز افراطیگریها و
پی�فت و ق
تر� باشد .در ی ن
حال ش
چن� باوری خشونتهای زیاد ،در پایان این دین بوده که واپس نشسته است ،چرا که آزادی باارزشترین
ن
ت
که انسان به واسطهی اندیشهاش ارزشمند موهب� است که خداوند به همهی انسانها داده است و کسا� که به نام دین ،این آزادی را
است ،آزادی اندیشه جایگاهی ویژه دارد .زیرا از انسانها سلب میکنند در حقیقت برداشتشان از دین نادرست و نابجا بوده است .تنها
ش
پی�فت و کمال از ِآن اندیشهای است که محدودیت آزادی در آموزههای اشوزرتشت ،سلب آزادی دیگران است که این محدودیت در
ت
ن
امکان گزینش برایش فراهم باشد و از روی چارچوب داش� اخالق نیک تعریف شده است.
گ
پیام�ان و از جمله اشوزرتشت ،بیانگر این واقعیت است که اتفاقا ایشان در
ب
ج� و نادانسته هیچ سخن و باوری را نپذیرد .نگاهی به زند� ب
گ
اشوزرتشت در ییک از رسودهای گاهان به زمان خودشان با درک ارج و جایگاه آزاد� ،با همهی ساختارهای کهنه ،نادرست و البته محکم
ن
زمان خودشان به مبارزه پرداخته و نه تنها بتهای ظاهری ،بلکه بتهای ن
روش� به این موضوع اشاره میکند:
باط� زمان را در هم
ت
ای مردم! این حقیقت را به گوش هوش شکستند .ایشان به درس� پیامآوران آزادی و برابری برای همهی انسانها بودند.
بشنوید و با اندیشهای روشن و ژرف ن
ح� یک ش�یعت یا حکم ن
بی� ،اگرچه اشوزرتشت در رستارس گاهان ت
دی� صادر نکرده است و
آنها را برریس کنید .هر مرد و زن راه نیک همانگونه که در بند دوم هات  ۳۰خواندیم ،نگاهش به دین ،نگاه آگاهاندن و آموزش بوده
ها� از تاریخ دین زر ت
تش� ،به ویژه در روزگار ساسانیان ،موبدان احکام و
و بد را شخصاً برگزینید .پیش از فرا رسیدن است اما در دوره ی
خ�ید و در ت
واپس� همه به پا ی ز
ین
روز
ها� را به نام دین صادر کردند .این رویه که از بنیان با اندیشههای اشوزرتشت در
گس�ش ش�یعت ی
ت
ین
آی� راس� بکوشید (گاهان ،هات  ،۳۰بند  .)۲تضاد بود ،از یکسو با اعمال مجازاتها و پادافرههای گوناگون دین را از درون با خشونتها
ت
در این بند اشوزرتشت که به حقایق هس� و افراطیگریهای متعددی همراه ساخت ،از سوی دیگر زمینهساز برخوردهای بسیار نادرست
و معرفت مزدا دست یافته است ،این بار در با دیگر مذاهب و گروههای فکری آن دوره ،همانند مزدکیان و مانویان شد .این ی ن
چن� ،دین
ت
ین
نخست� آموزگار و پیامآور
جایگاه
یکتاپرس� خدا که برای آرامش و آسایش همهی انسانها شکل گرفته بود ابزاری شد برای گروهی که در پ�
ن
این حقایق را برای مردم بازگو میکند.
زم� بودند.
پیام� در ی
افراطیگری و خشونت ،آنهم به نام خدا و ب
در گاهان ی ز
ن� که رسودهای اشوزرتشت است
هیچ دستور ن
دی� به نام او وجود ندارد.
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اشه؛ رسچشمهی اخالق و
.5
برپادارندهی عدالت
اخالق نیک شالودهی همهی ادیان الهی
است و در درازای تاریخ ت
بیش�ین نقش را در
حفظ و ارتقای جوامع ن
دی� داشته است.
نییک و بدی دو خوی یا دو ت
صف� هستند
گ
که زاییدهی زند� یا اندیشهی انسان هستند؛
اندیشهای که اگر چه از مزدا (دانای کل)
گ�د ویل به واسطهی کامل
رسچشمه می ی
ز
نبودن ،میتواند آفرینندهی بدی ین� باشد.
آن دو گوهر همزادی که در آغاز در عالم
خیال پدیدار شدند ،ییک نییک است و دیگری
بدی در اندیشه و گفتار و کردار .مرد خردمند
از میان این دو ،ر ت
اس� را برخواهد گزید ویل
ن
چن� نخواهد
شخص کج اندیش و نابخرد ی
کرد و به یب�اهه خواهد رفت.
هات  ،۳۰بند ۳
در آموزههای اشوزرتشت ،اَشا به عنوان
زیربنا یا رسچشمهی اخالق نیک شناخته
اوستا� به َچم ر ت
اس�
میشود .اشا در زبان
ی
آمده است .این واژه افزون بر ر ت
اس� ،بر
ن
معا� دیگری همچون «قانون»« ،هنجار
ت
ز
هس�»« ،نظم» و «عدالت» ین� صدق
میکند.
همچن� در گاتها به چم هنجار ت
ین
هس�
اشا
ت
یز
ن� به کار رفته است .هنجار هس� ،نظم
ن
ت
یا قانو� است که جهان هس� بر پایهی آن
آفریده شده و پایدار است .روابط انسانها
قوان� و هنجار ت
ن� باید بر ی ن
یز
هس� برقرار
باشد اما انسانها به دلیل بهرهبردن از قدرت
اختیار میتوانند بر پایهی اخالق یا هنجار
اجتماعی رفتار نکنند .اگر ی ن
قوان� معنوی و
ق
اخال� ،شناخته و سپس در جامعه نهادینه
شود ،آنگاه به عدالت اجتماعی دست
خواهیم یافت.
ن� همچون آزادی از حقوق ن
عدالت ی ز
انسا� به
شمار میآید و اتفاقا عدم برقراری عدالت
و در پ� آن ت
گس�ش تبعیضهای گوناگون
مذه� ،زمینهساز بسیاری
جنیس ،قومی و
ب
از خشونتهای ت
گس�ده در جامعه میشوند.
ادامه در شماره بعد.
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چرا باید به زبان پارسی ارج بنهیم؟

ت
کوپا�
دک� پرویز ی

پرس� است که پاریسزبانان جهان باور دارند واژگان تازی زبان پاریس ن
این ش
غ� کرده است سخت گمراهند و باید بگویم
گ
باید به آن پاسخ بدهند .پاریسزبانان چه آلوده کرده است و این آلود� به اندازهایست که در هر خط نوشتهی فاریس بیش
کسا� هستند؟ آنها ن
ن
کسا� هستند که
از  70درصد واژگان به زبان تازیست .آنچه امروز مینویسیم و میخوانیم با آنچه
فردویس در نگر داشت از ی ن
بازماندهی ایران پهناور زمان ساسانیان
زم� تا آسمان دور از هم است .فردویس گفت:
ن
رسزمی� که از رود هند
میباشند و
بیس رنج بردم در این سال یس سخن زنده کردم بدین پاریس
ت
ت
در خاور و دریای مدی�انه در باخ� و
که از باد و باران نیابد گزند
بنا کردم از چامه کاخی بلند
چ� گ� تازیان به ایران ی ن
کوههای اورال در شمال و دریای یمن
زم� بود .او
از
پس
سال
400
نزدیک
فردویس
تالش
و
کوشش
ی
گ
در جنوب ت
ت
ن
گس�ده بود .چرا میگوییم
خو� میدید که چگونه تازیزد� روال روز بود و مردم در پ� آموخ� زبان تازی
به ب
گ
اس� ن
بودند به بهای فراموش کردن زبان پاریس که به ر ت
ش
فاریس و نمیگوییم پاریس؟ برای اینکه
خودک� فرهن�
نشا� از
ما ت
بیش� تازی زده شدهایم و آن رسشت یت�ههای ایر نا� در آن زمان بود.
ایر نا� خود را پس از یورش تازیان به
در اینجا نمونهای از یک رسودهی فاریس میآورم که گواه ب�نیازی ما در کاربرد زبان
ایران ی ن
زم� از دست دادهایم و بزرگانمان تازیست:
ن
بکارگ�ی واژگان
به فاریس آغشته به تازی :نیش عقرب نه از ره یک� است اقتضای طبیعتش این
در نوشتارهای خود از ی
تازی به خود میبالند که از آن میان
است
ن
خاقا� به پاریس رس :نیش کژدم نه از ره ی ن
سعدی ،حافظ ،موالنا ،پورسینا و
چون نیاز رسشت او این است
ک� است
ن
هم� گونه سعدی میتوانست گلستان و بوستان را به زبان پاریس ناب فرهنگ
را نام میبرم و از میان هزاران رساینده به ی
و نویسندهی نامداری که در فرهنگ
خودمان بنویسد .این کار در زمان ما برای نسک کلیله و دمنه انجام شد .نرصالله
پاریس داریم ،ت
ش
دب�ش فاریس – تازی را به پاریس رسه
کم� کیس را میتوان نام من� هم میتوانست کلیه و دمنه دشوارترین ی
برد که به زبان پاریس ناب سخن گفته
بنویسد.
باشد.
این کار را در این زمان در لوس آنجلس فرهیختگان زبان پاریس رسه در انجمن
چرا باید به زبان مادریمان ببالیم و در
پاسداری از زبان پاریس انجام دادند و به پاریس رسه برگرداندند .که بسیار شیوا و
ین
پاسداری از آن بکوشیم؟ زیرا این زبان
دلنش� نوشته شده است و میتوان از ش�کت کتاب جویا شد.
فرآوردهی هزاران سال کنکاش و پرورش این برگردان به نام «رای و برهمن» با پشت کار دانشمند ،زنده یاد احمد آجودا�ن
فرهنگ پربار ماست و در گوشه و کنار انجام شد و در نوشتار دیگری میتوان در بارهی آن پیک پاریس ت
بیش� به آن پرداخت.
ین
رسزم� پهناور ایران باستان گویشهای به باور من فردویس به آرزوی خود نرسید و مردم ایران ی ن
زم� از سپارش او یپ�وی
ش�ین فرهنگ نیاکان ما را
نکردند و کاری کردند که پس از گذشت هزار سال از زمان فردویس ،در گنداب زبان
گوناگون و ی
گ
ن
رسود:
چن�
پیش
سال
1100
دارد .رودیک
جا� کشیده
به
کار
امروز
نیم.
ز

ی
م
پا
و
دست
تازیان
پوشایل
باورهای
و
ند�
ز
روش
و
ی
ی
ت
هیچ شادی نیست اندر این جهان به� است که یک فاریس زبان تفاوت میان واژگان تازی و پاریس را نمیداند.
از دیدار روی دوستان
در اینجا رسودهای را بازگو میکنم که شناخت واژگان پاریس را از تازی به ما نشان
هیچ رنجی نیست زان غم ت
بیش� دوری میدهد.
از دوستان با ن
ه�
هشت وات است اندر پارس باشد گزاف
گ
ن
حا(ح) و طا (ط) و ظا(ظ) و صاد(ص) و ی ن
و ما امروز بساد� و آسا� آنرا
ع�(ع) و همزه(ء) ذال(ذ) و قاف
ن
میخوانیم و خوب برداشت میکنیم
چار وات است از نژاد پاکزاد پاریس واژگا� برگزیده پ و چ و ژ و گاف
گ
و این ویژ� پایداری در چم زبان را در بنابر این ژاله و مژده و گودرز و گروهبان پاریس است و حاتم و حمید و حرست
تازیست .هم ی ن
هیچ یک از زبانهای جهان نمیتوان
چن� ظالم و طلوع و صنعت تازیست.
پیدا کرد .آن گروه از فاریس زبانان که
با در بر کردن رسودهی چهارپارهی باال شما میتوانید بگویید که چه واژهی� پاریس
8
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یا تازیست .به زبان پاریس باید ارج
اروپا�
بنهیم زیرا در فرهنگ هند و و ی
ریشه دارد و فرهنگ ما جزو آن فرهنگ
است و گاتهای بینشور برزین ایران
کهن اشوزرتشت اسپنتمان در زبان
سانسکریت هند ریشه دارد .این زبان
به اندازه� ین�ومند است که هیچ ن
زبا�
ی
ش
فروپا�
به پای آن نمیرسد .پس از
خاندان پهلوی و روی کار آمدن
جمهوری اسالمی در ایران ت
بزرگ�ین کوچ
انسان در تاریخ جهان روی داد و تا به
امروز بیش از  7میلیون ایر نا� به ینگه
دنیا روانه شده است و هنوز دنباله دارد
و این کوچ از  18هزار مایل یا یس هزار
ت
کیلوم� باالتر است.
ن
زما� که مردمی کوچ میکنند به
کشورهای همسایه میروند مانند ت ن
رف�
زردشتیان از ایران به هندوستان پس از
دست�د تازیان به ایران  1200سال پیش
ب
نام�ده
که امروز به نام پارسیان هند ب
میشوند .اما ایرانیان به آنسوی کرهی
ین
زم� رفتند و ماندگار شدند با این فرآیند
که زبان و فرهنگ را با خود بردند و
زبان فاریس در همه جا شنیده میشود
و شمار فاریس زبانان جهان به اندازهی
مردم آمریکاست و از  330میلیون
میگذرد .به ی ن
هم� گواه آنچه بر دوش
ما فاریس زبانان گذاشته شده است
پاسداری از زبان فاریس میباشد.
این زبان با گذشت  1400سال در آتش
فروزان تازیان در خاورمیانه میسوزد و
اگر گام پاسداری از آن برنداریم آسیب
دیگری در ینگه دنیا خواهد خورد و نیاز
فراوان به همکاری دولتهای آیندهی
ایران خواهد داشت که در پرورش و
بهبود زبان پاریس بکوشند.
پیش از آنکه هندوستان خودگردان شود،
زبان ن
دیوا� کشور هند زبان فاریس
بود و اگر  70سال به گذشته برگردیم،
نوشتهها و نسکها و پروندههای ت
دول�
که به زبان فاریس خواهیم یافت500 .
سال پیش هند خودگردان نبود و بنیاد

هند ش� ق� ادارهی کشور را در دست
داشت .با رخنهی انگلستان در هند ش��ق
ین
خاورزم� که
و دادو ستد تریاک به
خود داستان دیگریست زبان انگلییس
جانش�ن
با کوشش ب�کران دربار انگلیس
ی
زبان ن
دیوا� فاریس هند شد و زبان
پاریس روزبروز رو به زوال گذاشت و
میگذارد .اگر بنا باشد از تاریخ پندی
بیاموزیم فرود زبان فاریس در هند
آموزهی ئ
رسا� برای بیداری امروز،
میباشد که در پاسداری و ارجمندی
زبان پاریس را گرامی بداریم.
پروفسور فرانسوی هانری ماسه در
گ
جشن بازنشست�اش در دانشگاه سوربن
ین
چن� گفت :من عمرم را وقف ادبیات
ن
فاریس ایرا� کردهام و برای اینکه به شما

استادان و روشناندیشان جهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست چارهای
توضیح بده عاقل و فرزانه یکیست
ندارم جز اینکه به مقایسه پب�دازم و بگویم که ادبیات فاریس بر چهار ستون بنیادین بر درگه او چونکه بیفتند به خاک
ش� و ت
ش� و پلنگ و پروانه یکیست
استوار است :فردویس و سعدی و حافظ و موالنا .فردویس هم سنگ و همتای هومر
ی
با سورهی دل اگر خدا را خواندی
یونانیست و برتر از او میباشد .سعدی آناتول فرانتس فیلسوف را به یاد میآورد و
داناتر از اوست .حافظ با گوتهی ن
آلما� قابل قیاس است که او خود را شاگرد حافظ و حمد و فلق و نعره مستانه یکیست
زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده میشمارد.
این ب�خردان خویش خدا میدانند
اینجا سند و قصه و افسانه یکیست
اما موالنا در جهان هیچ چهرهای را نیافتم که بتوانم موالنا را با او تشبیه کنم .او
یگانه است و یگانه ق
با� خواهد ماند .او فقط شاعر نیست بلکه ت
از قدرت حق هر چه گرفتند بکار
بیش� جامعهشناس
در خلقت حق رستم و موریانه یکیست
است و به ویژه روانشناس کامل که ذات شب� و خداوند را دقیق میشناسد .قدر او
را بدانید و بوسیله او خود و خداوند را بشناسید و من اگر تا پایان عمرم ف
حر� نزنم گر درک نک� خودت خدا را ن
بی�
درکش ن
ین
هم� شعر زیبای موالنا برای من کافیست.
نک� کعبه و بتخانه یکیست
باران که شدی پم�س این خانهی کیست
ش�ین سخن یاد
در اینجا از حافظ ی
سقف حرم و مسجد و میخانه یکیست
میکنیم:
باران که شدی پیالهها را نشمار
شکر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پاریس که به بنگاله میبرند
جام و قدح و کاسه و پیمانه یکیست
باران تو که از پیش خدا می یآ�
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مفهوم دروغ در ایران باستان

ت
دک� ش�وین وکییل
مدرس دانشگاه تهران

بخش نخست
چکیده
س� تحول مفهوم دروغ در ایران
نوشتار
در این
ی
گ
ش
هخامن� و چگون� چفت و بست شدن آن
عرص
با ساختارهای سیایس برریس میشود .تمدن ایر نا�
ین
نخست� و تنها تمدن عرص پیشامسیحی است
که مفهوم دروغ در آن هم ن
طنی� سیایس دارد
و هم به مثابه کلیدواژهای مرکزی در دستگاهی
ق
اخال� کاربرد یافته است .چر یا� این اهمیت ت ن
یاف�
دروغ در دستگاه نظری ایرانیان باستان پرسش
مرکزی این نوشتار است .بحث با واکاوی مفهوم
س�
دروغ در گاهان و اوستا آغاز و در ادامه ،ی
اوستا� کهن و
تکامل مفهوم دروغ در متون
ی
متأخر واریس میشود .آنگاه این مفهوم به طور
مقایسهای با متون پاریس باستان به جا مانده
ش
هخامن� مقایسه و به ویژه
از شاهنشاهان
کاربست مفهوم دروغ در کتیبهی بیستون تحلیل
میشود.
کلید واژهها :دروغ ،ر ت
اس� ،اقتدار سیایس ،کتیبه
بیستون ،داریوش بزرگ.
تاریخ دریافت مقاله6/5/89 :
تاریخ پذیرش مقاله1/9/89 :
Email: sherwinvakili@yahoo.com
مقدمه
فرهنگ ایر نا� در بسیاری از زمینهها ویژه و منحرص
به فرد است و در بسیاری از موارد بنیانگذار و
آغازگاه .در میان این زمینهها و آن موارد ،اندیشه
دروغ ب�تردید ییک از بحث بر ی ز
انگ�ترین موارد است.
سو� ،بحثهای شالودهشکنان امروزین درباره
از ی
معنا� راست و دروغ را میتوان تا
متقابل
جفت
ی
دل این فرهنگ و متون ن
گاها� دنبال کرد ،و از
سوی دیگر ردپای مفهوم «ارادت به حقیقت»
فوکو� را هزارهها پیش از دور نا� که مورد توجه
ی
ن
ن
ردیا�
و تأکید اوست ،میتوان در متو� باستا� ب
ت
قطعی� باال میتوان
نمود .از سوی دیگر ،با
اگ� دروغ و ارتباط آن با گناه و
مفهوم عام و فر ی
گ
لغزش و شیطان را زاده شده در این حوزه فرهن�
دانست .از این رو ،چه درباره خاستگاههای
مفاهیم بنیادین بر سازنده امر قدیس کنجکاو
باشیم و چه در مورد تبارشنایس مفاهیم آغشته
به قدرت مشتاق ،بدان نیازمندیم که مفهوم
دروغ را در ایران باستان به ت
درس� بشناسیم
گ
ین
ایران ی ن
نخست� فرهن� است که مفهوم
زم�،
اگ� و جهانشمول
ر
ف
تهدیدی
همچون
دورغ را
ی
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م�ها� که کلمه دروغ را همچون کلیدواژهای عام و ق
اخال� در ی ن
زم�های
مورد توجه قرار داد .کهنترین ت ن ی
ق
ن
ش
گ�ند ،در اوایل هزارهی دوم و اواخر هزاره سوم پ.م در ایران �� پدید آمدند و
دی� به کار می ی
ن
ن
غر� و عرص
ی
نخست� متو� که این کلیدواژه را به جایگاهی سیایس و قدرت مدار برکشیدند ،در ایران ب
زمامداری هخامنشیان نبشته شدند .مفهوم دروغی که در فاصله  ۱۰۰۰-۱۲۰۰پ.م به دست زرتشت تدوین
شد ،و کاربردی سیایس که در  ۵۰۰-۵۲۰پ.م با نبوغ داریوش پیدا کرد ،دو گامی بودند که این کلیدواژه
ت
موقعی� مرکزی بخشیدند ،و ارج و اهمیت گرانیگاهی
را از زمینه عامیانه و مرسومش برکندند و به آن
معنا� را بدان اهدا کردند.
ی
ن
شیطا� ،و این
تنها� دیو پرست یا بدکار و
این که چرا زرتشت دشمنان خود را دروغزن نامیده ،و نه به ی
ن� دروغ را به همراه خشکسایل و دشمن ییک از سه تهدید بزرگ ایران ی ن
که چرا داریوش ی ز
زم� دانسته ،تنها
ن
س� دگردییس و تکامل آن را
زما� فهمیده میشود که مفهوم دورغ را در بافت تاریخی کهنش دریابیم و ی
ن
ت
در زمینه ایرا�اش واریس کنیم .تنها آنگاه به بس�ی استوار مسلح خواهیم شد که امکان فهم مفاهیم
نوساختهتر و تازهتر دروغ را در چارچوب امروزینش برایمان فراهم خواهد کرد.
نخست :دروغ در گاهان زرتشت
مت� که امروز در دست داریم و از کلمه دروغ به عنوان مفهومی عام و فلسفی  -ق
کهنترین ن
اخال� بهره
ن
ت
ن
پیام� ایرا� رسوده است و قدمتش به
ها� که به گمان زیاد خود ب
میبرد ،گاهان زرتشت است .م� ی
 ۱۰۰۰تا  ۱۲۰۰پ.م باز میگردد )Shahbazi 1977: 25-35( .باید به متون ن
گاها� چند بخش دیگر اوستای
ن� افزود که آنان ی ز
کهن (هفت هات و چند دعای کهن) را ی ز
ن� با فاصلهای کم نسبت به زرتشت و به
وسیله شاگردان نزدیکش تدوین شدهاند )Stausberg 2002, vol 1: 1-15( .اوستای کهن ،از نظمی
دقیق و پیکربندی مفهومی روشن و استواری برخوردار است که در ن
مت� با این قدمت شگفت مینماید.
ف
معنا�)( )2تازه به یپ�وان زرتشت معر� شدهاند.
در گاهان و هفت هات ،چندین جم (جفت متضاد ی
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شکل تأکید کردن بر این کلید واژگان و الگوی قرار
گرفتنشان در ت ن
م� نشان میدهد که این جمها
ها�
آشکارا از همان ابتدا به صورت دو یتا� ی
منطقی اندیشیده و تدوین شده بودند .ش�ح و
بسطی که در موردشان وجود دارد و شيوه چفت
و بست شدن دقیق و وسواس ی ز
آم� آنها با هم
نشان میدهد که مفاهیمی نوآورانه و ب�سابقه
ین
نخست� ناگزیر
هم بودهاند و زرتشت و مغان
بودهاند در تعریف کردن و روشن ت
ن
ساخ� حد و
مرز ن
معا� منسوب به آنها دقت نمایند و احتیاط
به خرج دهند تا این کلیدواژگان را از مفاهیمی
که قاعدتا در همان زمان در میان مردم و زبان
روزمرهشان رایج بوده ،متمایز سازند.
ب�تردید ییک از پنج جفت متضاد مهم گاهان،
دروغ در برابر اشه (ر ت
اس�) است .دروج در اوستا،
همان است که در فاریس امروزین به دروغ تبدیل
شده است و مانند کلیدواژگان بنیادین دیگر دوران
مهم میان زرتشت تا داریوش ،از دیرپاترین
واژگان ق
با� مانده در زبان فاریس ی ز
ن� هست .این
ت
واژه به همراه کلما� مانند بوم ،شادی ،مردم،
ن
واژگا� هستند که با ت
دالل�
و مینو ،از کهنترین
کمابیش پایدار در طول سه هزاره به بقای خود
ادامه دادهاند و بنابر این ،در کل زبانهای ن
انسا�
استثنا� به شمار میروند.
ی
اوستا� که به ی ن
هم� شکل
دروج ،واژهای است
ی
در سایر زبانهای ایر نا� ش� ق� ی ز
ن� رواج داشته
است .ریشه اصیل آن در زبان پیش هند و
اروپا� dhrougho ،بوده است که از آن اسم
ی
 dhrughبه معنای آسیب ،زیان ،و «پیامد زیان
بار رفتاری ارادی» ساخته شده است (کنت :۱۳۸4
آریا� به
 ۹۲۲و  .)۶۲۳این بن اولیه در زبانهای ی
اشکایل کمابیش یکسان دگردییس یافته است .در
اوستا� ،اسم دروج و درگوئه(draoga) agoard
ی
ن
خو� حفظ
را داشتهایم که در متون گاها� به ب
شده است .ی ن
هم� واژه در پاریس باستان که به
اوستا� بسیار نزدیک است ،به دوروج  /دوروغ
ی
( )durujو درتوگه( )draugaتبدیل شده و اسم
«دروخش» از آن ساخته میشده است .در هر
معنا� شبیه به امروز،
دوی این زبانها ،دروغ به ی
با سخن و کالم پیوند داشته و حرف نادرست و
گمراه کننده را نشان میداده است .ی ن
هم� واژه
در سانسکریت به صورت دروه ( )druhوجود
داشته و آسیب  /زیان معنا میداده است .دو
واژهی سانسکریت دیگر  drohaو  droghaبه
نا� از بدخواهی و نیت بد ی ز
معنای آسیب ش
ن�
وجود داشته است (همان .)6۲۰ :در زبانهای
ن� بقایای این واژه با ت
اروپا� شمایل ی ز
دالل� ایر نا�
ی
ق
ن� در آلما�ن
با� مانده است .چنان که ت
ح� امروز ی ز
فعل  trugenبه معنای فریب دادن را داریم.
در گاهان ،دروغ کلیدواژهای است که با دقت زیاد

ت
موقعی� حساب شده و سنجیده به کار
و در
گرفته شده است .دروغ همواره در برابر واژهی
اشه آمده است ،و جم اشون  /دروغزن محور
ن
گاها� است .فعل
مرزبندی مردمان در ادبیات
ز
مشابهی برای دروغزن در پاریس باستان ین� وجود
داشته است .ن
اوستا� ،در
نت
یع� در برابر در ِگ َو ِ
ی
هم�ن
وجنه در پاریس باستان کاربرد داشته که به ی
ترتیب دروغزن معنا میدهد.
دروغ در گاهان ،ت
دالل� پیچیدهتر از دروغ امروزین
دارد .تقابل آن با مفهوم اشه بدان معناست که
عنارص مفهومی نوآورانه و مهم منسوب به اشه
به آن ی ز
ن� نشت کرده و همچون نوعی پادمفهوم
ت
برای نظم حاکم بر گی� عمل میکرده است.
ها�
اشه ،که هنوز در زبان فاریس در قالب اسم ی
مانند ارشیا ق
اوستا� به
با� مانده است ،در گویش
ی
حالت اسمی آشا خوانده میشده و برابر نهادش
در سانسکریت رته و در پاریس باستان آرته است
ها� مانند
(کنت  ۵۶۸ :۱۳۸۶و  )۵۶۹که در نام ی
اردش� و اردوان و اردستان و اردبیل به یادگار
ی
مانده است .مفهوم دقیق این واژه جای بحث
بسیار دارد .در اینجا تنها به طور خالصه اشاره
کنم که میتوان آن را با «نظم حاکم بر جهان،
به ویژه جهان مادی» تم�ادف دانست .از این رو،
دروج عبارت است از کژرفتاری و انحراف از نظم
عادی و طبیعی حاکم بر ت
هس�  .چنان مینماید
ن
چن� پیوسته و
که دروج در ابتدای کار ارتباطی ی
ن
ضد
درو� با زبان نداشته باشد ،و تنها همچون ِ
«نظم طبیعی و خوب» عمل میکرده است،
طن� سانسکریت آن ی ن
چنان که از ي ن
معنا�
چن�
ی
فهمیده میشود ،و به عنوان یک قاعده باید
معا� ق
پذیرفت که ن
با� مانده در سانسکریت به
ابتدا� محتوای واژگان در سپهر هند
شکل اولیه و ی
و ایر نا� نزدیکتر هستند و معموال شکل قدیمیتر
و پیشازر ت
آریا�های اولیه را منعکس
تش� فرهنگ ی
میکنند.
ن
ین
ناگسست� میان دروج و
چن� مینماید که پیوند
ت
ن
زبان ،و ییك گرف� آن با سخن ناراست و ناسازگار
برداش� زر ت
ت
تش� باشد که پس از
با نظم طبیعت»
دی� زر ت
انقالب ن
تش� رواج یافته است .باز در اینجا
ت
ش
مجال آن نیست که به �حی گس�ده پب�دازم،
پس تنها اشاره میکنم که ییک از دستاوردهای
بسیار مهم انقالب فکری زرتشت ،زبان مدارانه
کردن نظام ت
هس�شنایس اخالق بود .به ی ن
هم�
ت
(من�ه) دالل�ت
کلما� مانند ورد/دعا ث
دلیل هم
بنیادین و ت
هس� شناسانه یافتند و کل مفاهیم
نج�های تم�اکم از ارتباطها با زبان پیوند
در ز ی
خورد)3(.
دوم :دروغ در چشم هخامنشیان
ت
وق� سخن از دروغ به میان میآید ،ذهنهای
تربیت شده در حال و هوای يونانزدهی مدرنیتهی

استگو� پارسیان
ها� از هرودوت و کستوفانس را به یاد میآورد که دربارهی ر ی
معارص ،نخست نقل قول ی
کمانگ�ی
داد سخن میدهند .همه به یاد دارند که هرودوت گفته بود مغان به کودکان پاریس سواری و
ی
جا� دیگر تأکید کرده بود که
استگو� را آموزش میدهند ( ، )HERODOTI 1988, I, 136و در ی
ور ی
گو� است ،و پس از آن وامدار بودن ،و این دومی را
ناشایستترین کار در چشم پارسها ابتدا دروغ ی
از آن رو بد میدارند که فرد مقروض ممکن است ناگزیر شود دروغ بگوید (همان :بند  .)136تأکیدهای
م� مورخان ن
مشابهی را در ت ن
یونا� دیگری که دربارهی اخالق ایرانیان مینوشتند ،و به ویژه در آثار
کسنوفانس میتوان بازیافت.
استگو� پارسها در زمانهی حاکم بر دوران
با این وجود ،این که تصویر ایشان از
دروغگو� و ر ی
ی
روای� یب� ن
اس� چه بوده است ،جای تأمل دارد .متون ن
یونا� ،در واقع ،ت
هخامن� به ر ت
ش
و� و معموال
ن
اساط�ی از ظهور و سیطره من پاریس را به دست میدهند ،که به وسيله حاشیه نشینا� که در کناره و
ی
نه در مرکز این نظم نوین میزیستند ،تدوین شده است .بر مبنای این متون ،پارسیان مردمی هستند
ن گ
ره�ی مردمان
هم� ویژ�های برجسته ،نقش ب
ین�ومند ،زیبارو ،نژاده ،جنگاور ،و «راستگو» که به خاطر ی
جهان را بر عهده گرفتهاند.
هرچند متون ن
یونا� در روزگار ما شهرت ت
بیش�ی دارد ،اما حقیقت آن است که محتوای آن از دایره
ت
گو� و اغراق ویژه یونانیان فراتر نمیرود .در
اطالعا� اندک و معموال آمیخته به افسانهرس یا� و دروغ ی
ن
این میان ،متو� کم حجم اما بسیار مهم را هم داریم که در همان زمان هخامنشیان و زودتر از منابع
ن
یونا� نوشته شدهاند ،و شالوده نظم نوین و ارتباط آن با دروغ و ر ت
اس� را به شکیل سنجیدهتر و قابل
اعتمادتر به دست میدهند.
ش
هخامن� و به ویژه سخنان داریوش است که از نظر
مهمترین منبع از این دست ،نبشتههای شاهان
www.czcjournal.org
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تاریخی کهنترین منبع مستند و مستقیم ما از
مفهوم دروغ در ایران باستان به شمار میرود.
چرا که تمام متون اوستای کهن که به قرنها پیش
از این دوران تعلق دارند ،و اوستای نو و وندیداد
که ت
بیش�شان در دوران هخامنشیان تدوین شدند
ن
( ،)Kellens 1983: 35-44و متون مورخان یونا�،
به شکیل که در اختیار ما قرار دارند ،قرنها
بعد نگاشته شدند و نسخههای اولیه شان را بر
ش
هخامن� امروزه در دست
خالف دیوارنگارههای
نداریم.
در میان متون یاد شده ،ب�تردید مهمترین ت ن
م�
نبشته بیستون است .این در ضمن کهنترین
نبشتهای هم هست که در آن به دروغ پرداخته
اول� ت ن
شده و ی ن
م� سیایس جهان است که مفهوم
دروغ را در مقام کلیدواژهای تعریف شده و
روشن به کار گرفته است .با یک نگاه به بیستون،
میتوان دریافت که داریوش هنگام آمادهسازی
چارچو� زر ت
ن
تن
تش� را
روش�
م� یاد شده ،به
ب
در ذهن داشته است ،هر چند گویا با توجه به
چشمگ�ش ،خود زر ت
رواداری ن
متعص�
تش�
دی�
ی
ب
نبوده است.
نخست� اشاره به دروغ در بیستون به ن
ین
زما�
مربوط میشود که از کردارهای کمبوجیه سخن
در میان است (کنت  .)۶۰۳ :۱۳۸4در آنجاست که
داریوش میگوید کمبوجیه برادرش بردیا را ن
پنها�
کشت ،و خود به مرص لشکر کشید ،و در این
ین
رسزم�ها
هنگام «دروغ در پارس و ماد و بقیه
زیاد شد (« .)DB 10آنگاه در بند بعد ،داریوش از
فراز آمدن گئوماتای مغ سخن میگوید و این که
او میگفت بردیاست ،و دروغ میگفت .آنگاه ش�ح
دالوریهای پارسها و مادهای هوادار داریوش
و شش پهلوان همراهش میرود و شورشهای
استانهای گوناگون در سال  ۵۲۲پ.م ش�ح داده
میشود .جالب آن است که در ی ن
ح� بحث درباره
ت
ن
این شورشها ،داریوش با متانت و خویش� داری
ن
تحسی� از هر نوع ارجاع منفی نسبت به
قابل
ن
ایشان خودداری میکند .یع� نه بر اساس سنت
آشوری دشمنانش را بیمار و فلج و دیوانه و
نمکنشناس مینامد ،و نه طبق سنت سومری
 بابیل ایشان را دشمن خدایان و نقض کنندهقانون االهی قلمداد میکند .لقب دروغگو درباره
هیچ یک از آنها به کار نمیرود ،ت
ح� در مواردی
که شخیص ادعای دروغ آشکاری مانند بردیا یا
جا� که این
نبودکدنرص بودن را داشته است .تنها ی
کلمه درباره کیس به کار گرفته میشود ،در مورد
ارخه پرس هلدیتاست که در بابل درفش شورش
برافراشت و دربارهاش گفته شده که دروغگو
بود ( .)DB 49در مقابل ،ت
وق� ش�ح بن�دها به
پایان میرسد و نوبت به ارائه فهرست شورشیان
میرسد ،داریوش تأکید میکند که دشمنانش
نرشیه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا
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دروغگو بودهاند)DB 52( .
داریوش در بیستون ،کلیدواژهی دروغ را نه برای شماتت دشمنانش ،که ت
بیش� به عنوان
کلیدواژهای مرکزی برای توصیف ش�ایطی سیایس به کار گرفته است .سند این ادعا آن که این
بیش� در ربع ن
پایا� کتیبه تکرار شده است ،ن
عبارت ت
جا� که داریوش مشغول
یع� همان ی
صورتبندی ایدئولوژی سیایس خویش است .در این بخش میبینیم (کنت )404-40۲ :۱۳۸۶
ن
ین
رسزم�های ایر نا� (دهيومها) دانسته شده است (:)DB 49
نافرما� در
که دروغ علت
ن
ن
 ...مردی آرخ نام ،ارم� ،پرس هلدیت ،او در بابل برخاست ،رسزمی� به نام دوبال .از آنجا
به مردم این گونه دروغ گفت :من نبودکدرچر پرس نبونيد هستم..
داریوش در مقام پادشاهی نامدار که در زمان نگارش این کتیبه ین�ومندترین انسان کره
ین
زم� است ،جانشینان خود را برای سلطنت نیک و درست اندرز میدهد ،و مبنای اصیل
ت
اندرزنامه او ،مبارزه با دروغ و رعایت راس� است .او میگوید که خود را از دروغ بپای و
مراقبت کن» ،و دروغزن را مجازات کن تا کشور ایران در امان بماند ( )DB 55بنابر این،
ق
ت
پیامدها� سیایس و اجتماعی منتهی
اخال� و فردی دارد و هم به
خصل�
دروغ هم
ی
میشود.
کلمهی دروغ به شکیل معنادار در پایان نبشته بیستون ی ز
ن� بارها تکرار میشود كنت :۱۳۸۶
جا� که داریوش از کیس که نبشته را میخواند ،خواسته تا آن را خراب
 434و  ،)435در ی
نکند و محتوایش را به اطالع دیگران برساند ،و تأكيد کرده که سخنانش را دروغ ندانند.
داریوش در چند جا بر این نکته که سخنانش راست بوده و نه دروغ تأکید کرده است .این
تأکید ت
نظ�ش اشاره میکند .به عنوان نمونه،
جاها� است که به کارهای بزرگ و ب� ی
بیش� در ی
ت
وق� میگوید در یک سال همه شورشیان را شکست داده ،تأکید دارد که دروغ نمیگوید ،و
در جای دیگر اشاره میکند که کردارهای بزرگ دیگری هم از او رس زده که از بیم دروغگو
پنداشته شدنش ،آنها را نقل نکرده است)DB 56-58( .
ن
روش� آشکار است .نخست آن که داریوش دروغ را با
از کتیبه بیستون ،چند نکته به
گفتار و ادعا و به ویژه گفتار مربوط به قدرت و سخن بافته با گفتمان سیایس مربوط
ن
نابساما� سیایس و شورش و
میدانسته است .دیگر آن که دروغ آن عامیل بوده که باعث
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انقالب و کشمکش میشده است ،و سوم آن که
ن
سنجید� است که میتوان بر
دروغ امری روشن و
مبنایش دروغگویان را شناخت و مجازات کرد و
خود را از آن حفظ کرد.
مفهوم دروغ ت
وق� روشنتر میشود که به نبشته
نقش رستم بنگریم (کنت  ،)457_449 :۱۳۸۶و
به ت ن
م� بسیار مهمی پب�دازیم که داریوش در آن
ن
خودانگاره خویش را به عنوان شاو آرما� برای
آیندگان ثبت کرده است .در این ت ن
م� که ارزش
فراوان دارد و جای بحث بسیار ،داریوش میگوید
که دوست ر ت
اس� است ،و با دروغگو دوست
ت
عبار� که در اینجا به کار گرفته است،
نیست.
دقیقاً ترجمه همان بن اوستاست که به دوس�ت
ن
با ر ت
دشم� با دروغزن یپ�وان
اس� (اشه = ارته) و
دروج) سفارش میکند .در این کتیبه ،داریوش
ن
دشم� با دروغ را
تا حدودی منظور خویش از
یز
ن� روشن کرده است ،به عنوان نمونه گفته که از
ز
پره� میکند و سخن مردمان
خشم و
تندخو� ی
ی
را زود باور نمیکند و کیس را ب�دلیل مجازات
نمیکند و مانع ستم توانا بر ناتوان و ناتوان بر
توانا میشود ،که توجه به این دومی و قایل شدن
س� تحول
این تمایز در تاریخ اندیشه سیایس و ی
مفهوم عدالت بسیار اهمیت دارد و نیازمند به
بح� ت
ث
بیش� است.
مضمون مخالفت با دروغ در کتیبه جانشینان
گ
داریوش با این برجست� دیده نمیشود ،هرچند
همه ایشان در چارچوب وضع شده به وسیله
داریوش سخن میگویند و معموال ی ن
ع� گفتارهای
او را نقل میکنند و اصوال به خاطر محدود بودن
منابع بازمانده از آن دوران ،میتوان فرض کرد
که مفهوم دروغ را هم به همان شکل به کار
میگرفتهاند ،و اثری از آن در بیست و پنج ن
قر�
که بر آنها گذشته ق
با� نمانده است .تنها نکته قابل
اشاره آن که در کتیبه دیوان خشایارشا ،که کامال
در امتداد ت ن
م� بیستون و نقش رستم قرار دارد،
ن
خشایارشا به اهورمزدا و ارته (اشه) به روش� و
غافلگ�
آشکارا ارجاع میدهد ( ،)XPaاما به شکیل
ی
کننده هیچ ارجاعی به دروغ نمیدهد (همان:
 .)4۷۹ن
یع� نمیگوید که دیوپرستان ،که به وسیله
او رسکوب شدند ،دروغزن و هوادار دروغ هم
بودند.
حال و هوای حاکم بر کاربرد دروغ در کتیبههای
هخامن� ،در کل به وسيله متون ن
یونا� ی ز
ش
ن� تأیید
میشود .هرودوت ،کستوفانس ،و نمایشنامه
نوییس مانند آیسخولوس آشکارا پارسیان را
راستگو میدانند و معموال كلمه دروغ را یا برای
توصیف گفتارهای یونانیان استفاده میکردند و
یا برای شماتت پارسیان .به عنوان چند نمونه،
میتوان به گفتار گوبر یاس پاریس اشاره کرد،
ت
وق� در نکوهش حکومت گئوماتای مغ سخن
همچن� آریاند وق�ت
ین
میگوید ()Herodoti, III 72
گ�د ،میگوید
مورد مشورت خشایارشا قرار می ی
استگو� پیش فرض سخن ت ن
گف� یک پاریس
که ر ی
بزاده است( .همان :بند )۲۰۹
نجی 
ادامه در شماره بعد

گپ خودمانی
سوسن ن
کیا�

چه کیس فکرش را میکرد که سال  1399را اینگونه اغاز کنیم :با ترس و دلهره از کابوس بیماری و با وحشت از دست
تن
س�ی شد و ما در حرست ش
ف�دن
رف� و یا از دست دادن عزیزانمان .سال نو بدون هیچ مراسم و دید و باز دیدی پ
دست یکدیگر -در اغوش کشیدن فرزندانمان و بوسه بر چهره پدران و مادرانمان درمانده و بیچاره ماندیم .یع�ن
ت
عظم� دنیای ما را دگرگون کرد .در البالی اخبار وحشناک ویروس کورونا لطیفه ها و
یک ویروس با عجب قدرت و
ت
ن
نز
خ� خواهانه اشخاص
های
دهش
و
ات
ر
تفک
و
احساسات
و
زیبا-اشعار
های
دیدیم-م�
ها� هم خواندیم و
ی
ط� ی
صالح و متعهد .همه این وقایع در تاریخ شب�ی ظبط خواهد شد و انچه در دنیای پس از کورئنا ق
با� خواهد ماند
ت
احساس سپاس و شگرگزاری ما ست برای انچه که داشتیم و قدرش را نمیدانستیم ن
سالم� و با هم بودن.
یع�
ما قبل از دامن یگ� شدن این ویروس کشنده قدر هیچ ی ز
چ� رانمیدانستیم ویل اکنون میدانیم چون به قول شاعر
ت
مصیب� گرفتار اید .به ما ثابت شد که چقدر ضعیف هستیم و با این
بزرگ سعدی قدر عافیت کیس داند که به
گ
همه زند� تجمیل – رفاه و قدرت علمی در برابر یک ویروس ناتوان میشویم .اگر از دید مثبت به این قضیه بنگریم
گ
بیش� بدانیم و در زمینه علمی هم دست اورد های ف
این ویروس باعث شد که قدر یکدیگر و زند� را ت
شگر� داشته
باشیم .حال سوال این است جهان پس از کورونا چگونه ن
جها� خواهد بود؟ در حال حا�ض تمام دنیا در رکود
گ
گ
س� وسفر و ...به حالت تعلیق
می�د .کلیه مراکز تجاری -تفریحی -اقتصادی -فرهن� -سیایس – ی
و خفت� به رس ب
در امده و خییل از مشاغل تقریبا بدون در امد هستند .پارک ها -استخر ها -ی ن
زم� های بازی مدرسه ها -کالجها
و دانشگاه ها بسته و همه در خانه های خود قرنطینه شده اند .به نظر یم�سد که جواب دادن به این سوال کمی
چ� مشخص است و ان این که جهان بعد از کورونا ن
زود باشد ویل در هر صورت یک ی ز
یع� قدر انچه را که داری
بدان ت
ح� اگر راه ت ن
اشنا� باشد .این یاد اور گفته بیل گیتس است که در
رف� معمویل در پیاده رو و یا سالمی به ی
اخ� خود گفت":در حالیکه تعداد زیادی ویرووس کورونا رایک فاجعه بزرگ به حساب می اورند من ان
مصاحبه ی
را یک اصالح کننده بزگ میبینم".
در انتها یادی بکنیم از تمامی قربانیان و جان باختگان این بیماری بخصوص هموطنان زرتشتیمان در ایران و تشکری
هم داشته باشیم از کادر فدارکار پزشیک.
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دیو شناسی مزدیسنایی  :گستره و پایایی
آن در کیهان* ایرانی و چند نکته
ت
اک� جمایل
دک� ب

پیش از انکه افتاب بنشیند بز زنگوله پا
از چراگاه به خانه بازگشت .در را کوبید و
ییک از کودکان (حبه ی انگور) که پنهان
شده بود ،در را باز کرد و به مادر گفت
انچه گذشت .بز زنگوله پا بالفاصله
تصمیم می یگ�د که به جنگ گرگ برود و
کودکانش را نجات دهد.

دیو شنایس ییک از شاخه های مهم
یز
متاف�یک است .پرسش
خداشنایس و
ن
بنیادی� که به تاسیس دیوشنایس**
انجامیده است این است که بدی
چیست؟ آیا بدی وجود دارد؟ چرا بدی
وجود دارد؟ چرا خداوند که نییک مطلق
است اجازه داده است که بدی در جهان
وجود داشته باشد ؟ و رسانجام اینکه با
بدی چه باید کرد؟ به این پرسشها در
یز
متاف�یک ،چیستان دیو*** می گویند.
هر دستگاهی از اندیشه برای این
پرسشها پاسخی دارد که این پاسخ ها
باید هماهنگ با منطق کل دستگاه باشد.
دیوشنایس از دشوار ترین بخش های
جا�
هر دستگاهی از اندیشه است تا ی
که ییک از معیارهای سنجش ین�ومندی
و خردمندی یک دستگاه اندیشه است.
دیوشنایس یک دستگاه اندیشه ش
بخ�
ازخود دستگاه است و طرح ان تنها در
کلیت آن دستگاه ممکن است.
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نخست با یک داستان ساده ی فولکلوریک عامیانه به ت
پایا� دیوشنایس
گس�ه و ی
مزدیسنا� می پردازیم:
ی
در این داستان بزی « آهو مزاج و گلرخ و عیار» که همچون عروس زیبا ودلربا و سفید
چون برف است  ،شاخ های ی ز
ش�ش همچون عسل
ت� ش چون الماس می درخشند و ی
یز
ش�ین است.
سحرخ� است و همیشه بیدار و هشیار است و هم صحبت افتاب
ی
است .هر شام و سحر با ستارگان درخشان هم مجلس و دربار است و با انان گفتگو
و راز و نیاز می کند .آزاد و آزاده است واز هیج کیس فرمان نمی برد .از غم اندوه
بدور است  .و در ت
دش� ب ز
رسس� در دامنه ی کوهی بلند با کودکان خود که سه یا هفت
گ
تا هستند با شادی و آرامش زند� می کند****.
یکروز ،هنگام سپیده دم  ،بز کوهی هنگامی که خواست النه را ترک کند تا به دشت
ش� دهد ،به کودکانش
ش� شوند و با ان کودکانش را ی
برای چرا برود تا پستانهایش پر ی
گ
گ
ها� سیاه و ناخن های
گفت در این نزدییک ها گر� سیه کار زند� می کند .او پنجه ی
بلند و ن
لح� بدآهنگ دارد .اگر او آمد و در را کوبید در را باز نکنید .او را با پنجه های
سیاه ،ناخن های بلند و لحن بداهنگش بشناسید.
او رفت و سپس گرگ امد و در النه ی بزکوهی را کوبید .کودکان گفتند  :که ت
هس�؟
ِ
گفت :من مادرتان هستم .اما انها از زیر در پاهای سیاه گرگ را دیدند و گفتند پای
مادر ما سفید است ،پای تو سیاه است ،بنابراین تو گرگ ت
ین
اینچن� او را شناختند
هس� .
و در را باز نکردند .گرگ چند بار دیگر تالش کرد اما هر باره او را شناخنتد.
تغی� رنگ و شکل
رسانجام گرگ ناگزیر شد خود را شکل بز زنگوله پا در آورد .او با ی
و صدایش توانست کودکان را بفریبد که بز زنگوله پاست و آنان در النه را برای او
گشودند و او به درون جست و همه ی کودکان را خورد جز ییک که پنهان شده بود.
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بز زنگوله پا شاخ هایش را می دهد اهنگر
یز
ت� کنند و در مقابل مزد بیش از انچه او
می خواهد به او می دهد .سپس به پشت
بام خانه ی گرگ رفت و گفت  :یک برده
شنگول من ؟ یک برده منگول من؟ یک میاد
به جنگ من ؟ گرگ که صدای بز زنگوله
پا را شنید گفت  :من بردم شنگول تو ،
من بردم منگول تو  ،من می آیم به جنگ
تو .گرگ هم می دهد دندانهایش را ی ز
ت�
کنند ،اما او با ین�نگ مزد دندانساز را نمی
دهد و او هم در مقابل دندانهای گرگ را
یز
ت� نمی کند و به جای ان برای او دندان
چو� می گزارد .رسانجام در هنگام
های ب
سپیده دم که هوا «گرگ و میش» است
آنها به جنگ هم می روند .بز زنگوله پا
با شاخ های ی ز
ت�ش شکم گرگ را می درد
و کودکانش را سالم از شکم گرگ یب�ون
اورد .او با کودکان دوباره به النه و به ان
دشت ب ز
رسس� و ان کوه بلند باز می گردند
ن
و به ش
خو� و شادما� روزگار می گزرانند.
اساط�
از نظر سمبولیک بز کوهی در
ی
و ن
ه� ایران مانند فرش ها ،گلیم ها ،
سفال ها و سنگ نگاره ها بسیار ستایش
شده است .در بندهش ش
م� و مشیانه
ین
ش� بزی سپید
برای برای
نخست� بار ی
موی را می نوشند (بندهش  .)103در
ن
ت
اهریم� دارد .در
ماهی�
مقابل گرگ
بندهش چندین بار به گرگ و اهریم�ن
گ
بودن آن پرداخته شده است و آن را یت��
گ
گ
زاده ،یت�� تخمه ،یت�� تنَ ،گزنده ،ب�
موزه و خشک دندان توصیف کرده است.
(بندهش )147

این داستان ساده ی کودکان که امروزه
ن
مزدیسنا�
جها� شده است ،دیوشنایس
ی
و جایگاه آن را در دستگاه کالن این
یز
متاف�یک نشان می دهد .دو ین�وی نیک
و بد در مقابل هم قرار می یگ�ند .ین�وی
گ
نیک در صلح و ارامش زند� می کند.
بدی به نییک یورش می اورد و با ین�نگ
به یپ�وزی های ت
موق� دست می یابد.
نییک ناگزیر در یگ� جنگ با بدی میشود.
در اغار بدی یپ�وزی های ت
موق� بدست
می اورد .اما در پایان و در جنگ پایا�ن
نییک برای همیشه بدی را شکست می
دهد .نییک به دلیل دستکاری یپ�وز می
شود و بدی به خاطر نادرستکاری است
که شکست می خورد.
از اغاز نییک و بدی در مقابل هم قرار
دارند( .نه اینکه در آغاز هر دو وجود
دارند) .رابطه ی انها رابطه ی ضدیت
ت
ایا� و
است  .ذات نییک
هس� و ز ی
ن
ت
نیس� و
آبادا� است و ذات بدی
مرگ و ویرانگری .در پایان هر کدام
گوهر خود را پدیدار می کند .نییک به
هس� جاودان می رسد و بدی به ت
ت
نیس�
مزدیسنا�
جاودان .بنابراین پایان شنایس
ی
بر دو بنیاد استوار است :یپ�وزی نییک و
شکست بدی .نییک (اوزمرد) همان خرد (
مزدا ،اشا)  ،ت
ایا�
هس� (اهورا) و همان ز ی
ن
رسا� (خرداد) و
و همان ابادا� و همان ی
گ
همان جاودان� (امرداد) و همان ش
پی�فت
(سپنتامینو) و  ...است .و شکست بدی که
همان مرگ و ویرانگری و در نهایت ت
نیس�
است .در واقع بدی همان ت
نیس� است.
به ی ن
هم� دلیل کار دیو ،مرگ و ویرانگری
است.
مزدیسنا� به
ریشه ی دیو در خداشنایس
ی
ین
دروغ� بر می گردد .همانطور که
خدایان
گرگ بدرسشت خود را به دروغ بززنگوله
ف
معر� می کند ،این دیو ها به دروغ
پا
ف
خود را خدا معر� می کنند .در دوران

ن
جریا� هدفمند
و از سوی دیگر تاریخ
می شود و نور امید در دلهای نیکوکاران
همواره می درخشد .جنگ ن
پایا� در همه
ی دستگاههای اندیشه در کیهان ایرا�ن
و وجود دارد و بسیار نا� انرا از ان وام
زیبا� به
گرفته اند .مثال حافظ هم به ی
ایمان خود به آن تاکید کرده است «:مرا با
عدو عاقبت فرصت است /که ار اسمان
مژده ی نرصت است».

پیش از زرتشت ایرانیان خدایان بسیاری را پرستش می کردند .این خدایان آمیخته ای از
اراده ی نیک و بد بودند .مثال ییک از خدایان صد ها گرگ از موهای خود می افریند
ین
رسزم� خود کوچ کنند .از انجا که
تا گرگها مردم را تب�سانند و این مردمان ناگزیر از
خصوصیت پرستش در هر ن
دی� مطالق با تصور آن دین از خداست ،کار بد کردن
بخ� از تعالیم ن
ش
دی� در آن دین بود .و روحانیون آن دین جادوگران بودند ،چرا که
ت
ن
ش
جادوگری به معنای ادعای داش� ین� یو� فراب�ی برای غلبه بر ین�وهای طبیعی  ،یب�ون
آی� خرد و بدون ت
از ی ن
ال�ام به نییک است .در واقع جادوگران همان کار را می کنند که
ن
دروغ� می کنند.
دیو ها یا خدایان
ی
زرتشت با تمایز مطلق نییک و بدی ،اهورا مزدای یکتا را رسچشمه ی همه ی نییک ها و
گ
ین
دروغ� را خواستگاه همه ی بدی ها در جهان دانست  .بنابراین جن�
خدایان بسیار
جاودانه میان سپنتامینو و انگره مینو درجریان است .سپنتامینو همواره در حال افزایش
ش
وپی�فت است در حالیکه انگره مینو هموراه در حال کاهش و پرسفت .و رسانجام
در جنگ ن
یز
رستاخ� -رخ خواهد داد ،اهریمن
پایا� ،در که در پایان تاریخ – پیش از روز
ن
برای همیشه شکست می خورد و به ته دوزخ می افتد .جنگ پایا� و رسنوشت آن ییک
از ستونهای اصیل ی ز
مزدایسنا� و ایر نا� است .چراکه با این جنگ و نتیجه
متاف�یک
ی
ی ان که شکست قطعی اهریمن است ،از یک سو تاریخ و افرینش معنا می یابد
www.czcjournal.org
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ذات دیو ت
نیس� و کار آن مرگ و ویرانگری
است .اما ت
نیس� چگونه می تواند در
جهان کنشگر باشد؟ برای حل این
نیس� ناگزیر است ت
مساله ت
هس� یابد
تا بتواند در جهان کنشگری (ویرانگری)
کند .بنابراین دیو در ذات ت
نیس� است
اما ناگزیر از ت
هس� است به ی ن
هم� دلیل
ن
هم� دلیل
درگ� تناقض است و به ی
در ی
گ
ت
دروغ مهم�ین ویژ� دیو است .دیو برای
کنشگری (ویرانگری ) ناگزیر است خود را
یع� پوسته ای از ت
پدیدار کند ن
هس� یا
نیس� یا بدی یا ت
زیبا� یا نییک بر ت
زش�
ی
ت
خود ت
بگس�اند .در واقع دیو نیس� است
هس� ،ت
در پوست ت
زش� است در پوست
زیبا� ،بدی است در لباس نییک .دشمن
ی
است در شکل دوست و گرگ است در
بز زنگوله پا.
فردویس در شاهنامه در داستان اکوان
دیو آنرا این گونه توصیف می کند:
«درخشنده زرین ییک باره بود /به چرم
اندرون زشت پتیاره بود».
از انجا که دیو که ذات ان ت
نیس� است
برای کنشگری (ویرانگری) ناگزیر به ت
هس�
است از همان اغاز در مرتبه ای ی ن
پای� تر
از گوهر ت
هس� و نییک قرار دارد .چرا که
برای کنشگری ناگزیر به ت
هس� و درنتیجه
هم�ن
تناقض در ذات خود است .برای ی
کامیا� در
گرگ ناگزیز می شود برا ی
ب
ین
نخست� خود را به شکل بز زنگوله
جنگ
پا دراورد و صدای او را تقلید کند تا
نرشیه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا
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موفق شود وارد النه ی انان شود .بنابراین
گوهر دیو ت
نیس� ،کار او ویرانگری و شگرد
دروغ است.
در کتاب هفتم دینکرد ،زرتشت با دیوی
کیشمگ که می خواهد زرتشت را
به نام َ
با وسوسه گری و دروغ فریب دهد روبه
رو می شود.
چن� گفت :ای زرتشت ت
« اورمزد ی ن
ح� بر
ن
اهریم� یورش خواهد اورد[ :به شکل
تو
ن
ن
طال�  ،لح� زنانه و
]مادینه ای با بد� ی
ت
ها� برامده  .او خواهان دوس� ،
سینه ی
همراهی  ،گفتگو و همکاری توست .تو
ت
دوس� و نه گفتگو ونه
نباید با او نه
چ�ه شدن
ای
ر
ب
سپس
همکاری نک� .
ی
بر او و نابود کردندنش تو باید رسود
ئ� ُیو » را با
یپ�وزمندانه ی « یتا اَهو َو ی ْ
ن
بخوا� .
صدای بلند
جا� می
یک روز در حالیکه زرتشت از ی
گذشت کیشمگ به شکل نز� با ن
بد�
طال� و ن
ها� برامده
لح� زنانه و سینه ی
ی
16
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خواهان ت
دوس� ،گفتگو و همراهی با او شد .او گفت که اسپندارمذ است.
خو� نگریسته ام.
زرتشت به او گفت که من در روزی ب� ابر اسپدارمذ را از نزدیک به ب
زیبا� تو
اسپندارمذ را  ،از پشت و پهلو و از هر سو که نگریستم زیبا بود .بچرخ تا ی
با� ،اسپندارمذ ت
را از پشت و پهلو هم ببینم  .اگر از پشت و پهلو هم زیبا ش
هس�.
اهریمن پاسخ داد که ای زرتشت مادینه گان از جلو زیبا هستند ،اما از پشت به گونه
چن� نخواه که آنان را از پشت هم ن
ی هراس اوری بسیار زشت هستند .پس ی ن
ببی� .
زرتشت باز با پافشاری از او خواست که پشت خود را نشان دهد .رسانجام در بار
سوم کیشمگ ناگزیر شد که پشت خود را به زرتشت بنمایاند .زرتشت دید که از کشاله
ی رانهای او تا پشت او در حالیکه ی ز
چ�ی در حال تراوش بود پر بود از مار و وزغ و
مارمولک و هزار پا و قورباغه.
ئ� ُیو »  ،که ناگهان
و
َهو
ا
تا
ی
«
خواند:
ا
ر
وزمندانه
پ�
رسود
سپس زرتشت با صدای بلند
ی
َ
َ یْ
اهریمن کیشمک نابود شد».
در پایان و درنتیجه باید گفت که برای فهم بسیاری از وجوه اندیشه و فرهنگ در
کیهان ایر نا�  ،از داستان کودکانه ی بز زنگوله پا تا فردویس و تا حافظ و  ...ما نیازمند
متاف�یک مزدیسنا هستیم .بدون دریافت ف
دریافت ت
یز
یز
متاف�یک
ژر� از
ژرف�ی از
مزدیسنا و منطق ان و شیوه ی ارتباط اجزای ان  ،نحوه ی پیدایش  ،و ش
پی�فت ان
گ
فرهن� و ت
ح� مسائل امروزین ما ممکن نیست.
توضیح بسیاری از وجوه تاریخی و
و به ی ن
هم� دلیل است ژرف ش
اندی� در مزدیسنا یک �ض ورت برای فهم مسائل و در
نتیجه ش
پی�فت کشور است.
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نودادها

 با توجه به تگردهما� های ایرانیان و
گس�ش ویروس کرونا و همه یگ� شدن آن در
ی
ين
همچن� سفرهای همميهنان ،همکیشان و هموندان به ایران ،مرکز زرتشتیان کالیفرنیا
با بپيشنهاد كارشناسان و هم ش
اندی� با گروه زنهارداران همه فعالیتهای مرکز را
ش
مانند گهنبار و جشن نوروز و کالس های آموز� را تعطیل کرد.

 رسشماری سال  ،۲۰۲۰اداره رسشماری ایاالت متحده آگاهی نرسا� شد.

 گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا با ر نایز� (مشورت) با گروه همیاری و برای
کمک به همکیشان برای گذر از این دوران سخنت ،موارد زیر را پیشنهاد کرد:

 پزآش�خانه سوسن -شنبه ها از  ٩:٣٠تا  ١٠بامداد يك هفته در ميان با روش زوم برگزار
ميگردد.

 درخواست یاری از همه هموندان و همکیشان صاحبکار كه آگاهى هاى دقیق ودول� فدرال و ت
الزم را در مورد کمکهای ت
ايال� را دارند و ميتوانند يارى رسان و
ن
همکیشا� باشند که کار خود را در اين دوران سخت از دست داده اند.
آگاهى دهنده

 شاهنامه نخوا� با ت
دک� چایچی ۱۲-۱۰شنبه ها با
روش زوم برگزار ميگردد.

-

ن
يارى ن
همکیشا� كه به ویروس کرونا دچار شده اند تا
رسا� به اندازه توان براى همه
بتوان از تجربه آن افرد برای آگاهی ن
ین
همچن� آماری از
رسا� به دیگران استفاده نمود و
مبتالیان فراهم آید.
 گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا شماره تلفن  ۹۴۹۵۴۶۹۲۹که ویژه این کار راهاندازی شده بود را در اختیار همکیشان قرار داد تا برای موارد باال به آنها زنگ و یا

ایمیل بزنند
bod@czc.org

 آموزش يوگا و مديتيشن با تدک� رستم بهی کیش در روزهاى يكشنبه از ساعت ٩:٤٥

تا  ١١:٤٥بامداد با روش زوم برگزار می گردد
ن
ن
باستا� در روزهاى يكشنبه از ساعت ١٢
همگا� از سوى موبد اشکان
 برنامه نیایشتا ١٢:٣٠
نيمروز برگزار ميگردد.
www.czcjournal.org
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ن
نیازمندا� که در این هنگام یا در آینده نیاز به یاری دارند دهش
ماىل را برای یاری به
نمایند تا بتواند كمى از دشواريهاى ماىل هموندان را بكاهد.
 کالسهای نفری�ز شهزادی در تاریخ  ۱۳جون از ساعت
دی� زوم با همکاری موبد ب
 ۹:۳۰تا  ١٠بامداد به گونه يك هفته در ميان و برای  ۱٠هفته برگزار ميگردد..
 برای آسایش همکیشان ،نیایشگاه برای استفاده همه هموندان و همکیشان با ش�ایطزیر باز شد:
گ
هماهن� وقت و با تماس با ت
دف� به نيايشگاه بروند
تنها با
کتاب اوستا ،رورسی و کاله را با خود بیاورند واگر نشانه هاى بيمارى را در خود
می بینند از آمدن به مركز خوددارى نمايند
آگهی
ت
دک� زرتشت آزادی از یاران دیرین مرکز زرتشتیان کالیفرنیا و ییک از فرهنگ
پژوهان ایران در تاریخ  ۲۷فوریه درگذشتند .با آرزوى آرامش باد برای خانواده و
دوستداران آن روانشاد به اگاهی می رساند ،مرکز زرتشتیان برنامه یادبودی را پس از
ن
ن
 گروه ه�مرکز زرتشتیان کالیفرنیا کالسهای ه�ی را به گونه آنالین برگزار مينمايد .برای سازوار(عادی) شدن ش�ایط از نظر تگس�ش بیماری برگزار خواهد کرد
ن
ن
ت
آگاهی بیش� به گروه ه� ایمیل بزنید یا از تارنما (وبسايت) گروه ه� بازدیدنماييد
.email: art@czc.org website: http://czc.org/art
نیازمندیها
مرکز زرتشتیان کالیفرنیا به یک همیار برای اداره سالن مرکز به گونه نیمه وقت نیاز
 همکیشان از  ۱-۱۲نيمروز یکشنبه  ۳می  ۲۰۲۰با زوم در گهنبار میدیوزرم هم بهرهدارد
شدند
کتابخانه مرکز زرتشتیان اورنج ت
کان� به چند نوجوان و جوان دلبسته (عالقمند) و
داوخواه (داوطلب) برای کتابخانه نیاز دارد.
 گروه گهنبار به همراه گروه مدیران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا از همه نكسا� که نیت
دو در اضطراری تاالر مروارید با برپا كردن (نصب) هرکدام حدود  ۱۵۰۰دالر
دهش ماىل برای برگزاری گهنبار را در مرکز داشتند ،درخواست نمود که این دهش
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سه عدد رايانه (کامپیوتر) هریک حدود  ۱۲۰۰دالر
دگرگون (عوض) كردن چراق هاى سقفى تاالر به
المپ های کم مرصف برای کاهش هزینه ماهانه برق حدود  ۴۰۰۰دالر
به روز کردن نورافکن های جلوی تاالر به نورافکن های کم مرصف برای کاهش
گ
ین
همچن� افزایش چگون� (کیفیت) نور پردازی ،عکس برداری و
هزینه برق و
فیلم�داری حدود  ۵۰۰۰دالر
ب
ش
آموز�
یارانه
ن
هفتم� سالگرد درگذشت همرسشان شادروان دک�ت
ین
خطی� براى
یزدا�
فرشته
بانو
ب
ن
خطی� به همراه فرزندان و برادرشان کدبان شابهرام یزدا� بیویک  ۱۵۰۰۰دالر
هوشنگ ب
آموز� (سکالرشیپ) را به  ۱۵دانشجوی زر ت
یارانه ش
تش� میپردازند .درخواست نامه و
دیگر مدارک تنها از راه ایمیل  khatibischolorship@gmail.comپذیرفته خواهد
شد .ی ن
واپس� هنگام برای درخواست این یارانه یس و یکم جوالی میباشد.
اوستا ن
خوا�
ن
ن
آقای رستم قر یا� کرما�  ١٠١دالر اوستا خوا� براى روانشاد رسور شهريارى و بهرام
قرا� ن
كرما�
يي
ن
آقای منوچهروبانو ی ن
سیم� نوروزیان  ۳۰دالراوستا خوا� براى روانشاد جمشيد بهمن
نوروزيان
انوش�وا�ن
ن
ن
نوش� موبدشاهی  ۲۰دالراوستا خوا� براى روانشاد ايراندخت
ي
بانو ی
بانوپریدخت کامیار  ۲۰۲دالراوستا ن
غي�
رستم
روانشاد
اى
ر
ب
خوا�
ب
گ
گ
فرهن�  ۱۵۰دالر اوستا ن
اردش� مهربان فرهن�
خوا� برای روانشاد
بانو ب�وین
ی
ن
ن
بانو ونوس ویژه کشورستا�  ۹۹دالراوستا خوا� براى روانشاد زربانو جهانبخش زاده
ن
ت
اوستاخوا� برای اسفندیار مهرفر
سالم�  ١٠١دالر
بانو پوراندخت
ب�ن ن
ن
آقاى يژ
سيم� دخت
يزدا� و بانو سيما آذرمهر  ١٠١دالر به نامگانه ى روانشاد ي
خرمشاهى
ن
ت
بانو ت
گی� اردیبهش�  ۳۰۰دالر اوستا خوا� برای
روانشاد مهندس ارسطو کرسوی
ن
بانو ی ن
اوستاخوا� برای
سیم� بستال  ۴۰دالر
ت
هورش�
روانشاد کتایون
ن
آقای ی ژ
ب�ن شایسته  ۵۰دالر اوستاخوا� برای
روانشاد لهراسب شایسته
ن
بانو ژاله یلزاده  ١٠١دالر اوستا خوا� برای
روانشاد کیخرسو یلزاده
ن
ن
پوربما�  ١٠١دالر اوستاخوا� برای
اقای هوشنگ
ن
روانشاد بانو رستم کیا� چم
دهشمندان
یژ
اردش�ی  ١٠١دالر برای کمک به
بانومن�ه
ی
نیازمندان
بانو ایراندخت جهانیان ۵۰۰دالر برای کمک
به نیازمندان به نامگانه ی روانشاد کیخرسو
رسوشیان
بانو فرشته ن
خطی� و فرزندان  ۱۰۰۱دالر
یزدا�
ب
برای کمک به نیازمندان

بانو پریچهر جهانیان  ۳۵دالر کمک به نیازمندان
آقای شاپور گیو و بانو پریدخت موبد  ۲۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
بانو آترم رشیدی۱۵۰دالر برای کمک به نیازمندان
بانو همایون دولت  ١٠١دالر برای کمک به نیازمندان
بانو ر ت
ایی� راوری  ۳۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
ضیاط�ی  ۵۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
آقای خرسو و بانو پریدخت
ب
ت
دک� داریوش جهانیان  ۱۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
خ�اندیش  ۲۰۰۰دالر
ی
تراست مروارید گیو  ۸۰۰دالر برای چهره نما
آقای خدارحم و بانو پروین آبادی  ١٠١دالر
موبد بهرام دبو  ۱۵۱دالر
دهش بهای یک عدد آرامگاه به نامگانه ی روانشاد هومان کامیار
س�ویس  ۳۰۰دالر
بانو گلرخ ی
گ
آقای ی ز
کامب� و بانو هما یگان�  ۱۰۰۰دالر
ت
ن
آقای بهمن منش� و بانو فرنگیس زرتش�  ١٠١دالر
بانو مهردخت اویژه  ۶۰دالر
آقای كاوه تهر نا�  ٢٠٠دالر
ن
كاويا�  ٥٠دالر
آقای رضا
بانو هما رسوش  ١٠١دالر
ن
كشورستا�  ٤٥دالر
بانو ونوس ويژه
ت
بانومي�ا واالتبار  ٤٢دالر
اردش�پور  ١٠١دالر
آقای پرويز
ي
ن
آقای فرزان مژگا�  ۳۰۰دالر برای کمک نیازمندان
آقاى پرويز حدادى زاده  ١٠٠دالر
افش� ن
آقای ی ن
حنا�  ۱۵۰۰دالر
آقای گشتاسب دشتیک  ۳۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
بانو الدن المیا  ۵۰۰دالر
ش�ازی ۵۰۰دالر
آقای کاظم ی
ن
بانو فرشته ارغوا�  ۵۰۰دالر
آقای رستم دهموبد و بانو ماندانا فرهادیه  ۳۰۰دالر به نامگانه ی ت
س�وس
دک� ی
فرهادیه برای کمک به نیازمندان
بانو پ�ی سیما نوذری  ۲۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
مان�ه فرهادیه ۵۲۰دالر به نامگانه ی ت
بانو ت
س�وس فرهادیه برای کمک به
دک� ی
نیازمندان
بانو دلنواز حقیقی  ۱۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
خ�اندیش  ۲۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
ی
انوش� ن
ت
وا�  ۲۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
شیدا
بانو
و
اردش�
دک�
ی
ی
ت
دک� ی ژ
ب�ن تیمساری  ۲۰۰دالر برای کمک به نیازمندان
ت
گشتاس�  ۱۰۰دالر برای نیایشگاه
دک� یت�انداز
ب
گ
نویسند� ت
در شماره قبل تم�جم نوشته نوز یا� اندیشه در ی ن
دک� سوسن
آی� زرتشت به
وزوا� بودند که از قلم افتاده بود و بدین وسیله اصالح می
آبادیان ،بانو فرح ارژنگ ی
گردد.
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Editor's note :
Life has taken a turn in the last three months to something most of us “current day human
species” never dreamed we would experience. Words of the day are “unprecedented” and
“social distancing” and yet we see the human spirit shine when we were least expecting
it. Having so much time among our own four walls gives us ample time to reflect, to find
meaning and a higher purpose. We find the courage to get beyond our discomfort and fear to
reach out to a lonely elderly neighbor to perhaps offer a trip to the market for them, or donate
to organizations that provide food for the millions who have lost their jobs and livelihoods.
We see individuals donate large number of surgical as well as home-made masks to local
hospital. And I couldn’t be any prouder of my friend Khushroo Poacha in Nagpur, India who is
constantly scanning his neighborhood for any opportunity to reach out to those in need. He
does this by observing his surroundings, noticing the street corner vendor who hasn’t made
any sales for the day and has to go home to feed a multi-generational family of 10. He then
buys everything off his cart and donates it to folks who have nothing to eat. This act doesn’t
just help that one vendor, it also allows for multiple families to not to go to bed hungry at
least one more night.
We don’t need to look far to find opportunities to help. In this age of technology we have
the power of knowledge at our fingertips. For example we can immediately connect to the
Zoroastrian community in Yazd, Iran which was hit hard by Covid-19 and offer a donation. We
can organize a rally, instantly send a message all corners of planet, collect and arrange for
delivery of any items without leaving our kitchen.
We can see that someone needs a job, has a sick kid, or needs a baby sitter, the list goes
on. We can even find a go-fund-me page to help pay for children’s books for an orphanage
in India.
After all isn’t Zarathushtra‘s message to promote and renew this existence by making a
positive impact for humanity and this world? We hear the best with our ears and ponder with
a bright mind. Then each man and woman, choose a deed that makes our life meaningful.
That is a living prayer and how we honor Zarathushtra.
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A Pilgrimage to
Georgia Part 1
… And Georgia’s always on my-my-my-my mind!
—
The Beatles, “Back in the USSR”, White Album.
By James R. Russell
Mashtots Professor of Armenian Studies (Emeritus)
Harvard University
“Didn’t you bring us any peaches?” my students
joked cheerfully yesterday afternoon. To most people
Georgia means the southern state of the USA, home of
ex-President Jimmy Carter, whom history will remember,
if it is kind, as a peanut farmer. But to Iranians and
Zoroastrians— the name belongs first to the country
called in Persian Gorjestan; and by its natives, Sakartvelo.
It was the destination of a group of Zoroastrian pilgrims,
mainly from nearby Iran but also from distant California,
Texas, and Australia. Dr. Bahram Varjavand of Sacramento,
CA, planned and led this first expedition of the Polgozar
(Persian, “Bridge-builder”) project, founded in honor of
the immortal soul of his mother. Its purpose is to visit
places where the Zoroastrian faith flourished in the past,
to bring back the sanctity, joy, and fellowship of the jashan
ceremony to the sites of fire temples, and to build bridges
to the living people and culture of the host country. Each
mission is called Ojaghroshan— keeping the hearth fire
alight. The Mobadan Mobad of Iran, Mehraban Firuzgari,
a courtly gentleman of great spirituality, kindness,
cosmopolitan charm, and profound wisdom, graced us
with his presence: making his acquaintance, sitting with
him at breakfast, and joining him for hambandagi one
morning in the roof garden of our little hotel in the Old
Town of Tbilisi was a high point of my trip. The next places
on the planned itinerary of Polgozar are also former Soviet
republics on the northern periphery of the present-day
boundaries of Iran, that were once domains of the great
Achaemenid, Arsacid, and Sasanian empires: Armenia,
Azerbaijan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan. I had the
honor to be the guest of the group and to offer several
background lectures on the ancient remains and modern
inheritance of the faith of Ahura Mazda in Georgia.
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Geography is a good
place to begin our (literal)
orientation, and the first fact
to know about Georgia is
that its nature and destiny
are connected indissolubly
to the Caucasus, a wall of
snow-capped peaks that
crosses the land-bridge
between the Caspian and
Black Seas, dividing the
steppes of Russia in the
north from the Near East in
the south. Georgia embraces
these mountains and the land
south of them; it and its southern
neighbors, Armenia and Azerbaijan,
thus constitute the Transcaucasus, a very
culturally and religiously diverse region but
one also with some unifying factors.

This somewhat antiquated map, which reproduces
boundaries of the Stalin era, shows the Georgian (red),
Armenian (orange), and Azerbaijan (dark green) Soviet
Socialist Republics— till 1991, the Transcaucasus was in
the USSR and now the three countries are independent
states. The Black Sea is in the west, on the left; the Caspian
Sea, to the east on the right. South of the Soviet border
are Turkey and Iran. The large city in southeast Georgia,
in the valley of the Kura/Mtkvari river, is the capital, Tbilisi,
whose name contains the Iranian verbal root tap-, to
get hot, because of its hot sulfur springs. The Georgians
were baptized into Orthodox Christianity early in the
fourth century A.D.; before that, the capital was Mtskheta,
which lies a short distance to the west, at the junction of
the Mtkvari and Aragvi rivers. The mountain wall of the
Caucasus shields central Georgia from the frigid winds of
the north; Tbilisi has a temperate climate and the region of
Kakheti to its east, with its endless vineyards and wooded
foothills, reminded me of the Central Valley of California,
where I now live. This region, eastern Georgia, is called
Kartli (the prefix sa- means “place where”; so Sa-kartvelo is
the place where Kartveli people live) or Iberia (no relation
to the Western European peninsula); the Surami mountain
range runs north-south through the middle of the
country, dividing Georgia into two parts: temperate Iberia
in the east, with the capital Tbilisi; and the semi-tropical
province of Colchis in the west, with its major city Kutaisi
and its Black Sea ports of Sukhumi, Poti, and Batumi.
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Two mountain passes, the Darial
in the center and Derbent
(from Persian darband, “pass”)
on the Caspian, allow access
north to south and have been
the route of invaders of the
Middle East since ancient
times. The Transcaucasus
was therefore of strategic
importance to the great
Mesopotamian, Anatolian, and
Iranian empires of the ancient
Near East: in antiquity, a north
Iranian people, the Scythians, who
lived in a vast territory across what are
today the Ukraine, southern Russia, and
northern Central Asia, attacked through the
passes.
A great many other“barbarian”nomads poured through the
mountains over the centuries to ravage the rich, sedentary
societies of southern lands, but the Scythians, being
people of northern Iranian speech whose descendants still
endure, are of the greatest interest in the context of Iranian
culture. The classical
Greek writer Herodotus
in the fourth book of
his Histories describes
the Scythians’ beliefs
and customs. Their sole
living
descendants,
who faithfully preserve
many of those customs,
are the Ossetes or
Alans; and the Ossetian
oral epic cycle of the
Narts reflects many
features of their preChristian beliefs. North
Ossetia, with its capital
Vladikavkaz,
is
at
present in the Russian
Federation;
South
Ossetia, which is part of
Georgia, was invaded
by Russia over a decade
ago and is under its
military occupation, as
is the Georgian region
of Abkhazia on the

Black Sea coast south of the city of Sochi. The boundary
of the South Ossetian region is just a score of miles north
of Tbilisi; and in ancient times the Alan language was
spoken right down to the Kura river, which flows through
the capital. In modern times the wealth alien invaders
coveted was not wine, gold, or pasture land, but the oil
of Baku: in World War II the peoples of the Soviet Union,
under the leadership of a Georgian, Iosif Vissarionovich
Stalin (still beloved in his home town, Gori, west of Tbilisi),
defended the Caucasus and starved the war machine of
Hitler’s Wehrmacht of the fuel its tanks and planes needed.
Here is a medal, За оборону Кавказа “For the Defense of
the Caucasus”, that I purchased at the Sukhoi Most (“Dry
Bridge”) flea market in Tbilisi. The cost of victory was not
cheap: over twenty million Soviet citizens gave their lives
to stop the latter-day barbarism of Germany, including
some four hundred thousand Georgians (out of the
republic’s population of only about four million). That
figure, 400,000, is the same as the number of deaths in the
Second World War for all the United States.

The Georgian kings, then the commoners, converted
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and the European Union. In recent years
Russia has invaded and illegally occupied
two regions of Georgia: Abkhazia on the
northern coast, and South Ossetia, directly
north of the capital.

to Christianity beginning early in the fourth century
AD, at about the same time as their southern neighbor,
Armenia; like the Armenians, they subsequently endured
waves of invasion by the Muslim Arabs, the Seljuks, the
Mongols, the hordes of Tamerlane, the Ottoman Turks,
and various Persian dynasties. In the eighteenth century
the Georgians— again like the Armenians— asked for
protection from their Christian co-religionists in the
rapidly expanding Russian empire to the north. Tiflis
(as Tbilisi is called in Russian and Persian) became the
capital of the Russian Transcaucasus, a cosmopolitan city
whose various architectural styles still reflect its diversity:
there are Georgian, Russian, and Armenian churches;
Jewish synagogues (both of the native Georgian Jewish
community, which is about 2500 years old, and of the
Eastern European, or Ashkenazi Jews who came to live in
Georgia in more recent times); Muslim mosques; and the
remains of a Zoroastrian fire-temple (more on this later).
After the Russian Revolution of 1917, Georgia, Armenia,
and Azerbaijan all became independent republics—
there was considerable tension between them, and
episodes of mutual ethnic cleansing. All three were
incorporated into the newly-formed Soviet Union in 1922,
declaring independence when the USSR dissolved in
1991. Although the Soviet dictator Joseph Vissarionovich
Stalin and his secret police chief Lavrenti Beria were both
ethnically Georgian, the massive purges of the 1930s that
decimated the ranks of the sciences, arts and letters, the
military, and many other areas of Soviet society, affected
the Georgians as severely as anyone else. And when
Georgians demonstrated for greater freedom in the
years of Gorbachev’s perestroika, they were massacred:
so independent Georgia today is staunchly Christian and
strongly pro-Western, aspiring to membership in NATO
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The Georgians are extremely friendly,
hospitable people: people of whom I
asked directions on the street routinely
accompanied me all the way to my
destination, making pleasant, sincere
conversation all the way. Even the stray dogs
and cats of Tbilisi seem to be well fed and
affable. A meal for guests is a feast, a supra
(from Persian sofreh): the toastmaster, or
tamada, praises each guest with elaborate
orations washed down with wine (the
country boasts eight thousand vintages) or chacha (a
potent grape-based hard liquor like Italian grappa). The
cuisine is rich, varied, and exquisite, taking advantage of
the flavors of fresh tarragon and walnuts; and the national
dish, of which there are many varieties, is a hot, toothsome
cheese pie, khachapuri. Everywhere, in city shops and
along country roads, hang rows of the sweetmeat called
churchkhela: strings of walnuts in a sausage-like coating
of thickened grape or pomegranate syrup. (The Armenians
of Fresno, where I live, make this sweet and call it anush
sujukh, “sweet sausage”.) Georgian music, both vocal
and instrumental, has its own signatures of unexpected
quarter-tones and unlikely melodic patterns; old men
and young women often get up to dance to the music of
bands playing on the street or in Metro stations— as for
example in this video of the Bani Hill Band (Jgufi Bani):
https://youtu.be/Yb5asbf-jNQ
And here they are abroad performing the popular type
of song called gandagana. You should now put down this
magazine and dance:
https://youtu.be/k0yzTkv0Tw0
Georgian choral music is one of the treasures of the global
cultural heritage: it is common for men seated at a supra
to join in the mravaljamieri, a song invoking God’s blessing
upon their host. What’s not to love? We’ve encountered
a few Georgian words and names; so a brief note on
language may be of interest.
The Georgian language sounds strange to foreign ears
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and that is not by chance, since it is an isolate; that is, it
belongs to a very small linguistic family called Kartvelian,
including Georgian and the two much smaller languages
spoken in Georgia or close by, Mingrelian and Laz.
Kartvelian is unrelated to any other language group in
the world. (Arguments have been offered in favor of a
relationship to another isolate, Basque, which is spoken
in another Iberia to the west; and some theorize that
Georgian is related to Indo-European and Semitic at
the level of a hypothetical proto-language, Nostratic,
meaning “our (common) language”. Neither hypothesis
has been convincingly proved.) Persian and the other
Iranian languages (Kurdish, Pashto, etc.), for instance, is
most closely related to the Indo-Aryan languages of India,
and, more widely, to the other Indo-European languages:
Russian, English, French, etc. But Georgian is alone, with
its strange roots and impossible consonant clusters: the
word for water is tsq’ali; gvp’rtskvnis means, “we will
overwhelm you” (fortunately not a phrase one is not likely,
it is hoped, to have to use too often). Persian and Arabic
have contributed some vocabulary to Georgian, which
helps a little: “hour” is saati; “climate”, hava; “pen”, k’alami;
“street”, kucha; “rust”, zhangi; “weak”, sust’i; “memorial”
(in a church service), iadgari; “people”, khalkhi; etc. From
Armenian are matsoni “yoghurt”, k’ak’abi “partridge”,
maybe arts’ibi “eagle” (though this was for both an Iranian
loan word, cf. Avestan erezifya, and may have arrived in
Georgian through ancient Urartean), and many other
words. The idioms of the language are often as different
from those of other tongues as the Kartvelian speech
itself. Georgians greet each other, not with a “hello”
or salam, but with gamarjoba, which means “victory”.
Though Georgians appreciate the care their guests take in
learning some of their difficult, beautiful language, older
people speak Russian and younger people know English.
Iranian studies flourishes in Georgian higher education
and some Georgian students learn to speak Persian. The
curvilinear Georgian script used today is called მხედრული
Mkhedruli, “horsemen’s writing”, and apparently was
devised in the Middle Ages for secular purposes. It seems
to have a special link to the secular literature loved by the
noble classes, which was notably non-religious in content
and spirit. There is even a Georgian legend that Mkhedruli
predated the conversion of the nation to Christianity in the
mid-fourth century, thus underscoring its independence
of church tradition. And image of the noble, mounted
horseman figuring in its very name, as we shall see, was a
marker of nobility, even sanctity, from ancient times. The
Georgian alphabet in all its styles is completely phonetic.
Older manuscripts, generally ecclesiastical in content,

were written in Asomtavruli or Khutsuri (“ecclesiastical”),
an uncial script very similar to that of old Armenian (it
was perhaps invented by a member of the same school to
which the Armenian saint, Mesrop Mashtots, belonged, in
the fifth century); Nuskhuri, with its Arabic name, is a later
minuscule similar to Armenian Bolorgir.
******* To be continued

James R. Russell is Professor (Emeritus) in the Department
of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard
University; he was also Associate Professor of Ancient
Iranian at Columbia University and Distinguished Visiting
Professor of the Hebrew University of Jerusalem, and taught
Hebrew and Jewish Studies part-time at CSU Fresno. He
is the author of over two hundred scholaely articles; and
his books include Zoroastrianism in Armenia, Armenian
and Iranian Studies, The Complete Poems of Misak
Medzarents (California State University Press, forthcoming
in 2020), and Poets, Heroes and their Dragons (University
of California at Irvine Iranian Series, forthcoming in 2020).
He serves as a member of the Editorial Board of Judaica
Petropolitana, St. Petersburg State University, Russian
Federation. He was born in New York City and lives in Old
Fig Garden, Fresno, California with his life partner, Dennis
Cordell. Their garden has an old black walnut tree that is
home to a family of Western Screech Owls.
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Sourced from: https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Iraq
Zoroastrianism has become the fastest growing religion with Kurds, especially in Kurdish-controlled Northern Iraq.
Because of the religion's strong ties to Kurdish culture, there has been a recent rebirth of Zoroastrianism in the
region, and as of August 2015 the Kurdistan Regional Government (KRG) officially recognized Zoroastrianism as a
religion within Kurdish Iraq. Arguably the world’s oldest monotheistic religion, Zoroastrianism (Zardashti in Kurdish)
has almost disappeared in the last century until recent years. It has been estimated that as many as 100,000 to
200,000 people in Iraqi Kurdistan have converted to Zoroastrianism from a Muslim background since 2015, with the
first new Zoroastrian temples being built and opened in 2016.
Zoroastrianism was one of the dominant religions in Kurdistan before the Islamic era. Currently, Zoroastrianism
is an officially recognized religion in Iraqi Kurdistan and Iran. Many Kurdish individuals converted from Islam to
Zoroastrianism, especially after ISIL attacked Iraqi Kurdistan.
On 21 September 2016, the first official Zoroastrian fire temple of Iraqi Kurdistan opened in Sulaymaniyah. Attendees
celebrated the occasion by lighting a ritual fire and beating the frame drum or daf.
There are no accurate numbers on the population of Zoroastrians in Iraq because they are listed as "Muslims" on their
government-issued documents.

Zoroastrians of
Kurdistan-Activities
Awat Darya

Dear Humdeen Zoroastrians, I want to share with you some
of the activities undertaken by Yasna Organization for the
Development of Zoroastrian Philosophy, in establishing
the Network for the Defense of Minority Rights. I am a
member of the founding body of the Yasna Organization
and at the same time responsible for relations in Yasna.
On January 18, 2017, as a representative of the Yasna
Organization, with Mr. Nawzad Poles, director of Christian
Suraya Organization established a network of components
of Kurdistan’s religions to defend religious minorities
in the Kurdistan region of Iraq. We have contributed to
all the activities that this network has undertaken in all
meetings, whether with a parliament of Kurdistan or with
the government. The Kurdistan Religions Components

Network, played an active role, and still has an active role
in the field of defending the rights of religious minorities
in the region and has a role in support and cooperation
with the rest of the other minority networks at the level of
Kurdistan and Iraq.
Currently the joint director of the network on the part of
the Zoroastrians is Azad Saeed who is the supervisor of the
Yasna Organization for the Development of Zoroastrian
Philosophy. The activities carried out by the network
since being founded include meetings with the official file
of religions as the United Nations Representative in Erbil
(capital of the Kurdistan region) and with the diplomatic
corps of countries that have consulates in Erbil, periodically
to discuss minority rights and protect antiquities and
religious sanctities for religions; the kidnapped women of
Yezidis were also searched and followed up on. As for the
issues that were researched and followed by the network,
they are presenting the curriculum of studying the history
of religions at all levels of education from the primary
school to the university.
I want to extend much appreciation to Dr. Faraydon Karim,
Dr. Ali Jafarey, Fariborz Rahnamoon and Andaz
Anfal Hawrey
Hawyzi
who have helped us prepare a decent curriculum for the
Zoroastrian religion to add to the curriculum of study in
schools in the Kurdistan Region.

Fire Temples
Images below show Darbandikhan Ateshga fire temple,
which is located 72 kilometers south of the city of
Sulaimaniyah, Iraq Kurdistan. Also Qiskapan, located
60 kilometers north of the city of Sulaimaniya is an
archaeological holly place in which two men appear with
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the logo of the Zoroastrian Fravahar.
The visit of this French media delegation was the second
visit in the filming of a documentary film on Zoroastrian
religious rituals. Their visit was at the request of the three of
us. I, as representative of the Zoroastrians, Azad Saeed, the
director of the Yasna Organization for the Development of
Zoroastrian Philosophy, and Asroan Kadruk, the Zoroastrian
religious man, who supervises the Kurdistan Zoroastrian
ATESHGAH in the city of Sulaymaniyah . It was on October
11, 2019 .This ceremony was held in the archaeological
Zoroastrian ATESHGAH in the city of Darbandikhan, it is
truly an important Zoroastrian masterpiece, despite the
lack of interest in it by previous governments, but the
place is maintained with a good presence and its view is
very wonderful in the region. We have found Financial
support to build a fence for the place, as it lacked one
before. I think it is our duty, as Zoroastrians of Kurdistan,
to find funding for restoration and maintenance of not
only this place but for other Zoroastrian archaeological
sites, in coordination with the relevant authorities in
the protection of antiquities in the Kurdistan Regional
Government and Iraq in general as well. Worthy of note

is that we now have the key to this archaeological place;
it was handed over to the Yasna Organization by the local
authorities in the city Darbandikan in order to be able to
produce documentary films and to set up some decrees
and Zoroastrian religious rituals .The documentary was
well made in Belt Tension that was established by Asroan
Kadruk and includes Religious ceremonies, rituals and
belt-tightening for people in this and other archaeological
sites such as Kaskaban and Jasniy Cave near the city of
Sulaymaniyah. May Ahura Mazda bless all the participants
in these events. Indeed we need many dedicated stars
who hold the banner of spreading and consolidating
the Zoroastrian religion, the religion of parents and
grandparents, in order to be at the forefront of those who
renew this world every day and spread values such as love,
peace, prosperity and happiness among human beings. In
addition we must commit to preservation of nature and
clean environment for the advancement of humanity; we
must understand the wisdom in permanence of change
in the cosmic existence and a life aspiring to human
integration and immortality as stated in the teachings of
Zoroaster in the Gathas.
Ushta

Sedreh poushi ceremony
Bride and groom planting a tree as a Zoroastrian custom
On May 11, 2020 in the city of Sulaymaniyah, in the building
of Kurdstan Atishgah I participated in a documentary film
by the Kurdish satellite channel Rudaw, prepared by the
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representative of the Zoroastrians I along with Asroan
Kadrok, the Religious supervisor of the Kurdistan Atishga
and Azad Saeed, director of the Yasna Organization for the
Development of Zoroastrian Philosophy, in the presence
of representatives of the eight religions ,at a ceremony for
peaceful coexistence between religions in Sulaimaniyah
and the Kurdistan region of Iraq.

Additional Activity reports by Esam Sabri
We have worked for several years in organizing the
Zoroastrians, from various levels of society, especially
among the Syrian refugees. There are more than 200,000
Syrian refugees, Kurds, Arabs and Christians. In the
Kurdistan region and divided into different regions within
the camps supervised by the United Nations, more than
ten thousand who live between the urban community
with no outside support there is a lot of refugee suffering
. I worked with them and am aware of a lot of their
hardship. Despite their many suffering, they participate in
the activities carried out by the Yasna rojava Organization.
May13, 2020: In the city of Sulaimaniyah, the Chairman
of the Supervisory Committee for Refugees in Western
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Kurdistan in northern Syria was honored by presenting
a certificate of thanks and appreciation in the name of
Yasna Organization for the Development of Zoroastrian

Philosophy, and in Syria Branch, to Mr. Hajji Afrini, for the
services and care he provided to refugees from Roaawa in
the Kurdistan region of Iraq
May 20th 2020: Yasna organization did a seminar for Mr.
Othman Jaff for celebrating his achievement of printing
out his book which talks about Zoroastrian culture and
philosophy.
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Why? How does it relate to the teachings of Zarathushtra
in the Gathas?”

Introduction to Essay
Contest winners 2020
The 2020 Essay Contest, geared for youth 11-14, with the
topic, “In your opinion what are the qualities of a good
leader? How does it relate to the teachings of Zarathushtra
in the Gathas?” received 10 intelligently written entries
from US and Canada. The top three essays are being
printed through support from Chehrehnama Magazine
for your enjoyment.
Looking forward to the 2021 Essay Contest designated
for youth 11-14 years old with the topic: “What do you
consider the most important element in a happy family?

First Place

2020 Essay Contest #16

Zeyus Spenta
The Qualities of a Good Leader as taught in
the Gathas…
Do not follow where the path may lead. Go instead where
there is no path and leave a trail."-Ralph Waldo Emerson. What
are some splendid, wondrous, and excellent traits that leaders
possess? They have incredible virtues, personas, and traits that
give them the extraordinary ability to light up a pitch-black
room, with pure light radiating around them, just like our holy,
venerated prophet Zarathustra.
The Gathas, the book of hymns penned and written by
Zarathustra, preach and instill the merits that a bona fide leader
must possess. In my opinion, qualities that a leader must acquire
include the ability to be a guiding light for others, as they work
towards achieving their goals, and making their wildest dreams
come true. A genuine guru must practice what he preaches.
Leading by example is one of the most valuable and vital skills
that any true mentor can have. One who others look up to must
be a virtuoso, phenomenal, and well-rounded character.
They must have integrity, as the very definition of true integrity
is doing the right thing, knowing that nobody's ever going
to know whether you did it or not. Integrity and rectitude
exemplify the very meaning of Good Thoughts, Good Words,
and Good Deeds, and all that the Mazda Yasni religion stands
for. A righteous leader guides people along the right, and instills
a sense of tranquilness and serenity over those who tread
is footsteps. I believe that a natural leader must be humble,
unpretentious, and down-to-earth, and treat others the way he

Much appreciation to our sponsors, Fatane Farid Fund
and an anonymous supporter, our judges, Mr. Parviz
Manoochehri our web designer, Ms. Parmida Behmardi for
designing our flyer, CZC, FEZANA, our contestants, and all
the religious teachers and Zoroastrian organizations who
aided in this project.
Visit our website: www.czc.org/contest
Artemis Javanshir started organizing the
essay contests with collaboration from other
religion teachers in 2018 with the purpose
of providing a platform for youth to think
about the living message of Zarathushtra's
teachings in the Gathas. She teaches
Persian history and the main concepts of the
Gathas to middle school youth at California
Zoroastrian Center in Los Angeles.

or she wishes to be treated. He/she shall think of themselves a
reflection of the righteous trail judiciously laid out for them by
Ahura Mazda.
A leader shall aim to inspire the guilds they preside over,
stimulate them to be the most superior version of themselves
that they can possibly be, and push themselves beyond the
boundaries known to man under the guidance of the teachings
of the Gathas. This quintessential volume of psalms teaches
us that “a leader is a life-healer who motivates others through
a sense of “good mind”, which is one of Zarathustra’s principle
teachings. In my unassuming opinion, which is backed up by
the revered and esteemed one of the Gathas, a true leader must
be courageous, and willing to persevere no matter the hardship
they face. A good mind means to eternally do what is veracious.
Being a leader in your community, and impacting/altering the
lives of others means you are a trailblazer. Wage a constant and
never ending mêlée/battle against injustice, as until justice
has been served to all citizens of the Earth, the philosophy,
preaching’s, and doctrines of a leader can never be fulfilled.
The Gathas proclaims that a chief must always stay true to their
values, shield anyone within their circle of cohorts away from
evil, and never stray from the path of rectitude, integrity, and
justness. A leader in our community must always stick to his or
her moral standards and ethics, as well as always remembering
that “to err is human, but to forgive is divine.” A splendid advisor
must always look at things from others perspectives, and try
and understand both sides of a story. I also value a leader who
believes in the significance of wisdom, sagacity, and erudition.
They must be someone who craves education, and is committed
to making sure everyone has access to this vital aspect that we
need in order to flourish and thrive. The Gathas also shares
my opinion of the importance of wisdom as one of the values
that a leader must possess. It states in verse/section 16.5 that
a “true leader of the lawful ... is a humble intellectual” and as a
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settler, strengthens the world with righteousness by his proper
actions. These are some guiding principles that will need us on
a virtuous track, as we aim to contain all qualities laid out in the
Amesha Spentas, starting from Vahu Manah (Good mind), going
up to Ameretat (Immortality).
A genuine guru must be able to inspire by example, and
discourage the wrong while boosting the right sky high. As the
Gathas pronounces in Song 2, “He is chosen by a world suffering
under injustice to render it rehabilitated and lead it to true
civilization. He is chosen based on his righteousness and his
commitment to wisdom.” I also believe that a leader must be
committed to using non-violence to solve controversy, which
was one of the main parts of Zarathustra’s religious ideology.
In conclusion, there are many qualities that an
authentic leader must have in order to truly walk the righteous
path laid out in the Amesha Spentas. The Gathas also preach the
qualities of a leader who will inspire everyone to be righteous
in their lives. In my opinion, a leader must have wisdom, inspire
by faultless example, stay true to their values, believe in the
importance of education, and battle against injustice, amongst
many other virtues that they must possess. The Gathas is a
guiding light to help us fulfill our dreams, and show us the route
towards success in all aspects of our lives. “Every great dream
begins with a dreamer. Always remember, you have within you
the strength, the patience, and the passion to reach for the stars
to change the world.”-Harriet Tubman. A true leader will help us
unlock our potential.
Age 12, Zeyus is an avid reader, writer,
and loves learning about history. He enjoys
the outdoors, swimming, badminton, and
playing the piano. Zeyus takes pleasure in
travelling, meeting new people, and sampling
food from various cultures. He looks
forward to attending the ZSBC Zoroastrian
classes, which he finds to be a great source
of knowledge. Zeyus is grateful for the
opportunity to converse and interact with his
community.

Second place

2020 Essay Contest #14
Arshaun Oshideri
A Good Leader
As P.J. O’Rourke states, “Only a few good leaders have paused
to reflect seriously on being leaders.” The role of a leader in
the success of a group is obvious. However, the real question
is who a good leader is. Being a good leader requires certain
characteristics that not everyone holds and that are necessary
to achieve their goals. Traits of a good leader are important
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enough that they have been discussed in the Gatha; the word
ratu that refers to leader is mentioned in different songs. Based
on the Gatha and other sources, a good leader is someone that
is righteous, wise, helpful to improve the world, and humble.
The first quality of a good leader is to be righteous.
Righteous is an adjective that means to be morally right and
justifiable. It means being able to recognize the difference
between right and wrong and do the right thing. Righteousness
is the first step to becoming a good leader. The reason is that
it makes a leader trustworthy for their followers and proves
to them that their leader focuses on what is right to do, not
what he/she prefers to do. As mentioned in the Gatha a good
leader “…is chosen based on his righteousness…” (Yasna 29,
Song 2). In other words when a person chooses a leader they
usually first think of their justice and righteousness as the most
important quality. For example, Ashu Zarathustra was righteous
and worked for the best of his followers, and this is how he
attracted more and more people. A leader always needs to work
for the best of all his followers, and this is possible only when
the person is righteous. Otherwise, he/she will choose what
benefits themselves and not the whole group; therefore, their
followers will reject them and will no longer follow them.
The second trait of a good leader is to be wise. Wisdom
is necessary for a leader to realize the most logical solution
for problems and to guide the group correctly. Being a leader
requires making good resolutions, which is where wisdom
comes in. There are several challenges that each group might
confront, and having a wise leader enables a group to deal
with those difficulties, make the best judgments, and gain the
best outcomes. As the Gatha claims, a good leader “…is chosen
based on his…commitment to wisdom” (Yasna 29, Song 2).
This is important because, it shows that wisdom should be
a criterion while choosing a leader. Ashu Zarathustra was a
great demonstration of wisdom being a philosopher and using
his logic for complications. He used his wisdom to convince
people to do what benefited them and the whole world and
encouraged his followers to rely on their wisdom as well.
The third characteristic of being a good leader is to
help improve the world. Improving the world should be the
goal of each leader and takes a lot of effort and courage. A good
leader can inspire people to help the world become a better
place. Ashu Zarathustra believed this is specifically the goal of
each Zoroastrian to be Ahuramazda’s assistant in this world and
help it progress. For leaders, this quality should be even more
because thy inspire their followers. As the Gatha describes, “The
leader of the living world ... offer(s) civilization, nourishment,
and strength…” (Yasna 29, Songs 2.2,2.6). In other words, a good
leader offers elements that help the world progress. Most people
use the inspiration from their leader to spread their teachings
and prayers. This is a good trait to have for there is large amount
of injustice in the world and people need someone to motivate
them to do something about it.
The fourth trait of being a good leader is to be humble.
Being humble means to not brag and to show off their skills and
not to focus on themselves. Humble leaders are more influential,
and they attract better people too. The main goal of a leader is to
help other people reach their goal, if the leaders are not humble,
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they would much likely think of themselves and their huge ego
instead of thinking about other people. As written in the Gatha,
“A true leader of the lawful ... is a humble intellectual…” (Yasna
51-5 and Song 16.5). This shows that to be a valuable leader it is
important to be humble. Ashu Zarathustra was a humble person
and never claimed to be unique or better than others. If a leader
is not humble, no matter how wise and strong they are, people
will dislike them for being self-centered.
All in all, being a good leader requires certain traits,
which is to, be righteous, be wise, help society, and to be
humble. Ashu Zarathustra is a true example of a good leader.
He was righteous as was able to distinguish good from bad. He
was wise and used his logics to decide. He helped society to
improve, but most importantly he was a humble person which
made him popular and easy to connect to. All of the mentioned
characteristics should be developed in everyone, but more
importantly in leaders as they are supposed to be role models of
their followers.
Arshaun Oshideri was born in 2008 in
Laguna Hills, California. He is currently a
6th grader attending Don Juan Avila Middle
School. His Favorite subject in school is
Math & English because he likes problem
solving and writing. He also loves to draw
and read. His favorite book is “The Giver” by
Lois Lowry. Arshaun lives with his parents,
brother, sister, and his pet dog in Aliso Viejo,
California.

Third place

2020 Essay Contest #11

Ashton Sorabji

As a Zoroastrian that follows the Vohu Manah (the Good Mind),
I’m going to tell you what the qualities of a good leader are, and
I am going to compare it to what the Gathas teach Zoroastrians
about being a good leader. A good leader shows strength and
hope to the weakened, shows people the right way, which is the
Spenta way (meaning good thoughts, good words, and good
deeds), and shows others the peaceful way of living. Let me
give you more information below.
In my opinion, one quality of being a good leader is that
you must give strength, hope and courage to the weakened. In
further explanation, if someone wanted to commit suicide, a
leader would be there to give them hope, courage and strength.
In more detail, a leader would talk to them and find a way to
help them. In the above case, if the person had no money, a
leader could guide them financially or guide them to help find
financial happiness. The same with homeless person: a leader
would give them strength and hope. In the Gathas, it refers
to the “leader of the living world offers strength, and he or her

strengthens the world”. Seeing what the Gathas say and what I
believe in, I agree with the Gathas in this category.
Another quality of being a good leader is that you
need to show people the Spenta way. The Spenta way is good
thoughts, good words, and good deeds. In further explanation,
good thoughts are not thinking someone is a loser or trying to
look for the negatives only in a person. Rather, you should look
for the positives in a person. Good words mean not swearing
or calling people names (teasing). If someone calls you a loser
even though you did nothing, or even if you did something, you
should just ignore them and if it gets really worse, tell an adult
you trust. Good deeds mean good actions so, don’t physically
bully someone or start a fight randomly or intentionally. Instead,
you should stay out of the fights and not bully someone even if it
is mental or physical. When we talk about being a good leader, if
someone cheated on a test and the leader saw it, after the class,
they would tell them the Spenta way (admitting to the teacher
that they had cheated). Another example is if a leader saw
someone littering, they would tell them to look for a trash can
and throw the garbage into it. What the Gathas say about doing
the right thing is, “Strengthens the world with righteousness by
his or her proper actions. They act with righteousness and does
full justice to the wrongful and to the righteousness”. Although
I think a leader should give the wrongful a second chance, I do
agree with the Gathas partly.
The last quality of being a good leader is you have
to show people the peaceful way of living. The peaceful way
of living is, in my opinion, is a life without war and fighting.
Fighting would be cars throwing litter at each other or doing an
illegal overtaking or honking the horn just to be mean. Another
example is having peace with your community such as not
disrespecting other people’s property. In order to create peace,
for an example, if two people are fighting then you can be the
peace maker and solve it. Or, if you and another person are
fighting, you can solve it. What the Gathas say is, “A leader is a life
healer who inspires one through the good mind and protects
one within the good dominion”. It also says, “Strengthens the
world by (his, hers) proper actions”.
In conclusion, I believe the qualities of being a good
leader are showing strength and hope to the weakened,
showing people the right way (good thoughts, good words
and good deeds), and finally, showing people the peaceful way
of living. When I compare the Gathas to my beliefs, we mostly
think alike. The one thing that I disagree on, is when the Gathas
write, “Does full justice to the righteousness and wrongful”. I
believe you should give the wrongful a second chance because
everyone deserves an extra chance even if they did something
wrong. I hope this was informative and I hope you agree with
my opinion.
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Ashton Sorabji is an 11 year old Zoroastrian
living in Calgary, Alberta, Canada who is
in Grade 5 at Springbank Middle School.
Ashton enjoys competitive soccer as a goalie
and recently wrapped up the U12 season
undefeated. Ashton loves his Mom, Dad,
older brother (Aiden), and a newly rescue
dog named Edward.
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Please send your “Dear Nahid” questions that are within the confines of various
aspects of the Zoroastrian religion/culture or conflict resolution to cninfo@
czcjournal.org

Ask Nahid

Dear Nahid
Why do I need to stay quarantined and away from my
friends during COVID19? I can’t live locked up in the house
forever. Isn’t socializing a part of life – even a part of our
Zoroastrian rituals? How long is too long to continue living
like this?
Vishtasb

Dear Vishtasb,
So many lives have been affected by this global pandemic.
We have had to adapt to a routine unnatural to our nature
and isolate ourselves. Humanity craves touch and contact
and camaraderie. And you are correct that Zoroastrianism
was founded among a community with traditions set to
bring families together in celebration. What do we do
now? Being social and active is a part of the Zoroastrian
culture and traditions as well as a simple human need.
The pain of COVID19 falls around the globe differently.
Many are struggling through a hardship that causes
financial struggle, uncertain living conditions and even
loss of life. All while distancing ourselves from the very
people we need the most. It’s unimaginable – but yet we
are all living through this and we need each other more
than we ever have before. Quarantine-fatigue and isolation
exhaustion are real issues that we need to be open and
honest about. So make that phone call and check up on
someone. We are all going to need to seek assistance
and comfort in new forms from each other during and well
after this pandemic is over. We will have to learn how to
speak in person again and not over a screen.

In these times of uncertainty, we need that immediate
interaction the most. We used to congregate in our
communities during large scale events to offer support
and nourishment to each other and even though we might
not be able to gather in groups or even in our beloved
Zoroastrian Centers right now– we do not have to lose this
tradition. So we have to find ways to adapt and interact
with each other – even outside of technological apps and
devices.
As for your question of how long is too long, there will come
a day where we can return to stadium events, dinners at
restaurants, and parties with friends however until then,
we have to take very simple precautions; wear a mask,
carry hand sanitizer, wash your hands regularly, do not
touch your face and limit your time in places with groups
of people.
How we act, speak, and rationalize right now is the root of
who we are in this life. Your choices right at this moment
show your community, family and friends what your
values are and how you have decided to impact them as
you make your choices. We impact each other more than
we know and if this pandemic has not taught us that – we
are not paying attention. Outside the politics, away from
the government operations, this is a global situation we
are in together. We might call it isolation but I have never
seen the majority of the people of the world more unified
than right now in its’ battle against COVID19. That gives
me hope and strength to continue a little bit longer.

So why not just continue living our lives as we knew
them to be? Because as social as human nature is, we
are also inclined to protect each other at the root of our
existence. We will stay at home and shelter-in-place for
those who are at higher risk of infection. We will limit our
interactions with our loved ones and friends who have
existing conditions that make them susceptible to falling
ill. We can wear our masks and talk to others from a 6-foot
distance because we care what happens to our neighbors,
families and friends.
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Nahid Dashtaki completed her master’s
in both Dispute Resolution and Public
Policy from Pepperdine University. She has
received two Bachelor of Science degrees
in International Relations and Comparative
Literature from the University of California,
Irvine along with extensive international
work experience in the Middle East and
Asia

Quantity Wins This
Time

Given that technology has been our saving grace for social
interaction during this pandemic, I felt rather conflicted.
On the one hand, research shows that even something as
seemingly insignificant as speaking to the cashier at Costco
can give us happiness. Yet, we now live in a world where
no contact delivery and wearing masks is the safest way to
experience our environment.

Roya Behmardian
While on my 6ft apart walk around the lake with my good
buddy Arash, we encountered a flock of very confident
Canadian geese. I have a relatively healthy fear of birds, which
motivated me to quickly flee the scene as much as physically
possible. Arash, on the other hand, is the bird whisperer, and
decided to face the geese head on in a true showdown. I
was pretty confident that a goose would attack Arash that
day, and in my mind I started brainstorming ways to get him
to the hospital without paying an ambulance fee. After a
few moments of intensely looking at each other though, the
leader goose and Arash parted ways, and we were on our
way.
I thought that would be the last time we’d think about that
moment, but several minutes later, a stranger walking his dog
came up from behind us and made a comment about the
goose situation. We didn’t realize anyone was watching, and
it was actually a nice surprise to hear someone provide their
feedback on that small moment. As he walked away after,
Arash looked at me and said, “You know, for some reason
that made me so happy.” Then I turned to him and replied,
“You know, me too.” It was that moment that reminded me
that talking with a stranger, no matter the setting, instantly
makes people feel good inside.
Several months prior to what I’ll now call Goose Day, I had
started listening to this podcast called The Happiness Lab
with Dr. Laurie Santos. Every single episode is so thoughtprovoking, and what I like most about it is the novel nature
of everything that Dr. Santos teaches. In the episode titled
“Mistakenly Seeking Solitude,” Dr. Santos explores the idea
of how talking to strangers can bring us real joy. Small
interactions that we take for granted, like merely smiling
or waving at someone we walk past, actually contribute to
happiness.
It’s definitely no secret that we live in a different world than
when that episode was released; if “unprecedented” isn’t
the word of the year, then I don’t know what is. The episode
discusses how technology, even something as seemingly
normal and convenient as an ATM Machine, can rob us of
those small yet joy-inducing interactions we would have
experienced with strangers. The point she makes is that
before ATM machines, people were forced to enter a bank,
stand in line, and actually speak to a teller. Though this
sounds highly inconvenient, those interactions people were
forced to make actually contributed to some happy feelings.

It’s hard not to feel grief and anxiety as a result of this huge
reality shift. I definitely have, and I could spend the rest of
this article writing about the number of sleepless nights
where I end up watching YouTube videos of my favorite chefs
entering pie competitions. The grief and anxiety are real,
and it makes us feel like we can’t rely on conventional social
interactions to help us feel happy. If research states that the
more social interactions we have, even and especially with
strangers, the more happy we feel-then how can we translate
that into our current context? it seems, rather, paradoxical.
Luckily, we’ve come to learn how creative human beings
can really be. After thinking about this in my abundant “metime,” I think experiencing those moments of joy that Dr.
Santos talks about really just depends on making a conscious
effort to find uplifting social interactions, and nurturing the
meaningful relationships we already have. It’s funny-there’s
something about interacting with a complete stranger
that lifts us up, much like talking to someone who means
the world to us brings us happiness. Though completely
different scenarios, when it comes to moments of happiness,
they both make their mark. All this is harder and less natural
now with social distancing, but as long as we are cautious
and creative, it’s not impossible.
Until recently, I thought happiness was this state of being-a
level of inner peace that I must try to achieve. But, as this
podcast taught me, maybe it really is about adding up all
the little happy moments, and appreciating those moments
for the value they bring me. That is, the quantity of happy
experiences, no matter how small, is more important than I
realized. One of my favorite quotes, ever, is from the show
House. In the show, a character lying on her hospital bed
says, “Life is a series of rooms, and who we end up with in
those rooms adds up to what our lives become.” Similarly,
perhaps happiness is really, in its essence, a series of little
happy moments. And, how many happy moments we choose
to experience, and the people we choose to experience them
with, add up to what our lives become.
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(A Study based on Denkard and Yashts)

DUGDAV, QUEEN HUTAOSA
AND THEIR IMPACT ON
ZARATHUSHTRA
By Rebecca Cann

Zarathushtra’s mother, Dugdav of Zoish clan, was not an
ordinary girl. Even as a young woman of 15, she possessed
extraordinary intelligence and insatiable curiosity. The
Gathas don’t mention Dugdav, nor does the Farvardin
Yasht. Yet she appears prominently in the Zoroastrian
medieval texts as a rebellious teenager. One who did not
shy away from asking the village priests hard questions,
whose answers eluded the old men. In turn, the priests,
threatened by her intelligence, plotted to get rid of
Dugdav.
A story in the Denkard (Book 7) describes Dugdav as
radiant saying that everyone was “dazzled by the radiance
from her body, and that of a wizard would not have been
so glorious.” It was said that wherever the young girl went
she illuminated the place like the day. Some may take this
allegory as literal. Dugdav’s glowing face, however, can be
interpreted as just a symbol for her bright mind which had
put her at odds with the priests.
The old priests unable to tame Dugdav’s curious mind
devised a deadly plot against her. When an unusually
harsh winter hit the village, the priests blamed the young
girl accusing her of witchcraft and excommunicating her.
Scared for her daughter’s life, Dugdav’s father, FrahimRava Zoish, sent her off to Padiragtaraspa, a friend who
lived in a faraway clan of Spitaman.
Dugdav had to escape her village all alone and lost her way.
According to the Denkard a voice then guided the young
girl to the Spitaman clan saying, “Do thou proceed to that
village which is divinely fashioned and compassionate.” It
was there that Dugdav met her future husband a herdsman
named Pourshaspa, and eventually gave birth to five sons.
Her third son was named Zarathushtra Spitaman.
As far as we know, Dugdav never returned to her own
clan and had to live in exile forever. Not being able to see
her parents and her family must have been hard for the
young woman. We might assume that Dugdav’s attitude
toward the village priests to some extend influenced
Zarathushtra’s own views of the old religion and the way
he perceived these priests, whom he called the Karapans-
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the mumbling priests.
We can imagine young Zarathushtra sitting on a simple
woolen rug by the hearth at his parents’ mudbrick home
eating a simple dinner of barley bread, cheese and mare’s
milk listening to his mother’s stories of her early years in
her clan. How she was mistreated, how she was unfairly
accused of witchcraft and how she had to flee for her life.
It was only thanks to the generosity of his grandfather’s
friends, the Spitamans that his mother could escape the
wrath of the Karapans.
Like his mother, Zarathushtra possessed a curious mind.
According to Zadspram Chapter 18, young Zarathushtra
asked so many questions from his father that Pourshaspa
had to send the young boy to the village priests to get the
answers he sought.
Just like his mother, Zarathushtra’s discussion with the
priests went nowhere. But before he bid them goodbye,
the old men gave Zarathushtra a bowl of water and
advised him to drink the water so that he would become
as wise as them!
Disappointed, Zarathushtra took the water without
drinking it. On the way home he gave the water to two
thirsty horses he had encountered. He thought to himself
that the only positive aspect of his meeting with the priests
was helping the poor thirsty horses and nothing else!
Zarathushtra inherited his mother’s courage too. His
mother, only a girl of 15, dared to stand up to the powerful,
wealthy priests of her clan and the courage she showed
may have influenced Zarathushtra himself. A story about
Zarathushtra’s childhood illustrates the Manthran’s
conviction even as a child. We read in the Denkard that
his father, Pourshaspa, invites this wealthy but very mean
wizard named Durasrobo to dinner.
Zarathushtra was only seven years old at the time, but
perhaps his attitude toward the old religion and its priests
had already been shaped because as the honored guest
was getting served the warm mare’s milk, the young boy
did something that shocked everyone. He stood up and
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refused to eat with Durasrobo. He told the man, “I have
respect for the poor, both men and women. I have the
respect for the weak both men and women but I have no
respect for wicked people like you.” Then he just stood up
and left the room leaving Durasrobo fuming with anger.
Even in the myths surrounding Zarathushtra’s birth and
childhood, his mother plays a prominent role. In these
stories, it’s his father, Pourshaspa, who falls victim to the
spell of the evil wizard, Durasrobo, not his mother. The
spell compels him to give his son to the evil priest who
intends to kill infant Zarathushtra.
In the Book 7 of the Denkard we read: “The Karap
Durasrobo, through witchcraft, cast such fear of Zartosht
into the mind of Pourushasp, and so injured the mind of
Pourushasp, that, owing only to that very fear as regards
himself, he asked the Karap for the death of Zartosht.”
When Zarathushtra was given to the wolves, it was his
mother who desperately searched for him until she found
her young son in a she-wolf’s den pledging, “I shall not
give thee up again my son!” It’s a little known fact that
Dugdav’s courage against the wolves has earned her the
title of Zan e Jehan or the Mistress of the World in the
Zoroastrian Medieval texts.
Like his mother, Zarathushtra decided to leave his clan
and go to a self-imposed exile. At age twenty, he told
his parents that he wanted to leave his home to seek
the truth. According to Zadspram Chapter 18, the news
of his departure did not go well with his father who said,
“I thought you would become a warrior, a priest or a
herdsman! Instead you have turned out to be a fool.”
Like today’s parents who hope for their children to become
doctors, engineers, or lawyers, Pourshaspa had a different
dream for his third son, a dream that was different from
what Zarathushtra wanted.
We don’t know what Zarathushtra’s reply to his father was.
But his action spoke for itself. Zarathushtra said farewell to
his family and left his clan wandering in the wilderness for
10 years. By the time he returned to his clan, his mother
had probably passed away as she is not mentioned in the

records after that.
Like his mother, Zarathushtra had the courage to
challenge those with authority because he knew he stood
on the right side of truth and fairness. In the Gathas, Song
5.8, Zarathushtra condemns Yima Son of Vivanghat for his
arrogance.
Thousands of years before Zarathushtra’s time, probably
during the last Ice Age, Yima is said to have saved the early
Iranians from certain doom during a long snowstorm
which had lasted 40 years! Yima at the time of Zarathushtra
was well liked. Yet Zarathushtra the ever iconoclast found
courage to criticize even Yima, the popular yet arrogant
hero.
Arrogance was the quality of many Karapans and Kavis
as well. The Karapans or what Zarathushtra called the
mumbling priests and their allies the Kavis were powerful
and ruthless, who exploited the common people keeping
them in poverty and fear. Like his mother, Zarathushtra
dared to stand up to these powerful men by preaching
against them and their superstitious religion.
Dugdav perhaps was the first inspiration for Zarathushtra
but she was not the only strong woman in his life. In the
Farvardin Yasht we have a list of more than hundred early
Zoroastrians both men and women.
Among the noteworthy women on this list is Queen
Hutaosa. Tradition says Hutaosa was married to King
Vishtaspa and was the first woman who converted to
the Good Religion. We encounter her several times in the
Avesta.
For instance, she appears in Ram Yasht 9 praying to Vayu:
'Grant me this, O Vayu! who dost work highly, that I may
be dear and loved and well-received in the house of King
Vishtaspa.'
This prayer confirms that Hutaosa was in fact married to
King Vishtaspa. The Queen in Ram Yasht asks for a boon
from Vayu and the Yazata grants her the wish. In the pre-
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Zoroastrian religion, Vayu was the protector of young
girls who prayed to him asking for husbands “young and
beautiful of body” who will treat them “well, all lifelong”,
and give them offspring. (Ram Yasht 9).
In the Ram Yasht, Vayu is a Yazata (a sacred being worthy
of worship) of peace and wealth. According to Arthur
Hambarisumian in his “Zarathushtra’s Laughter and the
Plot of Zarathushtra’s Birth” Ram Yasht may have been
composed by a woman in Vishtapa’s court. Could that
woman be Queen Hutaosa herself?
We know Queen Hutaosa belonged to the powerful House
of Naotara and that she grew up with many brothers.
Some may have been warriors. We read in Yam Rasht that:
To him did Hutaosa, she of the many brothers, of the
Naotara house, offer up a sacrifice, on a golden throne,
under golden beams and a golden canopy, with bundles
of baresma and offerings of boiling milk.
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In addition to Ram Yasht, we come across Queen Hutaosa
in Ashi Yasht 8. There Zarathushtra himself supposedly
prays to Ashi for “the good and noble Hutaosa to think
according to the law, to speak according to the law, to
do according to the law, that she may spread my law and
make it known, that she may bestow beautiful praises
upon my deeds.”
Whoever wrote these words (he was not certainly
Zarathushtra himself ) knew about Queen Hutaosa’s
important role in the early Zoroastrian religion. Perhaps the
Queen’s support and wealth were vital to Zarathushtra’s
missionary activities. Maybe her kin played an important
role in the early days of the religion as well.
One of Hutaosa’s kinsmen, the holy Vistauru, the son of
Naotara, has been mentioned along with other early
Zoroastrians in the Farvardin Yasht 102. This shows that
the Queen and some members of her clan perhaps her
nephew or one of her many brothers worked as teachers
or missionaries in the early years of the religion.
So it’s not surprising that the author of Ashi Yasht whoever
maybe makes the assumption that Zarathushtra himself
was hoping for “noble” Hutaosa to spread the law because
her support could have been vital to the success of
Zarathushtra’s Mission.
The important role women played in the early Zoroastrian
society influenced the Persian culture many centuries later,
particularly the role of women during the Achaemenian
Empire when Persian women enjoyed equal rights with
men.
Sources: Denkard and Zadspram: Joe Peterson's site,
avesta.org
Yashts: James Darmesteter (From Sacred Books of the East,
American Edition, 1898)
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