
1 No 185  www.czcjournal.org     نرشیه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا    



 2 www.czcjournal.org No 185     نرشیه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا     

Trust of Morvarid Guiv 
c/o Mina Soroosh

PO Box 49404 Los Angeles, CA 90049

بر گیری از نوشته های چهره نما با چاپ نام نویسنده و نشانی تارنما 
آزاد می باشد.

و  است  آزاد  رسیده  های  نوشته  ویرایش  و  گزینش  در  نما  چهره 
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 ، 
تاریخی ، ادبی و فرهنگی که به هیچ دسته و گروه سیاسی بستگی ندارد. زیر نگر گروه دبیران

گرافیک ، رایانه و صفحه آرا : ِکوین یکتاهی

تایپ : شبنم پاک رسشت

اینرتنت : رامین شهریاری

سخن گروه مدیران
اكنون كه به فصل بهار و نو شدن سال نزديك ميشويم همزمان به پايان كار دوره 
بيستم گروه مديران نيز نزديك مي شويم مركز زرتشتيان كاليفرنيا براي ادامه بدون 
وقفه كارهاي مربوطه نياز به مديران با تجربه متخصص و كارآمد دارد ، بدينوسيله 
از تمامي عزيزاني كه داراي شرايط الزم ميباشند درخواست ميشود براي دميدن 
خون تازه اي در جريان كار مركز داوطلب شركت در انتخابات مركز شده به طور 
حتم همكيشان نيز با شركت خود بهترين ها را بر مي گزينند باشد كه با همبستگي 
و همازوري بتوانيم مانند هميشه همراه با بهار طبيعت بهار و نوآوري را به جامعه 

خود بياوريم. 
     bod@czc.org گروه مديران مانند هميشه از طريق ايميل

 و شماره تلفن ۷۱۴۸۹۳۴۷۳۷ آماده پذيراي انتقادات و پيشنهادهاي همكيشان 
محترم مي باشد.

                                                                   همازور بيم همازور هما اشو بيم
گروه مديران مركز زرتشتيان كاليفرنيا

اَِشم. ُوهو. َوهيشتِم. اَستی
اوْشتا . اَستی

اوشتا. اَهمائی. ْهيَت. اَشايی. َوهيْشتائی. اَِشـم 

اشويی بهترين نيكی است.
خوشبختی وروشنايی است.

ازخوشبختی راستين كسی بهره می گيرد كه خواستار بهترين اشويی باشد.

يَتا اَهو َوئيريُو 
اَتا َرتوش. اَشات چيت. َهچا
َونگِهئوش. َدزدا. َمنَنگُهو 

شيَئُوتَنَه نام . اَنِگه اوش. َمزدايی 
خَشتِرم چا. اَهورايی 

آييم . دريُگوبيُو. َدَدت. واستاِرم

جهان آرمانی آنچنان كه آموزگارراستی )زرتشت( آرزو می كند، 
باهنجاروسرشارازراستی است.

بخشش نيك انديشی برای رفتارنغز در زندگی و هماهنگ با خواست اهورامزداست.
شهرياری مينوی اهورا نگاهبان پارسايان است.
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رويش؛ چه واژه زيبا و پرمعنايی! رهايی از زندان تنگ خاک، شكافتن اليه اليه تاريكی زمين، تنفس در هوای آزاد، حركت به سمت باال و رويارويی با نور، همه و همه در اين واژه 
كوچك و پرمغز نهفته است.

بی جهت نيست كه موسم بهار را فرگرد انديشه و درس آموزی از تابلوی پر نقش و نگار طبيعت دانسته اند؛ اگرچه همه فصل ها و روزها سرشار ازپند و تجربه است.
رويش در بهار، نصيب گياهی است كه ريشه و توانايی دارد و گرنه در زمستان، چوب خشك بی ريشه ايستاده در خاک با نهالی ريشه دار، هر دو يكسان به نظر می آيند.

چه گوارا و نيكو است كه رويش دوباره طبيعت، با شكفتن نهال انديشه و شناخت و بينش و باور در نهان آدمی همراه شود.
آری؛ فصل بهار و دگرگونی شگفت آور عالم، فرصتی مغتنم برای رويشی دوباره در وجود آدمی است. انسانی كه در وجود خويش انديشه های نو نپرورد و باورهای خود را 

بازنگری نكند و به نوسازی و تعميق آن نپردازد، گرفتار روزمرگی ها و ركودها و چه بسا عقب گردها يی خواهد شد.
انديشه و گفتار و كردار انسان، همانند جهان طبيعت قابل نو شدن و شكوفايی است. آدمی به طور معمول گرفتار پرده ها و پوشش هايی است كه خود به دور خود پيچيده است پس 
بياييم با نوشدن زمين ما هم رويشی در خود ايجاد كنيم و با اشا اين هنجار هستی همراه شويم. حجاب هايی است كه ما را از دسترسی به عوالم باال دور نگهداشته است. شكافتن هر 

حجاب و برداشتن هر گام، در واقع زايشی جديد است.
نوروز را بهانه كنيم برای بازسازی رابطه های خدشه دارشده، به دست آوردن دل های رنجانده شده، شاد كردن چشم های منتظر، بخشيدن ها، گذشت كردن ها، جبران كردن 

ها، دوباره تالش كردن ها، قدردانی كردن ها و ديدار تازه كردن ها.
در لحظه های رويش سبز

عشق را،  هستی را و بودن را 
بايد زمزمه كرد

                                                                                                                                                                                                                                        سبز و مانا باشيد         
                                                                                                                                                                                                                                        جمشيد جمشيدی

آبزنیدراهراهینکهنگارمیرسدمژدهدهیدباغرابویبهارمیرسد

راهدهیدیارراآنمهدهچهارراکزرخنوربخشاونورنثارمیرسد

چاکشدستآسمانغلغلهایستدرجهانعنبرومشکمیدمدسنجقیارمیرسد

رونقباغمیرسدچشموچراغمیرسدغمبهکنارهمیرودمهبهکنارمیرسد

تیرروانهمیرودسوینشانهمیرودماچهنشستهایمپسشهزشکارمیرسد

باغسالممیکندسروقیاممیکندسبزهپیادهمیرودغنچهسوارمیرسد

خلوتیانآسمانتاچهشرابمیخورندروحخرابومستشدعقلخمارمیرسد

چونبرسیبهکویماخامشیاستخویمازانکهزگفتوگویماگردوغبارمیرسد

سخن نخست

     مولوی
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»همه »هفت«، ایراني فرهنگ در
چیز«و»کاملبودن«رامیرساند
»هفت را. تعداد و شماره نه و

آسمان«
آسمانهاست. همه از نشانهای
»هفتکشور«نشانهایازهمهی
نمونه کشورهاست. و سرزمینها
»هفت مانند دیگری بسیار های
شهرعشق«و...درفرهنگایراني

دیدهميشود.
یا و شین« »هفت سین«، »هفت
خوان سر بر که چین« »هفت
کدام ميشود، گسترده نوروزوي

یکدرستاست؟
درست را شین« »هفت گروهي
و ميدانند دیگر »هفت« دو از تر
شراب، شیر، پیشنیان ميگویند
شکر،شهد،شمشاد،شربت،شقایق
خوان سر بر شاخهنبات یا و
نخستین ميگذاشتهاند. نوروزي
»هفت وجودي بنیان که پرسشي
شین«راسستميکندایناستکه
واژگان شهد و شراب شربت، آیا
فارسيهستندکهنیاکاِنبینشورما
ازآنبهرهميبردند؟وآیاشقایق
بزرگ ایراِن بخشهاي ي همه در

یافتميشدهاست؟
گروهيدیگر»هفتچین«راازاین
روبهکارميبردندکهموادرابر
رويهفتظرِفچینيميگذاشتند.
سال هزار چندین در ایرانیان آیا
و چین کشور با تنگاتنگ پیوندي
هاي ظرف که داشتهاند چینيها
چینيرابهایرانبیاورندودرآن
پرسشي باز و بگذارند ماده هفت
را چیني ظرف ایرانیان آیا دیگر،

مانندامروزه»چیني«ميگفتند؟
بسیار باال پرسشهاي پاسخ
روشناست.بههرروياینگونه
سین« »هفت که ميآید نظر به
به ترکیب ترین نزدیک کنوني،
اصلاست.»هفتسیني«کهاکنون
سنجد،سبزه،سیب،سماق،سنبل،
سمنو،سکه،سیرو...راشاملمي

آنرا نماد گوناگون، سفرههاي
کوچک ي کاسه یک یا لیوان یک
به گوسفند، یا گاو شیر از پر
بنا سودرسان، جانوران نشانه
ي پرنده سپید، وخروس نهادند.
با چراکه است، بهمن ي ویژه
تاریکي دیو خویش بامدادي بانگ
نیز »یاِسسپید« ُگل و راميراند.
سپیدي که زیرا است بهمن آن از
نمودارپاکي،سادگيونیکياست.
همچنینسپیديسفرهنوروزيهم

»ُوهوَمَنه«راميرساند.
»اَشاَوهیشتا«، یا »اَردیبهشت« ۲
نماد»اشا«است.از»اشا«راستي،
پاکي،هنجارهستيو...برداشت

ارج »اَردیبهشت« ميشود.
در که چرا دارد فراوان

راستي هستي، جهان آفرینش
است حکمفرما هنجاري و
نماد نیست. خللي آن در که

و آتش »اَردیبهشت«،
آن باالي روبه اخگرهاي

استکهپاککنندهيهر
پلیدي گونه

است
و

از

شود.بانگاهيبهاینسیاهه،درميیابیمکهتنهایکيازآنهافلزاستو
ماندهازگیاهانبهدستميآید.گفتهميشودسبزهنشانهيسرزدگي
وسبزي،سمنووسیبنشانهيزایشوباروري،سنجدنمادعشقو
دلباختگی،سماقوسیرنمادچاشنیومحرکشادیوسکهنماددارایي

واندوختهبرايزندگيآسودهتراست.
ميبینیمکهاین»هفت«کهباحرف»سین«آغازميشود،بسیارگوناگون
بودهوهرکسباسلیقهيخودميتواندآنرادگرگونسازد.بهگونه

ايکهحتابرخي»سوزن«راجزوآنميپندارند.
بااندکيژرفاندیشي،درميیابیمپشتِسِرچنین»هفتي«معرفتوبینشي
خفتهاستکهآرمانآفرینش،هستيوهمچنینآرمانآفرینشانسانرا

ميرساندوایرانیانبابینشيویژهآنرابهکارميبردند.
بسیار گونهاي به اهورایي فروزههاي و ویژگي زرتشتي، فرهنگ در
است. شده شناسانده جاویدان« »پاکان یا »اَمشاسپندان« شکل به زیبا
ویژگيهایيکهگروهيآنهارافروزههاياهورایيوگروهيآنهارا
»ُوهومن«، هرروي به ميدانند. ورسایي کمال به هايرسیدن مرحله
همراه به »اَمرداد« و »خورداد« »ِسپندارَمزد«، »شهریور«، »اَردیبِهشت«،
فروزه همهي دربرگیري ي نشانه که اهورامزدا بيهمتاي و یکتا ذات
»هفتي« امشاسپند«ميشناسیم. »هفت نام به تمثیلوار، را است هایش
کهاگردرونمایهيژرفآنبهکرداردرآید،جهانيآبادومردمانيشاد

خواهیمداشت.
امشاسپندان یاد به که است »سفرهاي« یا »سیني« هفت سین«، »هفت
گستردهميشدهاستتاهرایرانيدرآغازهرسالپیمانتنيورواني
خودراباآرمانهايآفرینشدوبارهبهیادآوردودرسالپیشروبه
کاربندد.وروشننیستدرچهروزگارياین»هفت«بههفتمادهکه
با»سین«آغازميشده،دگرگونشدهاست.بههررويفلسفهيهریک
ازامشاسپندانراگذرادرزیرميآوریمکهنشانهايازآنهادر»هفت

سیني«گذاشتهميشود:
است. شده دگرگون »َبهمن« یا »َوْهمن« به فارسي در که »ُوهوَمَنه« ۱
»ُوهوَمَنه«یکيازفروزههايذاتياهورامزداست،کهانساننیزبایدآن
»ُوهوَمَنه«،شعوروخرد دیگر بهسخني بیفزاید. و بپرورد رادرخود
فرمانروابرجهانهستياست،کهخردآدميجزیيازآنخردکلاست.

براي زرتشتي دین که ارزشمندي دلیل به باستان روزگار  در
زیستبومونگهداريآنازآلودگيوآسیبقایلبود،برخي
ازعواملمهموموثردرزندگيانسانرا،بهگونهايبهاین

فروزههاياهورایيوابستهکردند،تاارزشمنديآنهارا
راه این از و دهند افزایش و بپروارنند مردم باور در

در بوم زیست نگهداري با درپیوند هاي قانون
از بخشند. بیشتري کارآیي را، جامعه

انسان مینوي پیوند این اینرو
و سودمند جانوران با

آنها پرورش و  نگهداري
دانستند. »ُوهوَمَنه« از را
آن یادآوري براي و
سر بر و آیینها در

فرشته جمشیدی

خوان نوروزی یا هفت  سین یا هفت  شین
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انسانهرچهبیشترازخودشناختداشتهباشد،توانایيآنراداردکهبر
خودچیرهترشود.انسانخویشتندار،انسانياستکهميکوشد،ازپنج
فرزندِبدِمالکیتخواهيیعنيخشم،رشک،کینه،نیازوآز،دوريگزیند.
درجهانماديامشاسپندشهریور،موکِلبرفلزاتاست.ازاینرواست
کهزرتشتیانبررويسفرههايَجَشِنخودنمونهايازنمادشهریوررا،
همچون»تاسروزین«)کاسهيرویین(ميگذارند.ویاایرانیانبرسفره
هفتسین»سکه«ميگذارندکههمگينشانهيآگاهيداشتنازهستياین
فروزهيبزرگاهورایياست.گلویژهاینامشاسپند،ریحانیااسپرغم

استکهبرسرخوانميگذارند.
-۴»سپندارمزد«یا»سپنتهآرمئیتي«فروتنيبههمراهمهروعشقراستین
است.انسانبافروزهيسپندارمزدي،ميبایدازیکسوبهدیگرانمهر
داشتهباشد،وازسویيدیگرفروتنباشد.اینانسانميتواندبهمرزياز
بزرگواريبرسد،کههرچهرابرايخودشميخواهدوميپسندد،براي
دیگراننیزبخواهدوبپسندد.»سپندارمزد«ازفروزههاياهورامزداست
وشناسهايازهستيبيکرانهياهورایيکه»فروتنياهورایي«همازآن
برداشتميشود.نماد»سپندارمزد«درجهانمادي،»زمینمادر«است.
زمینيکههمهچیزرا،بدونهیچگونهچشمداشتيدراختیارهمگانقرار
ميدهد.زمینيکهپاکازهرگونهداوري،بههمهيآفریدهها،چهنیکو
چهبد،بهیکاندازهسودميرساند.برسرخواننوروزيخودِسفره
وخوانکهباپارچهايسپیدیاسبزپوشاندهميشود،»سپندارمزدي«
خوان سر بر که است بیدمشک امشاسپند، این ویژه گل ميرساند. را

ميگذارند.
-۵»خورداد«یا»هئوروتات«کهراهنمايوجدانانسانبودهواورابه
اردیبهشت، )بهمن، پیشین گام چهار همراهي با برد. مي رسایي سوي
مياندیشد، نیک یعني، ميرسد. رسایي به انسان شهریور،سپندارمزد(
بابهترینپاکيوراستي؛کهپاکيدرونيوبیرونيانساناستبرنفس
خودچیرهميشودومهروفروتنيرادرخودنهادینهميکند.هستي،
زایشوپرورشهمهموجوداتماديجهانازآباستوزمینرانیز
آبادانيازاوست.ازاینروگذاشتنظرفآببرخواننوروزيیادآور
اینامشاسپنداست.همچنینگلویژهاینامشاسپند،سوسناستکهبر

سرخوانگذاشتهميشود.
-۶»اَُمرداد«یا»اَمَِرتاْت«بهمعني»جاودانگي«است.امردادهمانگامپایاني
اشوزرتشت جاودانه سرودهاي گاتها در که اهورامزداست به رسیدن
بیشتربههمراه»خورداد«دیدهميشود.گروهيجاودانگي
را»جاودانگيروان«وگروهي»نامنیکبرجاگذاشتن«
جهان در و پسین اوستاي در ميدانند.
روییدنيها و گیاهان با امرداد مادي،
درپیونداستوگلزنبقازآناوست.
و نشانهها و نمادها این همهي
نشان زندگي، در آن کاربرد
بینشوري و فرهیختگي از
ميرساند را گذشتگانمان
نوراگردسفره کهسال
که ميکردند آغاز اي

باال سوي به همواره دیگر سویي
پیشرفت یادآور که ميکشد زبانه
نیایش و بودن روحاني و است
گذاشتن اهورامزداست. کردن
به آتش مجمر یا روشن شمعي
همراهبويخوشاسفندوعودبر
سرخواننوروزيبرايیادآوري
این»اَمشاسپند«است،کهانسانها
در همواره را راستي و پاکي
زندگيخودبهکاربرند.گلویژه
اینامشاسپند،مرزنگوشاستکه
همچنین ميگذارند. خوان سر بر
سر بر شمع کنار در  که »آینه«
ميشود گذاشته نوروزي خوان
کهنمادافزایشراستيوروشناي

هرچهبیشتراست.
وئیره« »َخشتره یا »شهریور« ۳
دروني »ُملِک بر شهریاري
ي الزمه است. خویشتن«
شهریاريبرخویشتن،»شناخت«
که اي گونه به است.

یادیکي به انسانرا هربخشآن
تا مياندازد اهورایي هاي فروزه
آن درآوردن کردار به با بتواند
انجامشدني را آفرینش آرمان ها
کندتابتوانددرپایانبهاهورامزدا

بپیوندد.
ی دانشنامه های آگاهی بر بنا
رسم این ی تاریخچه ایرانیکا
مبهماستو»هفتسین«بهگمانی
رسمیکهننیست.دریکدوبیتی
کهبهروشنیمعاصراستریشهی
اینسنترااززمانکیانیانودر
بیان شین هفت صورت به اصل
زمان در نوروز »روز میکند.
ایران/شهدو کیان/مینهادندمردم
شیروشرابوشکرناب/شمعو

شمشادوشایهاندرخوان«.
ایدهی»هفتشین«ازسویبرخی
که میشود پشتیبانی ایرانیان
دلیل به شراب میگویند جمله از
به را جایش اسالمیتر، باورهای
به شین هفت و است داده سرکه
این شدهاست. تبدیل سین هفت
نظریهبهدلیلاینکهناماجزاییرا
بهعربیمیآوردوازاجزایویژه
ایچونسمنونامنمیبردردشده
ریشهیابیهای بعضی در است.
دیگر،هفتسینرابههفت»سینی«
»هفت را اصلش یا دادهاند، پیوند
میم«دانستهاند،یاآنراازریشه
چیدنی هفت معنی به »هفتچین«
نیز یابی ریشه این که نامیدهاند
گرفته جدی پژوهشگران ازسوی

نمیشود.
اشاره مورد یک از جدا ولی
در سفره این به مشکوک و مبهم
صفوی، دوره به منتسب منبعی
ازهفتسینحتیدرنوشتههای
سدهی جهانگردان و مورخین
چندانی اثر هم میالدی نوزدهم
که بروگش هاینریش تنها نیست.
بازدید تهران از میالدی در۱۸۶۰
ایرانیان که مینویسد است، کرده
براینوروزگلهاییمیکاشتندکه
نامشانباسینآغازمیشدهاست.

خوان نوروزی یا هفت  سین یا هفت  شین
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زياده  و  سياست  در  موبدان  دخالت   «
خواهی آنان از ثروت و قدرت از داليل 
شكست  و  ساسانيان  فروپاشی  اصلی 
است«.  بوده  مسلمان  اعراب  از  ايرانيان 
چه بسا برخی از ما بدون اندكی درنگ 
و انديشه، آن را برای ديگران نيز روايت 
از  را  بدينگونه، خشم خود  و  ايم  كرده 
شرايط كنونی كشورمان، متوجه موبدان 
زرتشتی در اواخر روزگار ساسانی نموده 
قاضی  به  تنه  يك  چون   آشكارا  و  ايم 

رفته ايم، راضی هم برگشته ايم!! 
موبدان كه بودند و چه وظايفی را عهده 
عنوان  به  آن  از  آنچه  در  و  بودند  دار 
شكست ايران از اعراب مسلمان ياد می 

شود، آيا نقشی بردوش داشتند يا نه؟
موبدان پيش از روزگار ساسانيان

به  موبِد  واژه  از دوره ساسانی،  پيش  در 
هر چهره دانش آموخته، خردمند و آگاه 
اطالق می شد. بنابراين واژه موبد، عنوانی 
زرتشتی  بزرگان  و  روحانيان  برای  ويژه 
های  نمونه  از  نمونه  چند  اينجا  در  نبود. 
به  آنها، موبد  را كه در  پُرشمار شاهنامه 
معنای خردمند، فرزانه، حكيم و دانشمند 
می باشد و همراه با حس ارج و احترام 

آمده است، می آوريم:
يكی نامه بود از گه باستان 
فراوان بدو اندرون داستان

پراگنده در دست هر موبدی 
ازو بهره ای نزد هر بِخَردی

...
گزيدند پس موبدی تيزوير  

سخن گوی و بينادل و يادگير
...

دل بِخردان داشت و مغز َردان 
دو ِكتف ياَلن و ُهش موبدان

...
نشستند بيدار دل بِخردان  

همان زال با نامور موبدان

خويش  روزگار  های  دانش  به  موبدان 
آگاه بودند. برای همين، در ميان موبدان، 
تاريخ  آموزگار،  پزشك،  ستاره شناس، 
نگار، حقوقدان و سالنامه نگار يافت می 
پرورش  ايران كهن، آموزش و  شد. در 

و دهشمندانی بودند كه بخشی از دارايی 
خود را به آتشكده ای می بخشيدند و يا 
سرمايه ای كه وقف )اشوداد( نيكوكاری 
می نمودند. آتشكده ها از اين داراييها به 
و  دادند  می  برگشت  بی  وام  نيازمندان، 
باير،  زمينهای  آباد كردن  برای  همچنين 
به كشاورزان پول می دادند. آتشكده ها 
مالكان  از  را  جنگلها  مانند  طبيعی  منابع 
داشتند،  را  آنها  چوب  فروش  خيال  كه 
خريداری می كردند تا به جنگلها آسيب 
بريده  آنها  درختان  و  نرسد  گزندی  و 
برای  از دارايی های آتشكده ها،  نشود. 
از  ايرانی  جنگی  اسيران  خريدن  باز 
نيز  ميهن  به  آنان  بازگرداندن  و  دشمن 

بهره گرفته می شد.
كه  هايی  كاری  خويش  از  ديگر  يكی 
ميان  داوری  كار  انجام  داشتند،  موبدان 
مقام  در  موبدان  بود. جای گرفتن  مردم 
كار  دادگستری،  نيروی  در  داوری 
اصوال  چه  شد  نمی  شمرده  حكومتی 
دعواهای  به  رسيدگی  باستان،  عهد  در 
دوش  بر  دين  يك  پيروان  ميان  حقوقی 
كه  همچنان  بود.  دين  آن  روحانيان 
دعواهای يهوديان و مسيحيان نيز توسط 
در  شد.  می  فصل  و  حل  آنها  بزرگان 
ميانه دوران ساسانی كه مفهوم شهروندی 
پُررنگ تر و گسترده تر شد، رسيدگی به 
دعاوی ميان مردم كه بار دينی )وراثت، 
توسط  نداشت،   )... و  زناشويی و طالق 
ُعرفی  قوانين  با  و  كشوری  دادگستری 

ايرانشهر انجام می شد.

فكری  چالشهای  برای  ديگر،  سويی  از 
مانند يافتن راز بازی شطرنج، شاهی مانند 

انوشيروان، موبدان را بكار می گيرد:
َرد و موبدان نماينده راه   

برفتند يكسر به نزديك شاه
نگه  نهادند پس تخت شطرنج پيش 

كرد هر يك از اندازه بيش
انوشيروان می  همچنين، در هنگامی كه 
برای شهرياری  خواهد فرزندش، هرمز، 
می  دستور  بزرگمهر  به  شود،  آماده 
هرمز،  آموزش  برای  را  موبدان  تا  دهد 

فراخواند:

در اختيار روحانيان بود زيرا آنها از دانش های زمان خود آگاهی داشتند. سياوش از 
پدرش، كی كاووس می خواهد تا او را به جای رفتن به شبستان و اندرونی شاه، برای 

آموختن به نزد موبدان بفرستد:
بزرگان و كارآزموده َردان مرا موبدان ساز با بخردان  

يا پهلوانی شاهنامه  از بخشهای استوره ای و  اند  باال آورده شده  نمونه هايی كه در 
بوده اند و هنوز پيدايش زرتشت در روزگار گشتاسپ رخ نداده است كه معنای نوين 

كارشناس دينی كيش زرتشت نيز به ديگر معنای واژه موبد افزوده شود.
موبدان در روزگار ساسانيان

پايانی  های  دهه  در  موبدان  از كاركرد  مردم  ناخشنودی  راستی  به  آيا  ببينيم  اكنون 
ساسانيان از داليل سقوط ايران ساسانی بوده است يا نه؟ آيا اصوال موبدان در دهه 
های پايانی روزگار ساسانيان، نيرومند و بانفوذ بودند با اينكه گوشه نشين و كم اثر 
شده بودند؟ در اينجا می كوشيم تا بر پايه متون بازمانده از دوره ساسانيان يا دفترهای 
را  موبدان سرشناس آن روزگاران  از سده های نخست هجری،  مانده  برجا  پارسی 
شناسايی نماييم و ببينيم اصوال موبد نامداری در دهه های واپسين ساسانی وجود داشته 

است كه وجودش به ناخشنودی مردم انجاميده باشد يا نه؟ 
در زمان اردشير بابكان، بنياد گذار نامدار ساسانيان، ماهان و ماهداد را از جمله موبدان 
پيشاپيش  نيز  را  تَنَسر  ساسانی،   نظام  سرشناس  پرداز  نظريه  البته  و  بينيم  می  نامدار 
پسر شايسته اش، شاپور يكم و سپس  اردشير و  از  ديگران در فهرست داريم. پس 
هرمز يكم، دوران اوجگيری كرتير در درازای شاهی بهرام يكم تا بهرام سوم رسيد. 
موبدی كه دامنه قدرتش از دايره يك موبدان موبد هم فراتر رفته بود، يكه تاز ميدان 
سياست و دين گرديد. به دليل پيگرد مانويان، كرتير به عنوان موبدی سختگير توسط 
تاريخ نگاران غيرايرانی شناسايی شده است. در زمان شاپور دوم، موبدانی همچون 
شاد،  پويِسن  دورناميك،  آذرپره،  آديابن،  آدرشك،  آكاويد،  مهر  مهربراز،  بَِهك، 
شاهی  ساله  هفتاد  دوره  اند.  شده  آورده  تاريخی  نوشتارهای  در  نامشان  ييم  يودان 
شاپور دوم، روزگار تنشهای بزرگ ميان جهان زرتشتی و جهان مسيحی بود و از اينرو 
در مرثيه خوانی مسيحيان زير عنوان كارنامه شهدای مسيحی، نامهای برخی از موبدان 
ايرانی را می توان يافت. روزگاری كه حتی به تاييد كريستين سن، بدكرداری برخی 
مسيحيان نسبت به زرتشتيان در ايران، برانگيزنده بيشتر خشونتها و كشمكشهای دينی 
بود. چهره درخشان اين دوره، آذرپاد مهراسپندان موبد و نويسنده سرشناس است كه 

از وی اندرز نامه پرآوازه ای هم برجای مانده است. 
آذر بوذی، يگانه موبدی است كه نامش در زمان يزدگرد يكم كه گشايش بزرگی در 
كار مسيحيان داده شد، آمده است. زروانداد و مهر شاپور در زمان بهرام گور از جمله  
بوده  موبد  موبدان  دوم،  يزدگرد  روزگار  در  َهَمگدين  اند.  بوده  سرشناس  موبدان 
است. در سده ششم ميالدی و به روزگار قباد يكم و فرزند نام آورش، انوشيروان، 
آذر فروغ بغ، آذر بذ، ويه شاپور، آدرمهر، بخت آفريد و داد هرمز، نامشان به عنوان 
موبدان مطرح آورده شده است. واپسين موبدی كه نامش را در روزگار انوشيروان در 
متون می بينيم، آزاد شاد است. در اين ُجستار، از كنار نام وزيران سرشناس روزگار 

ساسانيان همچون ابرسام، مهرنرسی، سوخرا و بزرگمهر می گذريم.
تاريخ نگاران در نوشته های خود از برخی وظايف موبدان در كشور ياد كرده اند كه 
نمونه ای از آنها را در اينجا می آوريم. در نوروز و مهرگان كه برای رفتن مردم به 
پيشگاه شاه و بيان مشكالتشان، فراخوانی داده می شد، بر حسب فرمان پادشاه، موبدان 
موبد، گروهی از قضات ومعتمدين خود را می گمارد تا به دروازه های كاخ شاهی 

مراقب باشند كه نگهبانان و پاسداران پادشاه، كسی را به ورود منع نكنند.
برخی روحانيان زرتشتی كه سرپرستی آتشكده ها را بر دوش داشتند، امانتدار مال مردم 

دیوار کوتاه موبدان
ن نژاد شاه�ی
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كنون موبدان و ردان را بخواه 
كسی كو كند سوی دانش نگاه

به دانش ورا آزمايش كنيد  
هنر بر هنر بر فَزايش كنيد

در  موبدان  كه  است  آن  نشانگر  اين 
دادن  و  آرايی  گيتی  اصول  آموزش 
نيز دست  سياسی  و  اجتماعی  اندرزهای 

داشته اند.
سركوب  از  سرزنشی،  ديد  با  برخی 
موبدان  و  انوشيروان  توسط  مزدكيان 
نوشته  به  نگاهی  كنند.  می  ياد  زرتشتی 
تصوير  مسلمان،  نويسان  تاريخ  های 
بسيار ناپسندی از افراط كاريهای برخی 
از مزدكيان بدست می دهد كه پيامدش 
است.  بوده  كشور  كشيدن  آشوب  به 
فرودست  مردم  برخی  طلبی  فرصت 
می  گيری  بهره  اوضاع  نابسامانی  از  كه 
كردند و به مال و ناموس رده های مرفه 
جامعه  كردند،  می  درازی  جامعه دست 
را به سوی فروريزی فرهنگی و اخالقی 
می شود  دريافت  چنين  اين  می كشاند. 
كه بيش از چهل سال كشاكش مزدكيان 
با موبدان، بلندپايگان و توانگران، جامعه 
را بسی فرسوده و خسته كرده بود. امنيت 
برخی  و  بود  رفته  ميان  از  مالی  و  جانی 
های  آموزه  كه  سركش  های  توده  از 
شكنی  قانون  برای  ای  بهانه  را  مزدک 
به مصادره  نافرمانی می ديدند، دست  و 
به  درازی  دست  و  توانگران  داراييهای 
جنبش  زدند.  می  آنان  های  خانه  حريم 
واال و پيشرويی كه با انديشه های مزدک 
در راستای دادخواهی و از ميان برداشتن 
شاهی  آغاز  در  كشور  در  كين  و  آز 
با نفوذ فرومايگان،  بالنده شده بود،  قباد 
تندروان و فرصت طلبان در پايان شاهی 
قباد به آشوبی كه شيرازه های اجتماعی، 
هم  از  را  جامعه  اقتصادی  و  اخالقی 
اينرو  از  بود.  افتاده  فرو  بود،  پاشانده 
انوشيروان  فرمان  به  مزدكيان  سركوب 
يك  كه  دينی  متعصبانه  ُكنِش  يك  نه 
پايان  به  برای  دولتی  انديشی  مصلحت 
رساندن ناامنی، هرج و مرج و آشوبهای 

سراسری در كشور بود.
سال  كه  انوشيروان  درگذشت  تاريخ  از 

۵۷۹ ترسايی است تا سال ۶۳۶ كه جنگ 
موبدی  هيچ  نام  دهد،  می  رخ  قادسيه 
در  تنها  بينيم.  نمی  تاريخی  اسناد  در  را 
"مقدمه شاهنامه ابومنصوری"، اشاره ای 
موبد  موبدان  عنوان  به  "فرخان"  نام  به 
اين  است.  شده  سوم،  يزدگرد  زمان  در 
يعنی دقيقا در واپسين دهه های روزگار 
ساسانی، از سال ۵۷۹ تا ۶۳۶ كه نزديك 
شش دهه می باشد، اثری از موبدانی كه 
نمی شود  ديده  باشند،  بوده  نفوذ  دارای 
و  نام  تاريخی،  مدرک  هيچ  در  چون 
چگونه  شود.  نمی  يافت  آنان  از  نشانی 
در  مردم  ناخرسندی  موجب  موبدان 
آستانه حمله اعراب شده اند در حاليكه 
پايانی  ساله  شصت  پنجاه  در  اصوال 
رانده  ای  گوشه  به  موبدان  ساسانيان، 
امپراتور  داماد  پرويز  بودند. خسرو  شده 
كه  شيرويه  بود.  )موريس( شده  بيزانس 
از مادری مسيحی بود به وليعهدی دست 
يافته بود. بر خالف رسم كهن ساسانيان، 
هيچكدام از شاهان اين چند دهه پايانی 
در آستانه تاج گذاری و بر تخت نشستن، 
)به  بودند  نرفته  استخر  شهر  آتشكده  به 
از  نامی  و  خردسال(  سوم  يزدگرد  جز 
ای  نوشته  و  سندی  در  مشهور  موبدی 
آورده  نشده است در حاليكه نام بيش از 
بيست و پنج موبد نامدار در سالهای پيش 
از اين دهه های پايانی در گزارشها درج 

شده است؟!
ديدگاه  از  معمول،  ادعای  خالف  بر 
جامعه  افتادن  دور  سطور،  اين  نگارنده 
درازای  در  كه  استواری  باوری  نظام  از 
ناپذير  آسيب  را  كشور  سده،  چهار 
ساخته بود و فاصله گرفتن جامعه ايرانی 
از  شدن  تهی  و  ايرانی  ايدئولوژی  از 
اعتقادات سنتی و ملی، راه را برای زوال 
ما  و  نمود  هموار  ايرانيان  روحی-روانی 
را در آستانه يورش مسلمانان، بی پدافند 
سال  پنجاه  در  موبدان  ساخت.  ناتوان  و 
نداشتند و همين  نقشی در كشور  پايانی 
امر، پيوند استوار دين و دولت را كه در 
ضروری  و  بنيادين  امری  روزگاران  آن 
منافع  و  كشور  كيان  از  پاسداری  برای 

ملی بود، سست و ناكارآمد نمود.
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هنرشان اما هستند تهران ی زاده
جهانیاست.همیشهدرپیآنبوده
اندکهپویاییوحرکتدرطبیعترا
نمایشدهدچراکهطبیعتدرحال
است.پری دگرگونشدن و تغییر
چهرنامدارفریدونیبانویهنرمند
نقاشهستندباچندینوچندافتخار
جهانیبرایزنانایرانیوزرتشتی.
اوتنهازنیاستکهتوانستهعنوان
آن از را ایتالیا هنر ی شوالیه
جهانی هفتم کنگره از و کند. خود
را مشیانه دختر تیتر زرتشتیان
تنها و زرتشتی زن تنها عنوان به
بوجود و نقاشی، هنر در زرتشتی
۲۰۰ در دنیا در تکنیک یک آوردن
سالاخیربگیرند.نشانهاوعنوان
آن از را بسیاری المللی بین های
خودکردهاند،کهدراینگفتوگو
خواهیم اشاره ها آن از برخی به
بهدست از که این جالب ولی کرد
آوردنآنهابرخودنمیبالدبلکه
ازدستیابیبهاینعنوانها،بهنام
ایران، برای و ایرانی بانوی یک
یک ها این ی همه است. خرسند
وسوی ماست گوی و گفت سوی
است تکنیکی گویمان، و گفت دیگر
کهاودرآفرینشتابلوهایشبهکار
گذشت آن در که تکنیکی برد. می
یافته تبلور بازتاب، حرکت، زمان،

است.
از را دار نام چهر پری داستان
تکنیکشان،نشانهاومدالهایشان
پدرو از او آغازنمیکنم.داستان
بودند، هنر دوستدار که مادرش
میرزا آغازمیشود،سیمیندخت
کیخسرو و پارسی زارع اردشیر

جمشیدنامدار.
گویند: می دار نام چهر پری بانو
ادارهی رتبهی کارمندعالی پدرم
که اماچیزی بود درآمد بر مالیات
و تار آوای هست گوشم در هنوز
سهتاریبودکهمینواخت،صدای
هنر اهل مادرم داشت. هم خوبی
بافتنیوسوزندوزیو...وذوق
نقاشیام راهنمای داشت. آشپزی

بانو شد. تمام دانشگاه سرانجام
بهرام مهندس با دار نام چهر پری
فریدونی،پیوندهمسریبستندوبه
می نقاشی همچنان و رفتند آبادان
کردندوکالسهایآموزشنقاشی
زنده برنامه تلویزیون در هم و
هم را خانه دکوراسیون آموزش
داشتندکهدرآنزمانهنوزتهران

تلویزیوننیامدهبود.
کودکی همان از گویند: می ایشان
را حرکت بودم. طبیعت عاشق
اماباجابهجاییام، دوستداشتم
آنچهرامیدیدم،سایهروشنها،
فرمهاورنگها،دگرگونمیشد،و
زمانمطرحبود.باحرکت،رنگها،
میشد. ناپیدا و پیدا و دگرگون
تابلوهایم و دارم رادوست طبیعت
آغاز و میگویند سخن طبیعت از
آفرینشتکنیکتازهازهمینطبیعت
ایدهگرفته.همهیکارمباقلمبود.
بایکقلمبسیارساده،بدوناینکه
طبیعتگراییراازیادببرم،شیوهام
رابرقلمگذاریامافزودم.همهچیز
درطبیعت،حسالمسهیخودشرا
و نرمی روشن، سایه و ُبعد دارد،
هم تابلو درون طبیعت پس لطافت.
همانحسرابایدمیداشتونباید
اندازهپشتکاری صافمیبود.آن
روز یک سرانجام تا دادم خرج به
ام ابداعی جدید تکنیک به پاییزی
دستیافتمکهگذشتزمان،حرکت
نقاشی داد. می نشان را بازتاب و
هایمدیگرمانندسبکهایسادهو
دید، زاویهی تغییر با نبود، صاف
دگرگونمیشدوتغییروتحوالت
بانو دید. درش شد می را طبیعت
۱۳۴۵ سال از دار نام چهر پری
تکنیک همین با تاکنون خورشیدی
و میکند نقاشی خودشان ابداعی
بهگفتهیخودشانهرچهدارداز
قلم ی شیوه از و طبیعت به عشق

گذاریشاندارد.
به سری نیست بد گمانم به حاال
پریچهر بانو نقاشیهای داستان
نامداردرفرانسهبزنیم.راستیچه
فرانسه به تابلوهایش و او که شد

رفتند؟

بدست از پس گویند: می ایشان
آوردناینتکنیکجدیدوبابوجود
۱۳۵۳ سال در تابلو ۳۰ آوردن
بر تهران در انفرادی نمایشگاه یک
هنری روابط فرنشین که کردم پا

بود.بااوبودکهبراینخستینبارقلمبهدستگرفتمومادرمدرزمانی
کهبیشتردخترانماماییوآموزگاریرابرمیگزیدندمراتشویقکردتا
رشتهیهنریبرگزینم.اومراباورداشت.همینباورمادر،بهمناینباور

راقبوالندکهمیتوانم.
پریچهربهدانشکدهیهنرهایزیبایدانشگاهتهرانرفت.آنسالازمیان
٧۰۰شرکتکنندهدرکنکور،هفتمشدند.هنوزدانشجوبودندکهاستادانش
ازشیوهیقلمگذاریوقدرتدستش،لببهستایشگشودند.ایشاندر
دانشکدههنرهایزیباهمدورهباسهرابسپهریبودودوستیشانبهحدی
بودکهدرموردنقاشیوسرودههایشانبایکدیگروشاعرانآنزمان

صحبتومبادلهنظرمیکردند.

ایشانمیگویند:پیشازپایاندانشگاه،آنگاهکهرویپایاننامهامکار
میکردمدرسازماننقشهبرداریکشورآغازبهکارکردم.۲۱-۲۰سال
بیشترنداشتم.سرپرستبخشنقشهکشیبودمو۱۲۰کارمندراآموزش
دادم.درهمانسالاولبودکهآرمسازماننقشهبرداریایرانراطراحی
کردمکههنوزهمنشانازایننشانبهرهمیبرند.وپارسالپسازشصت
سالکهازسازمانبازدیدکردم،پسازاینکهمتوجهشدندمناینآرم
راطرحکردم،مدالطالییکهایننشانروشحکشدهبودرادرمراسمی
بادستبود.خاطرم بهمنپیشکشکردند.آنروزهاهمهیطراحیها
هستکهیکبار،مستر»نورتن«،فرنشیننقشهکشیادارهیجغرافیایی
ارتشانگلیس،بهایرانآمدهبود،ازبخشنقشهکشیسازماندیدنکردند،
چنین تاکنون گفت: و زد چانه به دستی دید، مرا کارهای که هنگامی و
دستیباچنینقدرتقلمگذاریوقویندیدهام.یکیازمهمترینپروژههای
دانشگاهمپایهگذارینقاشیازکودکستاناستکهاینپروژهرادردبستان
زرتشتیرستمآبادیانانجامدادموازآنپسنقاشیواردکودکستانهای

ایرانشد.

گفت  و گو با بانوی هنرمند زرتشتی "پری چهر نام دار فریدونی"

َدستانی که نقش زندگی بر بوم طبیعت می  زنند
وزه فرودی ف�ی
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دیدن من نمایشگاه از فرانسه
کردند.اینبانوکهازتکنیکمشگفت
مرا فقط ایران از و بود شده زده
بانوان ی برگزیده نمایشگاه به
دعوت فرانسه در جهان هنرمند
کرد.نمایشگاهبهمناسبتسالزن
حاال بود. برپا فرانسه ویشی در
مسئول، ایرانی دوستان  که بماند
مانده روز ۱۰ تنها را ام دعوتنامه
بهنمایشگاهبهمنفقطنشاندادند.
به خودم هزینهی با من که بماند
و رفتم، بینالمللی نمایشگاه آن
نگاه با ورود هنگام به که بماند
هایشگفتزدهیمسئولینروابط
این شدم. بهرو رو فرانسه هنری
که گونه همان فرانسوی بانوی

شگفتزدهمرادید،گفتکهازایران
اواعالمکردهاند به چهارماهپیش
وبه روم نمی نمایشگاه به من که
جایمن،پنجبانویایرانیدیگررا
معرفیکردهبودندوکارهایشانرا
فقط ایشان که بودند. فرستاده نیز
تابلوهایمنرابهنمایشدرآوردند
ومدالطالودیپلمافتخارنمایشگاه
کرده برپا که مراسمی در هم را
بودندبهمنتقدیمکردند.درهمان
و فرهنگ سازمان فرنشین مراسم
سال ۴۰۰ شما گفتند: فرانسه هنر
میخواست، که »رامبراند« از پس
را کار این دهد، نمایش را حرکت
کردید.شمادرزمانهایکهباآمدن
به رو گرایی طبیعت ها، مدرنیست

اینشجره گفتند؛ بود، کشیدهشده
۱۳۳٧ سال در که هست ای نامه
خورشیدیپدرمازاجدادشانشش
از را فامیلیخود ماونداد، برادران
رویسینیمسیایکهاز٧پشت
تاکنونرارویشکندهشدهبودرا
که خواستند من از و دادند من به
این که کنم درست ای نامه شجره
به و کردم پایهگذاری را درخت
گرد با  ایتاو بزرگم دختر یاری
به خویشاوندان های نام آوری
رویکاغذبهگونهیدرختیتنومند
که۱۳پشتمیشدرادرآوردیم
کهدرسال۱۳۶۱خورشیدیدرخت
ماونداد خاندان نامه شجره تنومند
نامهمهیدست و پایانرسید به
اندرکاراندراینشجرهنامهنوشته
رسیده ثبت به من نام به و شده
جهان سرتاسر فامیل همه میان و

پخششد.
دراین۵۰سالپسازبدستآوردن
بهاینتکنیکابداعیشانباتوجهبه
فرزند)ویاستار، چهار کردن بزرگ
ایتاو،کاتهوهیتاسپ(،خانهداری،
نقاشی، های آموزش و ها کالس
تکنیک این با تابلو ۸۰ از بیش
۸ مدت به تابلو هر که اند، کشیده
و کشیده برده، می زمان ماه ۹ تا
رویشانکارتاتمامشود.درایران
و گروهی های نمایشگاه خارج و
کردهاند شرکت بسیاری انفرادی
گذاشته نمایش به را تکنیکشان که
اندوجایزهها،مدالهاوافتخارات
به تا اند. آورده بدست بسیاری
را تابلوهایشان از یک هیچ امروز
نفروختندچونبهباورشانهمهی
تابلوهاست این درون احساسشان
کتابی مانند تابلوهایشان همه و
این در هایشان پژوهش که است
اگریکبرگشکم و نقاشیهاست
کنار در شود. می ارزش بی شود
نقاشی،ایشانازچهارسالگیشعر
در بسیاری های مقاله و گفتند می

مجلههانوشتند.
برایکشیدنطبیعتبایدطبیعترا

احساسکرد.
شادزیوی و دیرزیوی ارزوی با
اخر در هنرمند بانوی این برای
هم فریدونی ایتاو بانو از گفتگو
این تهیه در را ما که سپاسگزاریم

گفتگویارینمودند.چهرهنما

خاموشیبود،نقاشیراباقلمیبسیارسادهبهنقشدرآوردیدوطبیعت
گراییرازندهترنشاندادید.

چگونهتیترشوالیههنرراگرفتید؟
ایشانمیگویند:پسازآنافتخاربزرگدرفرانسهتکنیکجدیدمنهمه
جادرموردشصحبتبودکهازایتالیاازسال۱۹۸۴نامههایبسیاری
برایگرفتنتیترهایشوالیههنر،نایتهنر،ودادنمدالطال،عضوکردن
کردم دریافت چنتائور، ومجسمهطالیی ایتالیا های آکادمی در افتخاری
کهدرسال۱۹۸۶توانستمخودمرابهمراسمیکهگرفتنمجسمهطالیی
چنتائوروبودبرسانمکهدرآنجاپسازدیدنمن،گفتندفکرمیکردندمن
مردهستموتابهحالهیچزنیاینتیتررادریافتنکرده.تابهحالهمیشه
ویژهمردانبودندکهسبکیدرنقاشیبوجودآوردهاندولیشماتنهاکسی

هستیدکههمسبکوهمیکتکنیکابداعیبوجودآوردهاید،دادهشده.

نخستینتابلوییکهبهاینسبککشیدهاید،چهبودهاست؟
نخستینتابلویمکههمحرکتداشت،همبازتابوهمزمانرانمایشمی

داد،یکبرگپاییزیبود.پسینهنگامیکروزپاییزیبود.همهجاپربود
پاییزیکهزمینرافرشکردهبودند. بهرنگشدهی ازبرگهایرنگ
باهمسرم،رفتیمپیادهروی.بهخانهکهبازگشتیم،برگیپاییزیبرروی
زمینجلویپایمبود،زیبابود،بزرگومتفاوت.بههمسرمگفتماینآخرین
تابلوییخواهدبودکهمیکشم.باچهارفرزندوکارهایخانهونرسیدنبه
هدفم،میخواستمنقاشیراکناربگذارم.سهپایهرابهپاکردمودستبه
کارنقاشیشدم.درهمهیلحظاتیکهداشتماینبرگراطراحیمیکردم
انگارکههمچونکودکیهایم،مادرمدرکنارمبود،دستمراگرفتهبودوبا
منکارمیکرد.همهرنگهارادراینتابلوخالیکردم.زمانیکهتابلورا
تمامکردم،برادروهمسرمراصدازدم،نگاهیبهکارانداختند،جلوتابلو
بهچپوراسترفتند،نگاهیموشکافانهتراندختندوگفتند:»حرکتمی

کند!«گفتم:»شماهمحسکردید؟«
ازبانویهنرمندپرسیدمچقدردرگذشتهزندگیمیکنید؟

بالبخندیادامهدادند؛وقتیازدواجکردموبهآبادانرفتممردمفقطشب
و چله وشب مهرگان منجشن و میگرفتند راجشن نوروز و ژانویه
نوروزسنتیوسیزدهبدروجشنتیرگانرازندهکردمکهتابهامروز
دوستانآبادانیوخوزستانیهنوزهمدراینروزهابرایشادباشزنگ
میزنندویادیازاونروزهامیکنند.دراینجابلندشدورفتویکورقه
یبزرگنقشهایساختمانیراآوردندوبازکردندکهدرآندرختیتنومند
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تالش زرتشتيان هند برای بقا
برداشت از سايت خبری دويچه وله

به  كه  هند  ساكن  زرتشتيان  شمار 
رو  دارند،  شهرت  هند  پارسيان 
دولت  تالشهای  است.  كاهش  به 
مذهبی  اقليت  اين  حفظ  برای  هند 
كوچك ثمربخش بوده است. دولت 
هند از زاد و ولد پارسيان ساكن اين 

كشور حمايت مالی ميكند.
چهار سال پيش، خطر نابودی جامعه 
پارسيان هند را در شهر بمبئی  به طور 
با  مقابله  برای  ميكرد.  تهديد  جدی 
زرتشتيان  جمعيت  رشد  منفی  نرخ 
پارسی"  "ژيو  نام  به  ای  برنامه  هند، 
حمايت  هدفش  كه  شد  اندازی  راه 
از زاد و ولد و افزايش شمار پارسيان 

هند بود.
مورالی كريشنان خبرنگار دويچه وله  
جمله  از  هند،  به  خود  اخير  سفر  در 
به بررسی تاثير اين برنامه بر وضعيت 
بمبئی  شهر  ساكن  زرتشتيان  زندگی 

پرداخته است.
پشتيبانی  و  حمايت  با  برنامه  اين 

در  كه  است  شده  باعث  امر  همين 
سالهای دهه ۷۰ و ۸۰ ميالدی تمايل 
جامعه  اعضای  بين  در  ازدواج  به 

پارسيان هند كاهش يابد.
برنامه حمايت از زاد و ولد زرتشتيان 
در هند بودجهای معادل ۱۰۰ ميليون 
سيصد  و  ميليون  يك  )معادل  روپيه 
ناباروری  درمان  برای  يورو(  هزار 
و  پزشكی  معاينات  هزينه  تامين  و 
بيمارستانها  صورتحسابهای  پرداخت 

در نظر گرفته است.
در  پزشكی  مشاوره  گذشته،  آن  از 
بيماری  درمان  و  سالم  زندگی  زمينه 
افزايش  در  نيز  تيروييد  و  قند  های 
هند  زرتشتيان  نزد  ولد  و  زاد  شمار 

موثر واقع شده است.
تبليغ ازدواج و برنامههای ديگر

در تكميل اين اقدامات وزارت امور 
اقدام  پارزور  بنياد  و  هند  اقليت های 
به تشويق پارسيان به ازدواج و توليد 

مثل ميكنند. 
از  حمايت  برنامه  نسبی  موفقيت 
به آن شده  منجر  پارسيان  ولد  و  زاد 
برنامه  برنامه،  اين  مسئوالن  كه  است 
تكميلی ديگری را اجرايی كنند. اين 
برنامه كه "لذت از خانواده" نام دارد، 
در واپسين روزهای ماه جوالی اغاز 

شده.
است  اين  برنامه جديد  اين  از  هدف 
كه والدين را به داشتن فرزندان بيشتر 
باور شرناز  به  تشويق و ترغيب كند. 
افزايش  پارزور،  بنياد  مدير  كاما، 
بقای  برای  خانوادهها  فرزندان  تعداد 
اقليت پارسيان هند بسيار الزامی است.

اهداف  ميشود.  اجرا  پارزور"  "بنياد  اقليت های هند و همچنين  امور  وزارت 
اين برنامه حمايت مالی از زاد و ولد پارسيان هند، تبليغ ازدواج، دادن مشاوره 

رايگان به زوج های جوان و درمان ناباروری اعالم شده است.
بچه يكصد و يكم

در ماه جون ۲۰۱۷ مناسبتی برای برپايی يك جشن فراهم شد و آن تولد يكصد 
و يكمين كودكی بود كه در چارچوب اين برنامه چشم به جهان گشوده بود. 
همين موضوع از نگرانيهای ناشی از محو شدن اقليت پارسيان هند كاست و به 

خوشبينی زرتشتيان هند ميدان داد.
شمار پارسيان هند، مطابق آخرين آمار و اطالعاتی كه منتشر شده است، حدود 
۶۱ هزار نفر اعالم شده است. بنابراين اين اقليت مذهبی ايرانی تبار هند، يك 

اقليت بسيار كوچك را در كشور پر جمعيت هند تشكيل ميدهد.
يك خانواده پارسی در بمبئی

شرناز كاما، مدير بنياد پارزور به دويچه وله ميگويد: ما ظرف ۴ سال گذشته، 
در چارچوب اين برنامه شاهد تولد ۱۰۱ كودک بوديم، حال آنكه در تمام 

دهه گذشته، ما تنها ۲۰۰ مورد تولد نزد پارسيان هند ثبت كردهايم.
شمار پارسيان هند ظرف چند دهه گذشته به طور مستمر كاهش يافته است. 
تقريبا در هر دهه جمعيت پارسيان هند كاهشی معادل ۱۰ درصد داشته است. 
در سال ۱۹۴۱ تعداد پارسيان هند، بالغ بر ۱۱۴ هزار نفر بود. در سال ۲۰۱۱ اين 

رقم به ۵۷ هزار نفر رسيد.
يكی از پارسيان هند به نام فرهاد ميست در گفت و گو با خبرنگار دويچه وله 
ماهه   ۷ كودک  يك  خوشبخت  والدين  ما  داريم.  خوبی  حس  واقعا  گفت: 
هستيم. او برنامه دولت هند برای افزايش زاد و ولد پارسيان را در افزايش شمار 

جامعه زرتشتيان هند موثر ارزيابی كرد.
و  بوده  ناپسند  غيرزرتشتی  افراد  با  پارسيان  ازدواج  هند،  زرتشتيان  سنت  در 

تالش زرتشتیان هند برای بقا
ی دویچه وله برداشت از سایت خ�ب
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پرسش:
زرتشتی  نفر  یك  آیا  نیکنام  موبد 
خواند  نمی  نماز  که  من  چون 
گناهکار حساب  میشود و به دوزخ 

می رود؟

پاسخ:
بينش  در  نيايش  و  نماز  فلسفه 
اشا  هنجار  از  پيروی  اشوزرتشت، 
روان  شادی  و  آرامش  برقراری  و 
شيوه  از  يكی  است  خويشتن  در 
َمرتو):انسان(  كه  است  رفتاری  های 
كه  اهورايی  نيك  های  داده  برای 
باور  آفريدگار  از  دارد،  زندگی  در 

خويش سپاسگزاری می كند.
نيايش كننده اوستايی، راستی را می 
ستايد، مهر و دوستی را ارج می نهد، 
برای نيك انديشان آرزوی تندرستی 
تا  دارد  آرمان  كند.  می  بهروزی  و 
همازوری):همبستگی بامهر( در جهان 
وآگاهی  مزدا)دانش  يابد.  گسترش 
بيكران هستی مند( را ستايش كرده و 
در كارها از او ياری می جويد. پيمان 
اهريمن(،  مينو):  انگره  تا  بندد  می 
خود  سرشت  از  را  ساز  ويران  منش 
آگاه(  دين):وجدان  دهد.  شكست 
با جنگ و  زرتشتی را می ستايد كه 
سفارش  و  ندارد  خوانی  هم  كشتار 

كننده مهربانی و پارسايی است.
هيچ  زرتشت  بينش  راستای  در 
پيش  زور):جبر(  برپايه  رويكردی 
نماز  روی  همين  به  است  نشده  بينی 
و نيايش نيز زوری نيست و ادا نكردن 
بر  در  گناهی  و  ندارد  كيفری  آن 
به  مرتو  روان  بلكه  داشت  نخواهد 
هنجار و آرامشی كه اشاره شده وبه 
شد،  خواهد  فراهم  نيايش  هنگام 

نخواهد رسيد.
كردارش  كه  است  كسی  گناهكار   
بر پايه نيك انديشی نباشد و به روان 
وارد  آسيب  مرتوگان)بشر(  و  هستی 

گسترش  و  برقراری  در  ):انسان( 
راستی و همراه شدن با اَشا است وآن 
مصلحتی كه پايه آن بر دروغ استوار 

باشد را نمی پسندند.

پرسش:
ها  گات  در  که  برافراشته  دستهای 
چه  به  شده  سفارش  نیایش  برای 

معنی است؟

پاسخ:
سراينده  از»گاتها«  سرود  چند  در 
»نَِمنگها«):نماز(  از  اشوزرتشت  آن، 
سخن می گويد كه از»اوستانَه َزستُو« 
به چم)معنی(  اوستانه  ياد شده است. 
واژه  و  است  برافراشته  و  افراشته 
دست  به  پارسی  گويش  در  زستو 
هم  دركنار  واژگان  اين  شده،  گفته 
به ِچمار)دست های بر افراشته( است.

َشَوه):دليل( ويژه ای برای افراشته نگه 
نشده  بيان  در جايی  ها  داشتن دست 

است.
های  دست  گرفتن  باال  شوه  شايد 
به  نيايش  هنگام  به  َمرتو):انسان( 
چندانگيزه بوده است،  نخست اينكه 
نياز و خواسته را از اهورامزدا):دانايی 
بيان  را  درهستی(  بيكران  وآگاهی 
به چيزی  همانند كسی كه  می كند، 
برای  و  باشد  داشته  فراوان  دلبستگی 
آن،  گرفتن  آغوش  در  يا  خواستن 
هم  از  خويش  دستان  خود  به  خود 

گشاده رو به پيش خواهد برد.
به  بايستی  هركس  اينكه  ديگر  دو 
را  اش  انديشه  نيايش،  و  نماز  هنگام 
به سوی باال و پيشرفت خواهد برد و 
سه ديگر  به هنگام افراشتن دست ها،  
دريافت  توانايی  خود  سرانگشتاِن  با 
انرژی های مثبت ونيك از كهكشان 

بيشتر و پوياترخواهد شد.

سازد؛ بی هنجاری را همراه با ناراستی، كژروی، ستم وبيداد گسترش دهد.
نماز و نيايش برپا نداشتن، از دست دادن ويژگی و فروزه هايی نيك و ارزشمند 

مرتوگانی همانند مهربانی، فروتنی، پارسايی، اشغ و شادی است.

پرسش :
در باور زرتشتی اعتقاد به دو گوهر همزاد و متضاد که هر یك بسته به 
موقعیت در اندیشه آدمی به شکل خوب یا بد بروز می کند وجود دارد، 
بنابراین چرا در آیین  نیست  یا خوب  بد  یا فکری مطلقا  پس هیچ عمل 
زرتشتی دروغ  کال ناپسند شمرده شده و مثال دروغ مصلحت آمیز، جایز 

نمی باشد؟

پاسخ:
سرچشمه دروغ، برخورد دو گوهر همزاد است كه در انديشه َمرتو):انسان( بی 
دانش و نادان به وجود می آيد. كه انگره مينو نام دارد و در گويش پارسی به 
اهريمن دگرگون شده است. انديشه اهريمنی كه زاده شده كژانديشان است، 
نابخرد سبب  نادان و  خود به خود در هستی پديدار نشده است بلكه مرتوی 
پيدايش آن بوده و "بدی" نام دارد. اين بدی پيش از اين در ساختار هستی 

نبوده بلكه مرتوی كژ انديش آن را پديد آورده است.
درانديشه  همزاد  گوهر  دو  آميختگی  از  انديش،  ونيك  آگاه  دانا،  مرتوی 
خويش، نيكی وراستی را پويا می سازد كه سپنته مينو):منش سازنده( نام دارد.
 چون بينش اشوزرتشت تنها بر هنجاراستی):اَشا( استوار است كسی كه خود 
را پيرو چنين آيينی می داند، هيچگاه به دنبال دروغ كه آزار دهنده و آسيب 
از  زرتشتيان  هستی،  در  راستی  هنجار  راستای  در  رفت.  نخواهد  است  رسان 
َمرتو  شايستگی):مصلحت(  زيرا   كنند  می  پرهيز  نيز  آميز  مصلحت  دروغ 

پرسش و پاسخ دینی
موبد کورش نیکنام
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دبستاني بهمن )بهدین( زندهیاد نام
راکمترشنیدهایم.اوزندگيکوتاهي
که بلندش هاي اندیشه اما داشت
به تازه هم کنوني روزگار در حتي
نظرميآیندتاثیریشگرفبرجهان

داشت.
اندیشه از گوشهاي نوشتار این در 
عملي براي اراده با که را او هاي
شدنشانتالشميکرد،راميخوانیم.
خود، زمان در اندیشهاش و تالش
ملل، سازمان تاسیس از پیش یعني
یک همانند او بود. بزرگ انقالبي
جهاني صلح براي راستین زرتشتي

تالشکرد.

سال اردشیر فرزند دبستاني بهمن
شریف روستاي در ۱۳۲۵یزدگردي
تحصیالت شد. متولد یزد آباد
و خود روستاي در را خود ابتدایي
دبیرستان در را متوسطه تحصیالت
بالفاصله و رساند پایان به اردکان
وارددانشگاهشد.یکسالدررشته
سپس و خواند درس داروسازي
تغییررشتهدادوسهسالدررشته
به اما پرداخت تحصیل به  پزشکي
به درمان براي قلبي بیماري خاطر
کشوراتریشمهاجرتکرد.دراتریش
رشته در بیماري درمان با همراه
اقتصادسیاسيبهتحصیلپرداخت.
تاسیس فکر به تحصیل هنگام در
زیاد انرژي با و افتاد دانشگاهصلح
.همانگونهکه ایدهرادنبالکرد این
او ميخوانیم روزانه هاي نماز در
نیزدوريازجنگوخونریزيوبه
زمیننهادناسلحهوفداکاريدرراه
خدمتبهمردمراميستودواعتقاد
دوستي و صلح سایه در که داشت
وآرامشاستکهمردمپیشرفتمي
نامهاي اندیشههارادر این او کنند.
که نوشت اتریش رییسجمهور به
رییس شد. آن از شایاني استقبال
تاسیس پیشنهاد از اتریش جمهور
را آن و کرد استقبال دانشگاهصلح
اتریش روزنامههاي کرد. تصویب
درمورداینطرحبسیارنوشتند.در
نیزروزنامه ایران به زمانورودش
هادرمورداینطرحمطالببسیاري

کنار و گوشه در که نیست روزي
. ندهد رخ جنگي و ترور جهان
گلوله، یک شلیک با گاهي متاسفانه
مصیبتهایيبرايمردميبیگناهکه
کوچکتریننقشيدرشلیکآنگلوله
لذت چقدر  ميآید. پیش اند نداشته
بخشخواهدبوداگرصلحپایدارکه
جایگزین است بشر دیرینه آرزوي
اگر شود. وحشت و ترور اتمسفر
تولیداسلحهبهاینصورتادامهپیدا
کندخطربزرگيبرايرسیدنبهصلح
که اي هزینه بود. خواهد بینالمللي
برايصلحميشودبسیارناچیزتراز
هزینهجنگهااست.بشرازطریقعلم
ودانشبابیماريها،خطراتسیلو
درصورتيکه ميکند مبارزه زلزله
نباید آیا هستند. طبیعت زاییده اینها
ازجنگوخونریزيکهعاملآنخود

انسانهاهستندجلوگیريکرد؟
همچنانکهیکمهندسورزیدهفارغ
کارخانه فني دانشگاه از التحصیل
ميآورد، در گردش به را بزرگي
صلح ورزیده اشخاص به نیاز دنیا
این تاسیس از منظور دارد. دوست
دانشگاهپژوهشدرموردعللجنگها
مجدد بروز از جلوگیري راههاي و
و نژاد اختالف فقر، با مبارزه آنها،
ایدئولوژيدرسطحبینالمللياست.

ميخواست دبستاني بهمن زندهیاد
بتواند تا دهد تشکیل موقتي کمیته
ها، سفارتخانه و کمیته آن کمک با
تاسیس المللي بین دایمي کمیته یک
تاسیس مسوول کمیته این و کند
در که افسوس باشد. دانشگاه
زندگیش چراغ سال۱۳۵٧یزدگردي
و شد خاموش اتریش کشور در
نتوانستثمرهاندیشهبلندخویشرا

ببیند.
یادوخاطرشگرامیباد

نوشتند.
روزنامهکیهاندرنوشتاريباعنوان»جوانایرانيدانشگاهصلحدراتریش
تاسیسميکند«ازقولدبستانيچنیننوشت:دلیلانتخابکشوراتریشبراي
برقراريصلحدرسطح دانشگاه این کههدف بود این دانشگاه این تاسیس
نام به رشتهاي بتوانند که است استاداني و ها متخصص تربیت و جهاني
"صلح"رادرمدارسهمهکشورهاتدریسکنندپسبایددرکشوريفعالیت
نمایدکهازنظرسیاسيبههیچجبههايوابستهنباشدوبابيطرفيکامل
درراهگسترشصلحتالشکند.ازسويدیگرازنظرموقعیتجغرافیایيبین
شرقوغربقرارگرفتهومقرآیندهسازمانمللنیزهستواینسازمان

ميتواندپشتیبانویاورنیرومنديدرراهتقویتکاردانشگاهباشد.
دبستانيدرموردلزومایجادچنیندانشگاهيمیگفت:درحالحاضربهاستناد
آماريکهازسويموسسههايتحقیقاتصلحانتشاریافتهبیشاز۴۰درصد
دانشمنداندنیاوقتشانراصرفنابوديبشرميکنند.اینهاباکاردرکارخانه
هاياسلحهسازي؛دادنپروژههايجنگيوکشفاسلحههايمرگآفرین
جدیدبهجاياینکهدرخدمتبشریتباشندبهکشتهشدنوازبینرفتنش
کمکميکنند.درهمینشرایطتحقیقاتآمارينشانميدهدکهساالنهمبالغ
هنگفتيخرججنگهاوکشتارانسانهاميشودکهبااینپولميتوانزمین
هايبایرکشورهايجهانسومودرحالرشدرابهزیرکشتبردویاحتي
درصورتکمبودزمینقابلکشتچندینطبقهبرروياقیانوسهارابراي
کشاورزيآمادهکردوبدینترتیببشریتراازخطرقحطيوگرسنگينجات
داد.زیرادرحالحاضربیشازدوسوممردمجهانازگرسنگيرنجميبرند.
دبستانيمعتقدبودکهبرايبرقراريصلحنميتوانازطریقکنفرانسهاو
مذاکراتيکهدرهرحالسراپاحسننظروخیرخواهينیستندبهنتیجهرسید.
پسبرايچنینهدفيبایدبههمهافرادوبهویژهنسلجوانوکودکانيکه
رهبرانفردايدنیاهستندآموزشصلحدادهشودواینکارجزازراهتربیت
آموزگارانواستادانيکهدرسطوحمختلفازدبستانتاعاليترینمراحل
.اوميگفتکهوظیفه دانشگاهي،اینرشتهراتدریسکنندمیسرنميشود
ایندانشگاهعالوهبرتربیتاستادانيدرسطحدکترا،فوقلیسانسولیسانس
تربیتمعلموتحقیقدرزمینهصلحنیزهست.بههمیندلیلبهتدریجميتوان
همه از و کرد دایر مختلف کشورهاي در را دانشگاه این متعدد هاي شعبه
صاحبنظرانومتخصصانامورسیاسيبيطرفدردنیاخواستکهبه
تدریسدرایندانشگاهبپردازند.هزینهایندانشگاهنیزازطرفکشورهایيکه
ادعايصلحدوستيوعدالتخواهيدارندتامینميشود.امابزرگترینمشکل

اوپیداکردناستادانيبودکهواقعابيطرفباشند.
مجلههوختنیزدرشماره۶دوره۲۸خویشدرنوشتاريباعنوان»اندیشه
بلندوچارهسازدانشجويزرتشتيایرانيبرايتامینصلحدرجهان«نوشت:
بيگمانآقايدبستانيازاینبلندپایهاشوزرتشتدرگاتهاکهميفرماید)اي
اهورابهروانآفرینشتابوتوانایيبخشوازسرچشمهمنشپاکنیرویي
برانگیزتاآشتيوآسایشدرجهانبرقرارگردد.منباوردارماياهوراکه

ميتوانآنرااستوارداشت(الهامگرفتهاست.
دبستانيمعتقدبودهمانگونهکهبرايدرمانهربیماريبایدعلتراجستجو
کردوبهرفععلتپرداخت؛دربیماریهاياجتماعيوخانمانبراندازجهانيباید
همینراهرابرگزید.درستاستکهعدهايازاندیشمندانآشتيجويجهان
سالهاستدربارهعلتجنگوستیزپژوهشميکنندوپیشنهادهایيراارایه
ميکنندامااتفاقنظريدرکارشانکمتردیدهميشودبنابراینبایددانشگاهي

مخصوصبرايپژوهشوآموزشآیینآشتيخواهيبنیادگردد.
و نیست استوار پایهمحکمي بر کهصلح اخبارشنیدهميشود در روز هر

مردي در اندیشه صلح جهاني
موبدیار رسور تاراپورواال

برگرفته از کتاب تاریخ زرتشتیان نوشته رشید شهمردان
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زرتشتعزیزمزادروزتمبارک.اجازهبدهبدونهیچتعارف
وقیدوبندنوشتاریباتوسخنبگویم.سخنازسنتدیرین
دیجیتال، با وبرق پرزرق پرهیایو، نوین.روزگار روزگار در
ماشین با ما کارهای اکثر که اینترنت.روزگاری و کامپیوتر
وابزارانجاممیگیردوزندگیبدونتلفنهمراهحتیبرای
ترین ساده حتی که روزگاری است. محال هم ساعت یک
کارهامانندبازوبستهکردندرویاروشنوخاموشکردن
ابزاربرقیباریموتولمسکردنانجاممیگیردوباالخره
روزگاریکهبهظاهرفاصلههابااینترنت،اینستاگراموفیس
بوکبهحداقلرسیدهولیدرواقعیتهمهمابهصورتایزوله
وجداازهمبایکموبایلدردستزندگیمیکنیم!!بهراستی
اگرتومتولدچنینروزهاییبودیچهمیشدومردمچهبهره
ایازپیامهایتومیبردند؟!هیچکدامازمادرزمانظهورتوو
پیامبریتنبودیمولیهرکسیمیتواندتفاوتبزرگانزمان
بااینزمانرااحساسکند.درعصرحاضرهیچچیزشبیه
زمانتونیستبجزیکچیزوان”وهومنا"یا"اندیشهنکو“
میباشدکهدرنهادهربشریازطرفاهورامزدابصورتهدیه
امیزمغزهیچکسبجز اینجعبهاسرار دادهشدهاست.در
خودمااجازهفکرکردنندارد.ماازادیتامداریمتاهرطور
کهبخواهیمفکرکنیم.منظورایناستکهدرطولهزارانسال
ودرتاریخ،ظلمزمانهویاجبرافرادزورگوشایدتوانسته
باشدمارابهزورواداربهگفتارویاکردارپلیدوبرخالف
جلوی نتوانسته گاه هیچ ولی باشد کرده اعتقادمان و ایمان
بهعبارتدیگرفکرکردن نیکویمارابگیرد. اندیشه فکرو
دردستخودماستچهدرزمانتوزرتشتعزیزوچهدر
زمانحاضر.بههمینخاطرگفتارنکوودرپیانکردارنکو
حاصلاندیشهنکومیباشد.راههاهمهعوضمیشوندوبهنا
ابادکشیدهمیشوندبهجزیکراهوتوخودمیدانیکه کجا
انچیستهمانطورکهفرمودهای:"راهدرجهانیکیاست
وانراهراستیاست."اینشعارنیست،حقیقتیاستکهدر
یکجملهسادهبیانگشتهوایکاشعملبهانهمبههمان

سادگیگفتنشباشد.
زادروزتخجستهباد.ایدونباد.ایدونترجباد

به مناسبت زاد روز اشوزرتشت
سوسن کیا�ن یزدی
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و گاهنبار پیشینه درباره
فرهنگی و استورهای خاستگاه
شده بسیاری پژوهشهای آن
گاهنبار، چکیده طور به است.
زندگی در نهفته ریشهای با آیینی
است باستان ایرانیان کشاورزی
در استورهای درونمایهای که
اما بااستورهآفرینشدارد. پیوند
واژگانی ریشهشناسی که گاهنبار
و داد زمان یا دادن« بار »گاه آن
آیینهایی ازآندست است دهش
استکهدرکنارجنبههایآیینیو
دینیآن،جنبهبخشیدن،نیکوکاری
وبازتوزیعدرآمدازثروتمندانبه

تهیدستانرادرخوددارد.
برخی که را اخیر سده چند اگر
روزگار از تاریخی مستندات
درباره زرتشتیان معاصر
آیین این اجتماعی کارکردهای
کنیم، بررسی میگویند سخن
گاهنبارها که میشویم متوجه
بودهاندکهدریک آیینهایمهمی
به اقتصادی-اجتماعی چارچوب

خوبیتعریفمیشوند:
فشار که صفویه دوره از پس
بر حکومت نظامی و سیاسی
زرتشتیانشدتگرفتووضعیت
به زرتشتیان اقتصادی و جمعیتی
درآمدی پراکندگی گرایید، وخامت
نامتقارن گونهای به زرتشتیان
درآمد.بدینمعناکهاقلیتیتوانستند
تجارت راه از را خود مالی توان
داخلیوخارجیوهمچنینمالکیت
زمینهایکشاورزیحفظکنند.اما
پتانسیلهای که بزرگتری گروه
را کشاورزی یا تجارت اولیه
)کارگر، انسانی نیروی و نداشتند
خرده یا بودند رعیت( یا کشاورز
مالکانیبودندکهدرشرایطجدید
داراییخودراازدستدادهبودند،
دچارفقرشدیدشدند.اینفقرشدید
چندان هم کشور کل در البته که
سوءتغذیه، موجب نبود، کمیاب
گرسنگیپیوستهوبیماریهایدر

پیوندشد.ازهمینروانواعگوناگونیازگاهنبارها)عادی،توجی،نانی،
لرکی،گوشتیو...(عمالساختارهاییبودندکهدرفضاییدینیوآیینی،
زمینهرابرایرفعگرسنگیوکمبودموادمغذیگروههایکمدرآمدو
تهیدستبهگونهایمحترمانهوآبرومندانهفراهمآورند.توزیعدانههای
خاممانندنخودولوبیاوتنوعانواعموادغذاییمانندنانیاگوشتبریان
نشاندهندههدفگذاریاینآیینبرایتامینانواعموادغذاییباتنوعنسبی

بودهاست.
پسارزشحاکمبراینآیین،دادودهشوبخشندگیوکارکردآندر
زرتشتیان تهیدست اکثریت غذایی فقر تخفیف و کاهش معاصر، دوره
بودهاست.اینارزشیکارزشاخالقیگستردهوفراگیراستوهنوز
)... یا دینی از نظر انسانی)صرف جوامع همه تقریبا بر ارزش این هم
آیاهنوزجامعهزرتشتیمشکل ازدیدکارکرد، اما قابلمشاهدهاست.
یاجشنی آیین اینبخشراکهبههرحالدرهر اگر سوءتغذیهدارد؟
یکپذیراییخوراکیکامالمنطقیاست،اماغیرازآن،آیاهنوزهمباید
زرتشتی جامعه افراد اکنون آیا باشد؟ خوراکیمحور آیین یک گاهنبار
چیزدیگریبرایبخشیدنندارندوآیاهمینافرادجامعهبهچیزمهمتری
نیازندارند؟درروزگاریکهثروتمندانکشاورزودامداربودند،چیزی
کهبرایعرضهداشتندنان،غالتوگوشتبود.مردمنیزبههمینچیزها
نیازداشتند.درنتیجهگاهنباردریکدورهزمانییکآیینبسیارموفق

بود.
امااکنونشاهدهستیمکهگاهنباربهتدریجکارکردهایخودراازدست
برونداد و کارکرد و میشود تکرار سنت یک عنوان به تنها و میدهد
ملموسیندارد.ارتباطبرقرارنکردنجوانانبااینآیینخودیکنشانه

دیگرازپدیدآمدنیکنقصدرپیکرهآناست.
اماچهبایدکردتاگاهنباردرجهانامروزهمچنانپویاوکارآمدباشد؟

تغییر این آیدچیست؟ پدید میتواند گاهنبار آیین در که دگرگونی اما 
امروزما افرادجامعه اکنون بایددادودهششود. درچیزیاستکه
دانش،مهارتوچیزهایدیگریبرایعرضهدارندودرمقابلکسیهم
دیگرگرسنهنیستوبیشترنیازمندخدماتدیگراست.گاهنبارمیتواند
ازاینپسزمانیباشدکهیکپزشکچندساعتویزیترایگانکند.یک
بهچند بدهد.یکآموزگارمتخصص انجام رایگان روانپزشکمشاوره
دانشآموزچندمبحثدرسیراکهدرآنضعیفهستندآموزشدهد
اما ...سخنرانیوپذیراییهمگانینیزمیتواندبخشیازآیینباشد، و

خوراکمحوربودناینآییندیگرکارآمدنیست.
البتهدرهرجشنوگردهماییپذیراییوجوددارد.اماکنشاصلیگاهنبار
آیین این باشد. اوستاخوانی و پذیرایی تنها نمیتواند امروز دنیای در
آن در بتوانند جوانان که گونهای به باشد مشارکتی کامال بایدجشنی
تحصیلکرده و متخصص نیروهای باشند. داشته بیشتری نقشپذیری
اکنونپرشمارهستندومیتواننددرآیینهایگاهنبار،دانش، زرتشتی

آگاهیوایدههایخودرادهشکنند.
درآیینگواهگیری،موبداززوججوانمیپرسدیکروزرابرایدادو
دهشیاآنچهامروز»خدماتعمومی«مینامیم،مشخصکنند.روزهای

گاهنبارزمانمناسبیبرایاجرایاینپیمانوارائهخدماتهمگانی.
امیدکهازاینپسشاهدهمازوریهمهزرتشتیاندرآیینگاهنباروداد

ودهشاندیشه،خردوآگاهیدراینآیینکهنباشیم.

آیین گاهنبار را امروزه چگونه می توانیم برگزار کنیم؟
بهنام مرادیان
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شبكه  از  يكی  در  پيش  سالها      
ای  برنامه  در  ايرانی  ماهواره  های 
صحبت جالبی مطرح شد و ان اينكه 
رايجترين  جمله به زبان انگليسی بين 
خود  حتی  يا  و  امريكا  مقيم  ايرانيان 
 you know جمله  ها  امريكايی 

ميباشد.       

برنامه  ان  از  بعد  بخواهيد  را  راستش 
نا  كه  آمد  من  ذهن  به  پرسشی 

واژه  زيباترين  و  ترين  پسند 
در  چه  ايرانيان  ما  بين  در 

چه  و  كشور  داخل 
و  كشور  خارج  در 

زبان  به  نه  هم  ان 
به  بلكه  انگليسی 
مادريمان  زبان 
چيست؟  فارسی 
شايد برای بعضی 
قبول  قابل  ها 
نباشد ولی ناپسند 
و  من  واژه  ترين 
ما  كلمه  زيباترين 

ميباشد. بله من و ما 
دو واژه كامال متضاد 

مفهوم!  در  يكديگر 
چون اين دو واژه  فقط 

بلكه  نيستند  ساده  كلمه 
می  بيان  را  ها  ادم  شخصيت 

كنيد  حساب  شما  خود  كنند. 
در طول يك روز چند بار كلمه من 
خود  ازاطرافيان  يا  و  ميبريد  بكار  را 
كلمه  ندرت  به  شايد  ولی  ميشنويد 
ما را بيان كنيد و يا شنونده ان باشيد.

همه  چون  چيست؟  ان  علت  ميدانيد 
ميخواهند به اطرافيان خود ثابت كنند 

چهره نما از تمام خوانندگان گرامی درخواست می کند تا در صورت تمایل نوشتارهای انتقادی خود را به صورت گپ خودمانی به 
مجله ارسال نمایند تا به نام خودتان در این بخش چاپ نماییم و نظرات شما را با دیگران در میان بگذاریم.

در كل چون همه به من فكر ميكنيم نه 
به ما، جامعه پيشرفته و كشور ايده الی 
كه شايسته ما باشد را نخواهيم داشت.                                                                            
و خواندن  اين جمالت  نوشتن  شايد 
باشد و شايد  اثر بخش  برای شما  ان 
هم نه ! شايد شما فكر كنيد كه اينها 
و  من  و  است  ها  واژه  با  بازی  فقط 
ولی  ندارد.  ما  زندگی  در  اثری  ما 
بياييد جدا از اين بحث وجدان خود 
به  حد  چه  تا  كه  كنيم  قاضی  را 
اهميت  ديگران  با  همكاری 
تنها  من  فكر  و  ميدهيم 
و  تعريف  نيازمند  يا  و 
نيستيم؟  من  از  تمجيد 
خودمان  از  پس 
شروع كنيم. من ها 
بگذاريم  كنار  را 
های  شكست   ،
را  خود  فردی 
از  و  كنيم  قبول 
عظيم  نيروی 
وحدت و ما بودن 
استفاده كنيم تا به 
خوب  كه  انچه  هر 
برسيم.  وزيباست 
پس به اميد ان روز كه 
كه  لذتی  كنيم  احساس 
در  است  گروهی  كار  در 

كار فردی نيست.
، جهان می توان  اتفاق  به   ، آری 

گرفت
ايدون باد...          

سوسن كيانی يزدی                                                                                                       

بود كه فالن  يا شخص من  انجام دادم و  را  اين كار خوب  بودم كه  كه من 
حرف موثر را بيان كرد.كلمه ما در فرهنگ ايرانی بسيار مظلوم واقع شده و 
گفته  در  فقط  اين  كه  اينجاست  ميشود. جالب  من خودخواه  مغلوب  هميشه 
در  كه  دهيم  انجام  طوری  را  كارها  داريم  عجيبی  اصرار  ما  كه  چرا  نيست 
پرورده  دست  ان  خوب  نتيجه  و  كار  كل  كه  باشيم  آن  كننده  اعالم  نهايت 

خبری من بوده و از كار  گروهی 
 ! ! ی نيست ا بر

ال همين  معمو
گروهی  كار  خوشمان نمی ايد از 

و می خواهيم مستقل و خود محور عمل كنيم كه البته فرايند جالبی هم نخواهد 
داشت. به اين معنی كه شايد در ظاهر تك تك ما ادم های موفقی باشيم ولی 

گپ خودمانی
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نودادها
با سپاس از فرزانگان بانو مهرانگیز جم زاده و آقای هوشنگ فرهمند برای 

همیاری در بخش نودادها ودر دسترس گذاشتن فرتورها

- سخنرانی دکتر هالکویی در مورد جوانی پر رنج و گنج ۱۰ دسامبر از 
ساعت ۵-۸ پسین در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برگزار شد.

- ۱۶دسامبر جشن شب چله با همکاری گروه جشنها و با حضور فایزه و 

حسین وصال با رقص و شام و شیرینی و شراب و با حضور تعداد زیادی 
از باشندگان برگزار شد.

- بزرگداشت دكتر آبتین ساسانفر كه با پژوهش هایشان در زمینه ایرانشناسى 
به ویژه در شناخت گات هاى اشو زرتشت روشنگر هازمان )جامعه( ما بوده، 
)اورنج  كالیفرنیا  زرتشتیان  مركز  در  دسامبر ٢۰۱٧  یکشنبه ۱٧  در روز 

كانتى( برگزار شد.
- گروه بانوان مركز زرتشتیان كالیفرنیا  آیین درگذشت اشوزرتشت را در 
مركز  گیو  مروارید  سالن  در  پسین   ٤ از  دسامبر ٢۰۱٧  یكشنبه ٢٤  روز 

زرتشتیان  كالیفرنیا همراه با اوستا خوانی موبد برگزار نمود. 

۳۱- دسامبر جشن سال نو میالدی با حضور شهال سرشار،رقص و شعبده 
بازی در مرکز برگزار شد.

- رادیو ۶٧۰ با همکاری مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برای بیماران بیمارستان 
پتو و جامه  نو و کادو نشده کارت هدیه،  بازیچه  آنجلس  کودکان شهر لس 

گردآوری نمودند .
- همکیشان برای هم بهره شدن گهنبار از۳ پسین شنبه ۶ ژانویه ٢۰۱۸به 
درمهر آمدند و شبی را به خوشی و شادمانی گذراندند. در این شب مسابقه 
پایان  در   . شد  برگزار  كاووسى  جمشید  کدبان  نگرش  با  تایی  چهار  حكم 
ارمغانی توسط بانو منیژه اردشیری به برندگان پیشکش گردید. گهنبار چهره 
میدیارم گاه که برای پیدایش جانوران وجشن میان زمستان است با حضور 
همکیشان از۱۱ بامداد روز یکشنبه  ٧ ژانویه  ٢۰۱۸ در مرکز برگزار شد.

نمودن  اضافه  مورد  در  زنهارداران  گروه  و  مدیران  گروه  همایی  گرد   -
بخشهای ضروری و افزودن آن به اساسنامه ی مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در 

تاریخ یکشنبه ٧ ژانویه در مرکز تشکیل شد.
- نشست پرسش و پاسخ با گروه مدیران مرکز زرتشتیان از ۱ پسین روز ٢۱ 

ژانویه در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برگزار شد.
در این روزانتخاب هموندان گروه نگرش بر گزیدمان )نظارت بر انتخابات( 
گردش ٢۱ گروه مدیران به علت کافی نبودن تعداد همکیشان به جلسه بعد 

موکول شد.
- شاهنامه خوانی با دکتر چای چی یکشنبه ها در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا 

برگزار شد.
- جشن سده روز شنبه ۳ فوریه از ۶ پسین همراه با آتش افروزی و برنامه های 
شاد در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا با باشندگی گروه زیادی از هموندان برگزار 

گردید.             
- پرسه ی همگانی اورمزد و اسفندماه برای گرامی داشت جانباختگانی است 
که در تاخت تازیان)یورش عرب ها( به ایرانیان جان سپرده اند. در این جنگ 
ها شمار بسیاری از بهدینان در راه پاسداری از ارزش های دینی و میهنی 
جان خویش را سپاردند. از آنجا كه شمار جانباختگان این تاخت به اندازه ای 
بوده كه هر خانواده ی زرتشتی نازنینی را از دست داده بود، مردم بر آن شدند 
تا پرسه ی همگانی برگزار کنند و جانفشانی های آن جانباختگان را گرامی 
بدارند. به فراخور پرسه همگانی اورمزد و اسفندماه چهار شنبه ۱۴ فوریه ۵ 

پسین  با اوستاخوانی موبد و حضور باشندگان برگزار گردید.
- گروه بانوان به فراخور جشن سپندارمزدگان، آیین باشكوهي را همراه با 
دكلمه، رقص، و كارگاه  : سخنراني، موسیقي،  برنامه هاي گوناگون چون 
كاردستي به همراه چهره نگاری براي كودكان برگزارنمود. این برنامه در 
زرتشتیان  مركز  مروارید  سالن  در  پسین   ٦ از    ٢۰۱۸ فوریه   ۱٧ روز 
كالیفرنیا آغاز و با دست افشانی و پایكوپي به انجام رسید. به فراخور سالگرد 

درگذشت بانو فرنگیس شاهرخ از ایشان یاد شد.
- گروه زنهارداران مرکز زرتشتیان کالیفرنیا همه ی هموندان گرامی را فرا 
خواند که در نشست همگانی هموندان که هرساله در ماه فوریه برگزار می 
شود شرکت نمایند. در این نشست که در روز یکشنبه ۱۸ فوریه ٢۰۱۸ از 
٢-۶ پسین در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در وست مینستر برگزار شد گزارش 
مالی سال ٢۰۱٧ داده شد. همچنین متمم های اساسنامه ی مرکز که بزودی به 
رای هموندان گذاشته خواهد شد برای آگاهی بیشتر هموندان مرکز گزارش 

شد. 
مسابقه  کانتی  اورنج  در  کالیفرنیا  زرتشتیان  مرکز  هنر  گروه   -
"شب  فرتورگری  مسابقه  نمود.برنده  برگزار  را  فرتورگری)عکاسی( 
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هالویین" بانو/کدبان مجاهدی می باشند که کتاب ارزنده ی "یادواره سه هزار 
سال فرهنگ زرتشتی" پیشکش ایشان شد.

آگهی
- برای بدست آوردن حق راى در گزیدمان )انتخابات( آینده ی مركز شما 
باید دست کم ۳ ماه پیش از گزیدمان هموند مرکز باشید. براى نامزد شدن در 
گزیدمان گروه مدیران  باید دست کم ۱ سال پیش از گزیدمان هموند مرکز 
باشید. اگر هموندی خود را پیش از ۱۵ اپریل نو ننمایید دارای این شرایط 
برای  بود.از همه هموندان درخواست میشود که هموندی خود را  نخواهید 

سال ٢۰۱۸ نو نمایند. 
مسابقه  کانتی  اورنج  در  کالیفرنیا  زرتشتیان  مرکز  هنر  گروه   -

فرتورگری)عکاسی( را در همه جشن های سال برگزار می نماید.
شب  همان  را  خود  فرتورهای  توانند  می  فرتورگری  هنر  دوستداران  همه 
به پیام  رسان تلگرام به شماره ۹۴۹۶۶۴۳۱٢۶ بفرستند و یا   ایمیل کنند. 
درخور آگاهیست که فرتورهایی که با دوربین تلفن های دستی گرفته شده نیز 

art@czc.org .پذیرفته می شود
نمایاندن و  این مسابقه فرآوری زمینه برای  آرمان گروه هنر از برگزاری 
شکوفایی بخشیدن به نوآفرینی های )خالقیت( نهفته، و همچنین توانمندسازی 

یکدیگر است.
- گروه هنر مرکز زرتشتیان کالیفرنیا در اورنج کانتی، شگرد های یادمان 
نویسی )خاطره نویسی( را به زبان فارسی و انگلیسی آموزش می دهدهر 
دوره در ۴ نشست به پایان می رسد و بها هر دوره ۳۰ دالر می باشد. هر 
دوره از نخستین یکشنبه ماه آغاز می شود و کالس ها  از ۱۰ بامداد و یک 
هفته در میان برگزار می شود. برای نامنویسی، مهر ورزیده و به گروه هنر 

ایمیل کنید. 
رقص  آموزش  کالس  که  آنست  بر  کالیفرنیا  زرتشتیان  مرکز  هنر  گروه   -
"هیپ هاپ + جاز" را با همکاری آموزگار جوان و کارآزموده برگزار نماید. 

برای آگاهی بیشتر به مرکز زنگ بزنید.
 - دوره های آموزش پیانو در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برگزار می شود.

برای آگاهی بیشتر و شرکت در دوره ها به مرکز زنگ بزنید.
- با رویکرد به اینکه امرداد یک رسانه فرهنگی و تنها هفته نامه زرتشتی 
در ایران می باشد و  سخت نیاز به یاری پولی برای ادامه انتشار خود دارد،  

پایایی چاپ این رسانه یاری رسانند می توانند یاری  کسانیکه میخواهند به 
های پولی خود را به لایر در ایران به دفتر هفته نامه امرداد پرداخت نمایند. 

برای آگاهی بیشتر به مرکز زنگ بزنید.       
بسیار سپاسگزاریم. کالیفرنیا  به مرکز زرتشتیان  از دهشهای شما گرامیان 

آیین  و  فرهنگ  گستراندن  و   نگهداشتن  زنده  و  نیایشگاه  نوسازی  برای 
نیاکانمان به دهش های شما نیازمندیم. دهش های شما از بخشودگی مالیاتی 

برخوردار می باشد.

اوستا خوانی
بانو بهناز دیانت    ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد رستم اسفندیار 

فرودیان
بانو پروانه نمیری کالنتری  ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد رستم 

آبادان ضیا ء طبری 
منوچهر  روانشادان  برای  خوانی  اوستا  دالر   ۶۰ اردیبهشتی   بانونسرین 
اردیبهشتی وتام والتمن                                                             

داراب  اسفندیار  روانشاد  برای  خوانی  اوستا  دالر  شایسته ۱۰۰  بیژن  آقای 
شایسته 

آقای شهرام جمشیدی ۱۵۰ دالر اوستا خوانی برای روانشاد هما جهانیان
بانو پوران کمدار ٢۵۰ دالر اوستا خوانی برای روانشاد شاه جهان سروش

بانو مهین رشیدی ۳۰۰دالر اوستا خوانی برای روانشادان فرنگیس نوشیروانی 
و جمشید خدامراد رشیدی

بانو سیمین بستال ۶۰ دالر اوستاخوانی برای روانشاد جمشید بهمن نوروزیان
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دکتر  روانشاد  برای  خوانی  اوستا  دالر  فرخانی ۱۰۱  پریچهرسرویان  بانو 
اسفندیار فرخانی

آقای هومن ورجاوند  ۵۰ دالر اوستا خوانی برای روانشاد فرنگیس اسفندیار 
کیخانزاده

دکتر هرمز جاودانی  ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد دکتر شروین 
بهروزیان 

آقای رامبد امانی یزدی  ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد بهمن امانی 
بانو هما امانی  ٢۰۰ دالر اوستا خوانی برای روانشاد بهمن امانی

بانو گلنار امانی  ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد بهمن امانی
آقای رامین امانی  ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد بهمن امانی

آقای کامبوزیا فرهنگی ۵۰ دالر اوستا خوانی برای روانشاد پریزاد رستمی
آقای منوچهر زرتشتی  ۱۰۰ دالر اوستا خوانی برای روانشاد پروین مهربان 

پوالد زرتشتی
بانو پریچهر سرویان فرخانی  ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد دکتر 

اسفندیار فرخانی
بانو پریدخت کامیار  ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد فرنگیس منفرد 

غیبی
بانو فرنگیس جم زاده  ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد شیرین مزدایی 

جم زاده

بانو مهرانگیز جم زاده  ۱۰۱ دالر اوستا خوانی برای روانشاد شیرین مزدایی 
جم زاده

دهشمندان
تراست مروارید گیو ۸۰۰ دالر

پروفسور سروش سروشیان وبانو شیرین سروشیان ۱۰۰۰ دالر 
بانو پریسا ذهبی ۱۰۰ دالر

بانو کیمیا شهزادی  ۱۰۱ دالر
آقای کامبیز فوالدیان  ۱۰۰ دالر

آقای اردشیرهرمزدیاری  ۵۰ دالر
بانو منیژه یزدانپناه  ۱۰۰ دالر

بانو پری رخ  کیهانی  ۱۰۰ دالر
آقای فرهاد فرزانه  ٢۰٢ دالر

آقای ابراهیم سرکراتی  ۱۰۰ دالر
آقای پرویز اردشیرپور  ۱۰۱ دالر

بانو محمودزاده  ۵۰۰ دالر
ارزش   به  تلویزیون  دستگاه  دو  راوری  شهرام  آقای  و  کامکار  هدیه  بانو 

۱۰۰۰ دالر
بانو شیرین سروشیان  ۱۰۱ دالر

آقای شاه جهان کسروی  ۵۰ دالر 
خیراندیش ۵۰۰ دالر 

بانو دیبا ایزدیار ۴۰۰ دالر
بانو پریمز فیروزگر ۱۰۰۰ دالر برای مراسم بزرگداشت دکتر ساسانفر

دکتر سهراب ساسانی و بانو ٢۰۰ دالر
دکتر هرمز جاودانی ۱۰۰ دالر

خیراندیش برای کمک به ناهار روز یکشنبه ۱۰۰ دالر
دکتر فرح زایری ۴۰۰ دالر برای ناهار روز یکشنبه

بانو پریدخت موبد کسری زاده ۴۰۰ دالر برای کمک به نیازمندان
خیراندیش ٢۰۰۰ دالر برای کمک به نیازمندان

بانو هما مقدم یگانگی ۱۰۰۰ دالر
بانو کیمیا ایرانی ۱۰۱ دالر
بانو نسیم امینی ۱۰۰ دالر

آقای جیمز رابرت ۳۰۰ دالر برای نیایشگاه
بانو شکوفه دهموبد ۴۸۵ دالر

خبرهای لس آنجلس
که  ساختمانی  و  مرکز  تنها  انجلس  لس  شهر  در  دانید  می  که  همانطور 
به جامعه  دارد متعلق  باستان  ایران  بهی و  آیین دین  به فرهنگو  اختصاص 
زرتشتی است. به همین دلیل انجمن زرتشتیان لس آنجلس )ولی( با همکاری 
بیرونی  نمای  بازسازی  به  تصمیم  آبادیان  بهنام  آقای  و  زنهارداران  گروه 
ساختمان آبادیان گرفته است تا ساختمانی در خور جامعه و فرهنگ و آیین 

ایران باستان در شهر لس آنجلس در اختیار همگان قرار گیرد.

دهشمندان مرکز لس آنجلس 
آقای گشتاسب استاد             ۱۰۰۰ دالر  بابت بازسازی ساختمان آبادیان 

آقای سیامک کریمی               ۶۰ دالر 



19 No 185  www.czcjournal.org     نرشیه مرکز زرتشتیان کالیفرنیا    

آقای خسرو منوچهری             ۳۵۰ دالر 
آقای مهرداد اهورایی              ۵۰ دالر 

پریچهر و رستم سالمتی           ۱۰۱ دالر     بنامگانه روانشاد هما ایدون 
)سهراب( 

ماهرخ و پریبرز نامداری           ۱۰۰۰ دالر 
خانم نیلوفر گیو                      ٢۰۰۰ دالر 
آقای رضا کاویانی                   ۱۰۰ دالر 
افسون و بهزاد آبادیان              ٢۰۰ دالر 
آقای کامران یسنافر                 ۱۵۰ دالر 

پروانه رئیس پارسی , مهرناز و بهرام ایرانی   ۳۰۰ دالر بمناسبت سر سال 
پدر و پدر بزرگشان بهمن رئیس پارسی 

پرسه 
روانشاد اسفندیار فریدون باستانی

خبرهای سن دیگو

سمینار آموزش دین زرتشت 
اشوزرتشت  آسمانی  در خصوص سرودهای  دین زرتشت  آموزش  سمینار 
)گاتها(، امشاسپندان و کلیات دین زرتشت توسط استاد ارجمند و فرهیخته 
از  جمعي  با حضور  انگلیسي  زبان  به  شهزادی  فریبرز  موبد  آقای  جناب 
و٢۸  ،۱۰دسامبر  ٢۹اكتبر  روزهاي  در  سندیگو  در  اشا  راه  دوستداران 

ژانویه بر گزار گردید.

ورزش همگاني 
پیاده روي همگاني به صورت هر دو هفته یكباربه صورت منظم  با حضور 
تمام سنین و دوستاداران ورزش سندیگو در تاریخ هاي ٢٢اكتبر، ٥ نوامبر، 
فوریه   ٤ ژانویه،   ٢۱  ، ژانویه   ٧  ، دسامبر   ۱٧ دسامبر،   ۳ نوامبر،   ۱۹

برگزار گردید.

گهنبار چهره مدیاریم گاه
طبق روال گذشته مراسم گهنبار در روز یكشنبه ۱٤ژانویه برابر ٢٤بهمن 
عاشقانه  همکاری  و  انجمن  اعضای  مدیریت  با  كنیون"  "داو  سالن  در  ماه 

همکیشان گرامی در تدارکات مراسم همراه با خیرات برگزار گردید.

جشن سده
جشن سده در روز یكشنبه ٢٧ ژانویه برابر با ٧ بهمن ماه در ساحل "میشن 
نیایش و حضور همكیشان بصورت  و  آتش  نمودن  با روشن  بي" سندیگو 

سفره همگاني برگزار گردید.
مهماني سال نو میالدي ٢۰۱۸

مهماني سر آغاز سال جدید ٢۰۱۸ در تاریخ شنبه ۳۰ دسامبر با حضور تمام 
سنین همكیشان در محیطي شاد در رستوران البرز با اجرا خواننده فرامرز 

و پذیرایي شام ایراني جشن گرفته شد.

سوپر بال 
گردهمایي ساالنه سوپر بال در روز یكشنبه ٤ فوریه با حضور همكیشان 

بصورت سفره همگاني برگزار شد.

خیراندیشان مرکز سن دیگو
شهناز غیبي                                   ۱۰۱ دالر
رامبد اماني یزدي                           ٢٥۱ دالر

داریوش باستاني                           ۱٥٦دالر
همایون خسرویاني                     ۱۰۰ دالر 

رامك رهنمون                             ۱۰۰ دالر
بانو شهزادي                            ۱۰۰ دالر

فریبرز مهرشاهي و پریناز آبیاري       ٤۰۰ دالر
اردشیر خسرویاني و دیبا ایزدیار        ۱۰۰ دالر
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Arrival of spring is a good time to contemplate what we have done in the year 
past and set our goals for what we shall do in the coming year. It is a reminder 
that with the arrival of Vernal Equinox as a Zoroastrian it is my job to renew this 
existence.
It’s a time to look at our reflection in the mirror and see our past deeds.  In this 
issue Dina McIntyre shares with us her interpretation of why we put a mirror on 
the Nowruz  haft seen table and I, for one, plan on using that mirror to look at my 
deeds and how I can be a better human being moving forward.
We also read about Mr. Hoshaang Gotla who rose above self-interest and formed 
an organization aimed towards very young children to do community service. It is 
never too early to teach the young the joy of giving and spread social awareness.  
They will learn that happiness comes to those who bring happiness to others. 
You can keep teaching children about the Ashem Vohu prayer but it doesn’t quite 
have the impact that showing them does, as he did.
I wish all our readers a very happy Nowruz and may we all make a conscious 
effort to participate in renewing this existence.

Ushta,
Fariba

Editor's note :
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The Haft Seen Mirror 
Dina McIntyre 

 
Have you ever wondered why we have a mirror on the Haft Seen Table?  I'd like to offer some 
ideas for your consideration.   They may shock you.  But they all are based on the Gathas. Let's 
start with three of Zarathushtra's revolutionary ideas.    

(1) That to be worthy of worship, a being has to be wholly good (vahishta-), personified Wisdom 
(mazda-), an enlightened being; the gods of Zarathushtra's culture were portrayed by their priests as 
'good' and 'bad' -- capable of cruelty, violence, painful and deadly punishments;  he rejected them 
as not worthy of worship; 

(2) That existence is ordered in a good way -- that the true (correct) order of existence (which is the 
existence of the Divine) is wholly good (asha- vahishta-);   

(3) That the Divine is an integral part of existence -- not separate from it. 

If we think of existence as a continuum,  then at its beginning, we all are a mix of 'good' and 'bad' 
qualities (Y30.3). But through our choices and experiences in mortal existence, our preferences 
change so that we evolve to a state of being that eventually will be wholly good.  You may 
question:   given the freedom to choose, how could everyone evolve to complete goodness.  Well, 
(in a neat Gatha paradox) the more free we are to choose, the more certain it is that we will evolve 
to complete goodness -- because of our earned and unearned experiences, mutual loving help, and 
our ability to think, reason, feel. 

Under the law of consequences, everything we do comes back to us -- the good and the bad -- we 
reap what we sow.  But this is not for punishment.  It is for enlightenment.  When the good we 
do comes back to us, it reinforces our good preferences.  When the wrongs we do come back to 
us, we realize that this is not the way we want things to be.  So over a long period of time, (many 
lifetimes in my view), through many experiences -- earned and unearned -- our 'bad' preferences 
increasingly change to 'good' ones.  Of course, injustice and wrongs sometimes generate a desire 
for revenge.   And those who are abused sometimes become abusers themselves.  Clearly 
something more than reaping what we sow is needed to break such cycles of revenge, hatred and 
abuse.  That 'something more' is mutual loving help between the Divine, each other and all the 
living, through the qualities that are part of the true (correct) order of existence (asha-) -- honesty, 
knowledge, lovingkindness, friendship, generosity, compassion, being fair, etc.   

None of us can make it on our own.  To make it, each of us must both give and receive help with a 
generosity that does not look for an exact, or any, exchange.   

In the Gathas, Wisdom is the first to help, protect, when we experience the difficulties of the 
refiner's fire (Y30.7).  And the way the Divine helps, protects, is with the true (correct) order of 
existence (asha-) and its comprehension (good thinking vohu- manah-).  "What help by truth [asha-] 
hast Thou for Zarathushtra who calls?  What help by good thinking [vohu- manah-] hast Thou for 
me? ..." Y49.12.1  The angels that come to help us are His thoughts which increase our 
understanding.   



 4 No 185  www.czcjournal.org   Publication of California Zoroastrian Center    

Other angels come as well.  These are our friends, neighbors, strangers (part time angels) who 
embody the true (correct) order of existence (asha-) with their good thoughts, words and actions -- 
which is aramaiti-, (a divine quality) which means giving asha- substance, giving it "body and 
breath" (Y30.7), embodying it.   

"... through its actions [aramaiti-] gives substance to the truth [asha-]..." Y44.6;  

"…but in due course [aramaiti- 'embodied truth'] shall come to terms with one's [maINYU- 'way 
of being'] where there has been opposition." Y31.12.   

We, and all the living, are part of this fellowship of part time angels. The compassionate, generous, 
loving, thoughtful, intelligent, help we give each other is as indispensable as the law of consequences 
in changing minds, changing preferences, enabling us to progress towards, and eventually reach, the 
other end of the continuum of existence -- a state of being that is completely good, the true (correct) 
order of existence (asha-), which includes its comprehension (vohu- manah-), its beneficial 
embodiment in thought, word and action (spenta- aramaiti-), its good rule (vohu- xshathra-), its 
complete attainment (haurvatat-), at which time the reason for mortality ceases to exist and a non--
mortal state of being -- non-deathness (ameretat-) -- is attained.  In Zarathushtra's thought, the path of 
truth (asha-) leads to an existence of truth (asha-).  An existence that is Divine. 

Evil is checkmated -- not by anger, revenge, punishment, a hell of tortures (which is itself an evil!) 
but by changing minds, changing preferences.  Often this process is painful, but ultimately, always, 
beneficial (the heavy blessings that sculpt our souls).   

This design of existence is consistent with Zarathushtra's revolutionary ideas -- that existence has 
been ordered in a good way, and that the Divine is wholly good, the perfected part of the 
continuum of existence.  

Under this design of existence, it is apparent that any end of life evaluation cannot be to 
determine whether a still imperfect being should be rewarded in 'heaven' or punished in 'hell'.   

Under this design of existence, any end of life evaluation would have to be, to discern, decide, 
whether the person has attained the true (correct) order of existence completely, so that he can 
make the transition from mortal existence (no longer necessary for the perfecting process) to a 
non--mortal state of being, non--deathness (ameretat-).  In the Gathas, this evaluation is made at the 
Chinvat Bridge (a metaphor for transition).   Insler 1975 translates chinvato ... peretum (Y46.10) as 
"Bridge of the Judge" (an interpretive translation).  But he acknowledges that cinvant- is the present 
participle of ci- 'to decide, to discern',2 which would make chinvato ... peretum 'the Bridge of 
Discerning, Deciding', which fits perfectly. 

Stories and visual imagery are great teaching devices, and in two later (Avestan and Pazand) texts, 
there is a story which states that after death, a good person, approaching the Chinvat Bridge, is 
met by a dazzlingly beautiful maiden.   

He asks her:  "Who mayst thou be?  that a damsel who is more beautiful ... was never seen by me 
in the world?" 

She replies:  'I am not a damsel, but ... thy good deeds,  ... when ... there was anyone ... causing 
oppression and violence, and distressing and overbearing a good man, and acquiring wealth by 
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crime, then thou keptest back from creatures their own affliction and injury;   and by thee the 
good man was cared for, and lodging and entertainment provided, and by thee alms were given to 
him who came ... from near and ... from far; ... thy wealth was acquired through honesty.    

When thou sawest ... the practice of false justice, ... of bribe--taking, ... the giving of false evidence 
... thou hast abstained, and thy speaking was true ...    

Lo! I am this of thee, the good thoughts, and good words, and good deeds, that were thought, and 
spoken and done by thee ... ".3 

So the beautiful damzel is an allegory -- a representation of the person's own thoughts, words and 
actions which he sees reflected back to him, the way a person might see himself in a mirror.   But 
the reflected image he sees is not his physical self.  It is his spiritual self.  

Why then is this image described as beautiful? Well, in the Yasna Haptanghaiti,4  the true 
(correct) order of existence (asha) is not just beautiful (srira-), it is the superlative of beautiful 
(sraeshta-).   

"We worship / celebrate, then, the true (correct) order of existence, (which is) most good, 
ashem at vahishtem yazamaide 

which (is) most beautiful, 
hyat sraeshtem 

which (is) beneficial, non-dying, 
hyat spentem ameshem 

which (is) light-filled, 
hyat raochonghvat 

which (is) all good. 
hyat vispa vohu."  

YHapt.37.4, my translation.5 
 
Which brings us to the final question:  To whom does the image of the person's good thoughts, 
words and actions appear so beautiful?   To the person himself.   The concept of self evaluation 
which is also in the Gathas.  Later Avestan texts speak of 'wisdom acquired by the ear', and 'the 
wisdom within'.   It is the 'wisdom within' (the Divine within) that enables a soul to make a true 
evaluation of its spiritual self.  

In the Gathas, this process of change and self--evaluation is also on-going (not just after death), as 
part of the process of evolving to an existence that is increasingly more good, that increasingly 
embodies the true (correct) order of existence, in thought, word and action (aramaiti-).   

I think the mirror on the Haft Seen table is to remind us to look at our spiritual selves, to evaluate 
our own thoughts, words and actions of the past, and think how we might do better in the new 
year to come.  Sometimes it is two steps forward, one step back, but that's all right.  Each step back 
is part of the learning process until eventually, at the end of the process, the mirror will reflect 
back to us, thoughts, words and actions that are the superlative of goodness (vahishta-), the 
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superlative of beautiful (sraeshta-) --  that personify the true (correct) order of existence (asha-) -- 
enabling us to make the transition (cross the Bridge) to,   

'... (the) most-good existence of the truthful, light--filled, all-happiness.' My translation. 
;;; vahishtem ahum ashaonaam raochanghem vispo.xvaathrem ...6 

The perfected end of the continuum of existence.  Zarathushtra's 'paradise'.  A joyful state of being 
that is wholly good, the true (correct) order of existence, enlightened, Divine.   

In Zarathushtra's thought, the Divine is not a being who is separate and apart from the rest of 
existence, always perfect, but who created man fallible, and then punishes him in hell for behaving 
in the very way in which he was created -- fallible. (Is that wisdom?  Is that even intelligent?).   

In Zarathushtra's thought, the Divine is:  in essence, a quality of existence;  in being, a part of 
existence and therefore part of the perfecting process;  in completeness, the perfected end of the 
continuum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Quotations from the Gathas are from the Insler 1975  
translation, unless otherwise stated. 
 
2 Insler 1975 p. 271 
 
3  All quotations from E. W. West's 1871 translation of  
The Book of Mainyo-i-Khard, §§ 128, 130 - 136, p. 134. 
 
4 Composed in Gatha Avestan, but some time after Zarathushtra. 
 
5 The Avestan words are from Geldner 1P p. 133, but changed to English script. 
 
6 Av. words from Geldner, describing the state of being that is Zarathushtra's 'paradise' which words appear in many later Avestan 
texts including the YAv. Yasnas, Visperad, Sirozah 1 and 2, the Hormezd and Rashn Yashts, the conclusion to all Yashts, a YAv. 
Fragment, and the last line of the Ahmai Raeshcha prayer (which is a quotation of Yy68.11). 
 
Dina G. McIntyre, is a Zoroastrian who was born in India and came to the United States to attend college.  She received a 
Bachelor of Science degree from Carnegie Mellon University (then Carnegie Institute of Technology), and a law degree from the 
University of Pittsburgh, School of Law. Dina has practiced law in the United States since 1964.  She has two sons who also are 
practicing lawyers.  Prior to her retirement she was a member of the bar of all federal and state courts in Pennsylvania, as well as 
the United States Supreme Court.  She has been a student of the teachings of Zarathushtra since the early 1980s, and was the 
Editor of a 12 lesson course on the Gathas called An Introduction to the Gathas of Zarathushtra, which she distributed world-wide in 
1989-90.  She has lectured on the teachings of Zarathushtra at various conferences and seminars in the United States, Canada, 
England, India, Venezuela, and at the World Parliament of Religions in 1993.  Her writings on the teachings of Zarathushtra have 
appeared in various Zarathushti Journals and on  www.zarathushtra.com 
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than Zoroastrian Iranians in Tehran. Why would we focus 
negatively on what can divide us? Instead our differences 
should be opportunities to explore and educate ourselves. 
Where we begin to lose the unity is when we negatively 
judge each other in our differences – losing our Good 
Thoughts. 

If we truly follow our belief, then no difference of 
tradition would signify a separation. The sole practice 
of Zoroastrianism is progress and individual choice. The 
choice to choose good over evil and practice the conscious 
decisions of being a better person each and every day. It is 
not in our control to deem wrong those who have chosen 
to take and make traditions into their own. Traditions were 
created from necessity and our needs are changing. To 
disparage or distance ourselves from other Zoroastrians 
because they do not practice the same traditions we do 
but still share the same faith, goes against everything our 
religion stands for.

The power of Good Thoughts does not mean less from 
someone who practices celebrations a day before or after 
you do. The power of our Good words never diminishes 
because we do not use the same celebratory greeting 
during festivals. Nor does the power of our Good deeds 
mean any less should we dress differently than each other. 
In my opinion the only tradition that should be universal 
amongst all Zoroastrians is the tradition of balancing our 
good actions to be stronger than our negative ones.

Dear Nahid,
On a global scale, do you think Zoroastrian traditions unify 
or divide people? Particularly in the differences between 
Zoroastrians from different cultures.
Nina~

Dear Nina,

Zoroastrian traditions are not the unifying or dividing 
factor in any culture – people are. 

My immediate reaction is that this continued discussion 
does not come from a religious basis but an ego driven 
one. We all want to be right. I want to be the correct 
practitioner of my religion. I celebrate the traditions better 
than my Zoroastrian friends from a different culture. I 
follow the correct Zoroastrian calendar. I am more Good 
than you are because I observe this/that tradition. 

Whatever the reason or the purpose, traditions must have 
been created for our communal wellbeing and survival. To 
bring people together, not separate them into groups. It is 
amazing that after all these years our culture of mankind 
still prefers to see disparity in being difference and not 
opportunity. 

Any difference in tradition under the umbrella of the 
Zoroastrian religion should be seen as a connectivity 
to a larger bond of humanity. The collective working of 
this universe will be all the better for how we encourage 
difference instead of conformity. Being a Parsi Zartoshti 
or a German Zartoshti or an Argentinian Zartoshti means 
we are all going to have different traditions but the same 
root principles. 

Take for instance, something as similar as following a 
calendar. Parsis in India follow the Shenshai Calendar 
and Iranian Zoroastrians follows the Khadmi Calendar. 
This leads to celebrations being celebrated days apart 
from each other – but worse it leads to the division about 
who is right and who is wrong. 

Even amongst members of the same culture, there is 
difference. Zoroastrian Iranians in Yazd dress traditionally 

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

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

Ask Nahid



 8 No 185  www.czcjournal.org   Publication of California Zoroastrian Center    

Identity
 
Haoma/soma, as an instant intoxicating and hallucinogenic 
plant, has made many think of various plants, from 
mushroom to hom or hûm (ephedra). The Rig-Veda shows 
it to be a drink that prompted gods, particularly Indra, 
to go on warpath and also that it was obtained from far 
northern mountains. It is said to be highly stimulating.
 
Mushroom seems to be farfetched.  Ephedra grows all over 
eastern Iran, Afghanistan, and Pakistani Balochistan and is 
used by both Iranian Zoroastrian and Parsi priests in their 
haoma ritual. Ephedra, void of all the qualities described 
in the Avesta and the Vedas, is definitely a late substitute.  
The author, a teetotaler, has drunk large glassfuls of 
hûm juice in Yazd without feeling any side effects. It 
was after attending the Haoma ceremony at the Atash 
Bahram, performed by a Parsi and an Iranian priest, and 
was provided by a student of my Gatha classes in Tehran, 
who is now an active ordained priest. Ephedra supplies 
“ephedrine” medically used to treat low blood pressure.  
Ephedrine is decongestant.  It does not push a person 
“high” but it does make one feel “hyper”! Recent research 
on ephedrine, published in US medical magazines, has 
shown that its excessive use causes high blood pressure 
and heart attacks.
 
The description of the plant that it was greenish in color 
(zairi/hari), grew on mountains well north of the Indus 
Valley and was traded by outsiders, had a special ritual to 
prepare, was an instant intoxicant prepared from pounding 
and extracting its juice, and that the Saka tribes of eastern 
Central Asia are called “haumavarka” (haoma-gatherers) 
by Achaemenians; all point, in my opinion, to what is now 
known as Indian hemp (cannabis sativa).  Originally native 
to Central Asia, it has now spread all over Asia and here in 
the Americas. The drug obtained from it has proven quite 
devastative. Carbon 14 test on the archeological finds in 
Central Asian temple ruins has confirmed that the juice 

residue in jars is cannabis sativa.
 
Whatever the true identity of original haoma/soma, 
the ceremony resembles much the present practice 
of solemnly pounding bhang (Indian hemp, hashish, 
marijuana), extracting and straining its juice, and mixing 
it with water, milk, poppy seeds, and almonds by sufîs, 
faqirs, pirs, sadhus, and other Muslim and Hindu mystics 
of certain orders and circles in Iran, Afghanistan, Pakistan, 
and India, particularly those connected with shrines and 
holy places.  It still has a halo around it!
 
The drink, an instant psychoactive mixture, is greenish in 
color.  It is called “dûgh-e vahdat” (unity milk) by Iranian 
mystics and “thâdal” (cooling, refreshing) by Sindhi sufis.  
One description says its addicts “kabhi na marsi  -- never 
die,” a far echo of “dûraosha” for haoma.  The ceremony 
is similar and the identity is quite attractive but not 
absolutely convincing.  We may never know for sure the 
true identity of the original haoma.  The original haoma/
soma could be considered lost to both wings of the Indo-
Iranians priesthood.
 
Haoma in the Later Avesta
 
Whatever it was, hemp or some other intoxicant or a 
mixture of more than one intoxicant, we discover in 
Haoma Yasht (Yasna 9-11) that one day, at the morning-
prayer time, when Zarathushtra was tending the fire 
and chanting the Gathas, Haoma appeared to him. 
Zarathushtra asked the super handsome youth as to who 
he was.  “I am Haoma, the righteous, the Dûraosha, O 
Spitama! Beseech me and squeeze me into drink. Praise 
me the way future Saoshyants would do as well.”  Then he 
relates to Zarathushtra how four fathers in the past had 
pressed the haoma juice and were rewarded to beget 
worthy sons. Pourushaspa was the fourth of them, and 
Zarathushtra was born to him.
 
The very story clearly shows that a well-advanced 
Zarathushtra, the Mâñthran of the Gathas, did not recite 
any “Yasna Liturgy” to perform the haoma ceremony.  He 
only sang his Gathas, THE only liturgy, before a fire altar. 
He did not know what “hoama” was! How strange for a 
person said to be the “Foremost Âthravan,” who did not 
know Haoma and did not perform the Hoama ceremony, 
so closely connected with the Indo-Iranian Âthravan/

Ali A. Jafarey

HAOMA
The Original and The Substitute
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Atharvan, professional priests, and only tended the Fire 
and chanted his Gathas!
 
The statement reveals: (1) Zarathushtra was not a priest. 
(2) His parents never told him of the marvels of Haoma. (3) 
He did not perform the Haoma ceremony. (4) We are given 
the story by a third person, obviously well after him in the 
Later Avestan dialect, and not as first hand command by 
Ahura Mazda at the very beginning of his mission.
 
It also shows the way the traditional priests brought in 
their age-old haoma cult into the Good Religion.  This 
time it was not “bhang” or another strong intoxicant but 
a very mild substitute, ephedra.  The yasht mentions this 
mildness: “Indeed all other intoxicants (maidhyâongho) 
are accompanied by wrath of the bloody standard but the 
intoxicant (madho) of Haoma has the right calm following 
it. Its intoxication gives lightness.”  It is acknowledged as an 
intoxicating drink and is compared with other intoxicants.  
The substitute “ephedra” was soothing, indeed.  Haoma 
was re-introduced to continue to be “central to the 
[expanded] Yasna liturgy”! The priests were interested 
in preserving their rewarding ceremonies and not the 
original drink.
 
HAOMA IN THE GATHAS
 
The word “Haoma” is not mentioned in the Gathas. Nothing 
surprising! Zarathushtra has, in his Sublime Songs of 241 
stanzas, today a pocket book of less than 40 pages, enough 
space to mention Mazda Ahura for 283 times, Asha for 
162 times, Vohu Manah for 125 time, Khshathra for 64 
times, Âramaiti for 40 times, Daênâ for 25 times, Khratu 
(intellect) for 19 times, Ameretât for 14 times, Haurvatât 
for 11 times, and Seraosha for 8 times. Yet, he has no place 
for any of the pre-Zarathushtrian deities – from the “a” of 
Apam Napât (water-born [lightening?] deity) and Aredvi 
Sûrâ Anâhitâ (river deity) through Drvâspâ (cattle deity), 
Mithra (pasture covenant deity), Parendi (riches deity), 
and Tishtrya (rain deity) to the “v” of Vanant (star deity), 
Vayu (wind deity), and Verethraghna (victory deity). He 
even does not mention the Indo-Iranian Âthravan, the 
Fire-Priest, so closely connected with the elaborated 
Haoma ritual.
 
Zarathushtra has own way to do it. He does it collectively. 
He has enough words to condemn the only priests he 

knew, the Karapans; censure the ruling princes, the 
Kavis; renounce all the gods and goddesses, the Daevas, 
reprimand their followers, and denounce superficial 
rituals.
 
Two of these point to the Haoma ritual:
 
(1) ahyâ gerêhmô â-hôithôi
nî kâvayascît xratûsh nî dadat
varecå hîcâ fraidivâ
hyat vîsêñtâ dregvañtem
avô hyatcâ gâush jaidyâi mraoî
ýê dûraoshem saocayat avô.
 
Seizing such spoils,
even the sagacious princes
have long been devoting their minds and efforts.
They have, thus, resorted to help the wrongful.
Fired by the wisdom-wasting drink,
they have declared that the world must be destroyed.
(Gathas: Song 5/Yasna 32 - stanza 14)
 
(2) kadâ mazdâ mãnarôish narô vîseñtê
kadâ ajên mûthrem ahyâ madahyâ
ýâ añgrayâ karapanô urûpayeiñtî
ýâcâ xratû dushe-xshathrâ daxyunãm
 
 
When shall, Wise One, humanity settle down in dwellings?
When shall they throw out the filthy intoxicant?
It is through it that the priests
and the wicked rulers of the lands form their evil intellects.
(Gathas: Song 13/Yasna 48 – stanza 10)
 
The two stanzas show Zarathushtra’s stand on the most 
important Indo-Iranian ritual of “Haoma/Soma.” In one, 
the exclusive epithet of Haoma “Duraosha” is mentioned 
and in the other, it is called “mûthrem mada – lit. “urine-
intoxicant.” However, to fully understand the subject, one 
should read both Songs – 5 and 13 = Yasna 32 and 48. I 
give below the gist of the two Songs:
 
Song 5 - Aberration
     
This song is, in fact, an exposure of the fraud and aberration 
practiced by the priests and princes of the old cult. The 
daevas, false gods and their worship were the creation of 
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evil mentality and deceit. It is superstitions that deviate a 
man from thinking right. However, they become a good 
source of income for the cunning, who continue to hoard 
what they can extract from the simple people. These 
cunning persons are the ritualistic priests, called karapan 
by Asho Zarathushtra. The word actually means “arrangers 
of rituals,” but it also means “chatterers” and “mumblers” 
which they were indeed. They were not alone. There 
were the rulers, turned into luxury lovers through the 
spoils they had accumulated. The two, having a common 
vested interest of exploiting the people, had joined hands. 
They kept the people in darkness and ignorance. Their 
increasing lust for wealth had turned 
them into tyrants, an action that earned 
them people’s hatred. However, they 
forgot that God was watching them and 
that a day would dawn when a thought-
provoking genius would rise and lead 
the people out of their clutches.
     
It may be noted that this is the only song 
in which Asho Zarathushtra mentions 
a legendary person—Yima/Jamshed/
Jamshid—about whom it was said that 
he fell because of his arrogance and 
false pride. He, however, leaves the 
judgment to God. He also alludes to the 
Haoma ritual of an instant intoxicating 
drink performed by the Karapans and 
the Kavis.
 
Song 13 - Victory over Wrong
     
Wrong results in wrong ways and good 
produces yet more goodness. Wrong 
must be conquered. This is achieved by 
means of righteousness, good mind, 
and profound wisdom, a wisdom that 
promotes one to be Godlike. Fury and 
violence, practiced by fanatic religious 
leaders and wicked rulers who indulge in 
intoxicating rituals, must be abandoned. 
Spreading health and happiness is a 
foremost principle of life. Government 
must be run only by the good, wise 
and righteous rulers. Life on the earth 
must be led in peace, prosperity, and 
progress. It is only then that true reward 
of good life is obtained. It is only then 

that the divine dominion is established. It is only then that 
the mission of Zarathushtra is fulfilled.
 
However, since there are some scholars who either say 
that the Gathas are not clear on the condemnation of 
Haoma, or that Zarathushtra wanted some reform in the 
ceremony, let us see what the outstanding translators say 
about the two above-quoted stanzas:
 
Taraporewala has shown that, in regards to Song 13:10 
(Yasna 48:13), Mills, Batholomae, Kanga, have preferred 
“madahyâ -- intoxicant” over a solitary reading of “magahyâ 

-- greatness.”  I would add Insler, Anklesaria, 
Robert S.P. Beekes (A Grammar of the 
Gatha-Avestan) also. I would also point out 
that Humbach has stuck to his rendering 
of “urine” in his English edition “The Gathas 
of Zarathushtra” (1990) and again in his 
co-authored translation of  “The Heritage 
of Zarathushtra” (1994).  Insler’s rendering 
in his “The Gathas of Zarathustra, Liege, 
1975” reads: “When shall they fear the folly 
of that intoxicating drink …?” The foot 
note says: “The Haoma, cf Y[asna] 32.fn 
19.”  Of the Iranian translators, Mobed 
Firuz Azargoshasb reads it “madahyâ” and 
renders it “lie and greed.” (Gathas, Holy 
Songs of Zarathushtra, Council of Iranian 
Mobeds of North America, San Diego, 
1988, page 63). Prof. Jalil Doostkhah writes: 
“When shall the filth of this intoxicant 
(Persian “mei”) will be thrown away” and 
adds in his footnote: “It means the haoma 
drink. Cf Yasna 32.14.” (Avesta, the Oldest 
Iranian Compositions, in Persian, two 
volumes, Tehran, 1991).
 
“Mûthrem ahyâ madahyâ” (the “urine” of 
this intoxication) is not the only allusion to 
Haoma.  We have another, a stronger one.  
It is “Dûraoshem,” a well-known exclusive 
epithet of Haoma, in Song 5.14 (Yasna 
32.14).
 
My translation reads: “Fired by the 
wisdom-wasting drink, they have declared 
that the world must be destroyed.” And 
my Summary Substance adds: “The Kavi 
princes, although men of knowledge, 
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were cooperating with the practicing priests in exploiting 
people. The two had a common interest—exploitation.  
Thus the rulers were helping the wrongful. Addicted 
to ‘haoma,’ the instant intoxicating drink prepared 
ceremoniously was to give ‘pep’ to their aggressive mood 
for destroying the world. (The Gathas, Our Guide, Cypress, 
1989 and Stot Yasn, the Gathic Part of the Avesta, in 
Persian, Tehran, 1981)
 
While Taraporewala gives a long note showing that the 
Avestan dûraosha and Vedic “durosh” are related to the 
haoma/soma cult, he concludes that “… I am not quite 
inclined to accept the view that there is a special reference 
to the Haoma-cult here.”  Kanga simply says “ay fakrâno 
tarjomo hûñ kar shakto nathi, taythi muki didho chay. Mills 
tathâ Darmesteternâ tarjomâ manay khâtri lagtâ nathi—I 
cannot translate this stanza.  Therefore I have left it out. 
I do not find the renderings by Mills and Darmesteter as 
satisfactory.” Insler is quite specific.  He writes: “… who 
has been kindling Haoma” and adds in his foot note “The 
intoxicating drink which formed the sacrament in the 
worship of the traditional gods.” (page 49).  Humbach has 
“fire-proof intoxicant” in his book and again “fire-resisting 
(Haoma Dûraosha)” in his co-authorship with Ichaporia.  
The footnotes add: “The pun ‘the one who inflames the 
fire-resisting (Haoma)’ denotes a deceitful priest who 
performs a certain Haoma rite considered unlawful by 
Zarathushtra” and “The etymological meaning of Dûraosha 
… which in the Younger Avesta is an epithet of the 
Haoma, the intoxicant ritual drink of the Iranians, is ‘fire-
resisting, resisting annihilation’.  In the Younger Avesta it is 
understood as ‘preventing death, providing immortality’.  
Zarathushtra polemizes against the use of Haoma or, at 
least, against its misuse (cf 48.10.)” Azargoshab translates: 
“They wish death and destruction for the world of creation 
in the hope that the invincible shall help them.” The 
footnote specifies: “It refers to Haoma, which is described 
with the epithet of invincible.  This Yazata has been honored 
by the followers of untruth.” (page 24)  Doostkhah renders: 
“… the Repeller of Death be motivated to (their) help.” The 
footnote says that this word is the epithet of haoma (page 
26), and the Glossary elaborates that while haoma drink is 
“forcefully condemned” in the Gathas, it is highly praised 
in the Younger Avesta (page 1086).
 
It may be noted that “Duraosha” stands exclusively in the 
Later Avesta for Haoma and no other entity. Also the word 
“madha – intoxicant” used in the Gathas (48:10), occurs for 
nine times in the Later Avesta, seven referring to Haoma 

and two to other intoxicants in relation with Haoma. 
(Yasna 10:8 – 3 times; 10:19 – 3 times; 11:10 – 1 time and 
with “Duraosha”; and 17:5 – 2 times)
 
Conclusion
 
Haoma/Soma in the pre-Gathic period was an instant 
intoxicant drink. Condemned by Zarathushtra, the plant 
was substituted by the post-Gathic priests, who continued 
with their age-old ceremony. It was, most probably, 
ephedra, a much milder drink. It continues to be used in 
the ceremony performed by the Parsi priests in India. To 
the best of my information, Iranian Zoroastrian priests 
have given it up. The Gathas have no place for it.

Dr. Ali Jafarey, was born in Kerman, Iran. He received his 
schooling up to the University level in Karachi. He has a 
doctorate in Persian Language and Literature, and has self-
studied thirteen living and ancient languages, and also 
studied linguistics, anthropology, Indo-Iranian literature, 
history, geology and research methods. In Saudi Arabia, 
he worked as a translator/anthropologist in the Arabian 
Research Division of Aramco. In 1991, Dr. Jafarey, with 
seven other co-founders, established the Zarathushtrian 
Assembly in Los Angeles
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“Listen with your ears to the best things.  Reflect with a clear 
mind – each for herself/ himself – upon the two choices of 
decision…and choose good.. ” (Yasna 30.2.)
“with responsible choice and free will at your command” 
Yasna 31.11 
When Asho Zarathushtra offered the above wisdom he knew 
that what he said might not be appropriate in the future, so 
he offers us the responsibility for constant reformation, re-
formation according to the need/context of the moment. He 
was fully aware that everything in creation is evolving and 
we must not abdicate our responsibility to evolve and move 
forward. 

Our teachings further suggest that mankind is a co-worker 
with Ahura Mazda (the light of Wisdom) and the purpose of 
mankind is to bring about Freshokeriti or as the Christians 
say ‘bring the kingdom of heaven on earth” whilst the Jewish 
concept suggests “repair / heal the world.”.
Please note the emphasis is not on working for a better 
next life. Let us move from individual hope of salvation to 
collaboration that offers the much-needed hope here in this 
life. 
Tribes have evolved into nations and nations are joining 
together towards an international society through the 
movement of people and the demands of economic well-
being. 
The time has come in this global village to realise that and 
to accept that the only way forward is to acknowledge the 
inter-connectedness, the inter-relatedness and the inter-
dependence of the creation. Either we live well together or 
suffer and die apart. This requires for religious institutions 
and us to evolve.
2017 commemorated the Finnish Independence and The 
Lutheran Christian Reformation. These events show the 
milestones in evolution of a nation and a religion.
Our world is changing not only economically but also 
culturally, demographically, and perhaps even religiously. 
All the nations and communities are facing, ecological and 
often violent extremism in different forms. Certainly there 
is substantial global prosperity but that is accentuating the 
disparity a root of poverty.

So how are we to evolve and move forward together for the 
good of all.
Here the religious communities can play a major role, for 
some 87% of the world’s population claims allegiance to a 
religion. 
Religions were the first international institutions: 
transcending ethnic and national borders but today they are 
seen as Defunct, Divisive, Delusional and Dangerous .  
The unique asset of religions is the transcending of ethnic 
and national borders.This now has to be harnessed once 
again and be mobilised for the global community to flourish. 
This will require humility and courage. 
Humility to accept that religions have lost some trust and 
respect and that the trust and respect needs to be regained. 
Courage to recognise that the changes needed are applicable 
to each of our religious institutions. It is vital that we stop 
thinking of only our own flock and recognise that "we must 
be the change that we want to see in the world". 
Only then will we be able to move forward together: a 
change within each individual and a change within each 
institution, a re-formation of the institution to meet the 
need of the new era. 
The “other” in our society demands that each of our religious 
institutions gives a greater emphasis to the golden rule do 
unto others as you would have them do unto you… … a 
dictum that is in most if not in all of our religions. The other 
will be one of us and yet each will still remain a Christian, a 
Hindu, a Jew, a Buddhist,  a Jain, a humanist, an atheist … 
whatever one wishes to be. 
Thus we need to restore what was the original function of 
religions.
I am referring to the meaning of religion; re-legio … to 
reconnect and bind.
If my religion does not help me to reconnect with the divine, 
the self within, and with you and mother earth, to me that is 
no religion.
This to reconnect is the ultimate task of religions today 
This will require us to leave behind the baggage of the past 
and move forward without fear of the future.
This kernel of religions, to reconnect, is its greatest asset. 
However if it continues on yesterday’s traditions then it is 
also its greatest weakness.
We live comfortably within our own “private” communities, 
whether they be religious community or ethnic community, 
we create a small circle and exclude others out.  
What we need is to create a larger circle that offers a sense of 
belonging to all, thus opening our heart and giving a soul to 
the global community. Acknowledging our interdependence 
and responsibility for the common social concerns

Jehangir Sarosh

Interfaith Movement - For 
Righteousness



13  www.czcjournal.org No 185    Publication of California Zoroastrian Center    

Sharing and moving forward together we shall succeed in 
“creating paradise on earth”.   
This would not be a victory of one religion over the other but 
of "the spirituality of religion"   
A spirituality that will bring forth the human kinship, just as 
kinship within religions binds individuals’ together, kinship 
through interfaith understanding binds communities 
together.
But for this to happen we need to feel secure in our own 
faith through being true to ourselves whilst open to others.
Some communities who lived in a monoculture with a 
single homogenous faith feel threatened by the changes. 
But we, the Zarthushties, have lived as a minority in different 
religious and cultural context, accept and celebrate the 
diversity the new world offers us.
The spirituality of the primal good sprit, the mystery of 
the divine, the joy of being is what many young people 
are wishing to experience. They are disillusioned by the 
exclusivist way of religions that is often divisive.    
They wish to see religions co-operating on humanitarian 
issues to heal the world as per Zarathushtra code “Happiness 
to the one who gives happiness to others”
Zarathushties with responsible choice and free will at their 
command have a specific responsibility to help bring about 
the perfection of this world.
And we see this responsibility being carried out by members 
of our miniscule community at all levels of interfaith and 
multi-faith encounters with generosity and an open heart. 
For this they are respected and elected to important 
positions in disproportionate numbers at local, national and 
international interfaith organisation. 
Responsibility implies responding to the need of the 
moment. And the current challenges require religious 
institution to send out powerful well-researched joint 
statements to guide the policymakers on our common 
values that promotes the unity that is humanity. 
It is vital we promote interfaith dialogue and multi-faith 
cooperation because our teachings suggest that mankind 
is a co-worker with Ahura Mazda (the light of Wisdom) and 
the purpose of mankind is to bring about Freshokeriti, or as 
Michael Jackson put it 
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place
Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race …..  
Or as Yasna 31.22[1] makes it clear this comes about through 

the ethical norm of Good thoughts words and deeds.
This concept of thinking good thoughts then formulating 
them into good words would do nothing but produce hot 
air if they do not manifest into good deeds
But action that is good for all requires co-operation - 
Interfaith offers that opportunity for co-operation through 
understanding the “other”
Thereby we shall be united in righteousness. 

  * Adopted from Katherine Marshall World Development 
Bank

Jehangir ,has represented the Zoroastrian community 
for the past 40 years on various national and international 
organisations. He is currently the Executive Director of 
Religions for Peace UK and the co-president on the World 
Council of Religions for Peace. He is the founding member 
of the European Council of Religious Leaders and served 
on it as a Council Member and Secretary-General. With 
his love for the philosophy of Asho Zarathustra  and his 
community, Jehangir is passionate about ensuring that the 
community receives full  recognition for the contributions 
Zarathushties  have made and their rightful place within 
society.  He adores his children and grandchildren and his 
beautiful wife.
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XYZ (Xtremely Young Zoroastrians) is a non-profit 
organisation that aims at making this world a better place 
for the underprivileged and spreading social awareness 

and skills amongst the youth. XYZ Founder, Hoshaang Gotla 
explains:

In 2011, I was a delegate at the Zoroastrian Youth Congress 
in Vancouver and we had discussed this concept then but 
it didn’t take off, but now XYZ is going to make it happen. 
We want our children to realise that they have been given 
plenty by their parents and it is their turn to give back! We 
take up a cause every year which helps the kids step out of 
their comfort zone and make a difference. Our main aim is 
to spread the message of making a difference and showing 
everyone that if kids between 5 and 15 years can do it... 
Everyone else can too.
 
In the first year the kids made Blessings Bags. These were 
bags with biscuits, snacks, chocolate, tetra packs of a drink, 
a cap, t-shirts umbrella, jacket and maybe a toy. These were 
then kept in their car and given to poor people in Mumbai. 
Over 1200 bags were donated to individuals.

Second year XYZ organised a Shoe Collection and Donation 
Drive across Mumbai with the aim of providing footwear to 
those who need shoes but are unable to afford it. Stats show 
that 1.5 billion people worldwide are affected by diseases 
that could be prevented by wearing proper shoes and over 
35 million pairs of shoes end up in landfills every year. Most 
of us have at least a couple of extra pairs of shoes which just 
lie around unused, at home. Donating shoes can greatly help 
someone else walk comfortably. 
Over one hundred XYZ members, aged between 5 and 15 
years, along with friends and family members visited 21 
different colonies/ locations in Mumbai and collected a 
whopping 12,199 pairs of footwear within 3 hours! These 
shoes were sent to NGOs like Hamara Footath, Greensole, 
Angel Xpress Foundation, WWH (We Will Help Charitable 
Foundation) Trust (Aarey Milk Colony), Oscar Foundation and 
others for free distribution amongst the lesser privileged to 
help ease their lives.
Hoshaang Gotla, says, “This initiative helps educate our 
community’s children in serving the less fortunate. We 
kicked off the collections with accumulating footwear from 
our own houses first. We especially thank the PARSI TIMES 
for spreading the message to all their readers. In fact, after 
reading about the shoe donation drive, Parsis in Thane also 
collected over 200 pairs of shoes and those in Delhi started 
planning a similar collection drive! We hope that the children 
of our small community bind us together and work as one to 
make a huge difference to the people in need.” In addition to 
the shoes we also donated 24 pairs of Jaipur foot, which are 
prosthetic legs.

Last year (third year) we organised XYZ  XTRAVAGANZA. It 
was a dance competition where the kids participated on 

Teaching humanity and joy of 
giving to the young 

XYZ’s (Xtremely Young Zoroastrians) MAD (Making A Difference) 

Editor’s Note: Chehre Nama is featuring a column to honor 
contemporary Zoroastrians who are exemplifying the 
message of Zarathushtra through their deeds and who have 
initiated notable and sustained acts of reaching out and 
helping humanity at large during these turbulent times. These 
individuals have been able to rise above self-interest and reach 
out to those who are vulnerable and need a helping hand. We 
congratulate Mr. Hoshaang Gotla in his path of teaching the 
young social awareness and instilling in children a sense of 
giving to the less fortunate. 

Parts of this article has been reproduced from Parsi Times and is 
hereby acknowledged as the source
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different themes based on India, like independence, sports, 
weddings, etc. This was a fund raiser for cancer patients 
and homes and we also invited 10 cancer survivors who 
represented India and the survivors’ games, one of them was 
a ZOROASTRIAN.
XYZ raised Rs. 10,51,456 and donated to various hospitals 
and also fulfilled wishes of 25 cancer patients who were on 
their final stages.

Hoshaang Gotla finished his schooling from Campion School and 
graduated from HR College. He then went to California for further 
studies. On returning to India, he founded CHECKMATE, an event 
management company and INKFESTED, a t-shirt brand. Hoshaang is 
a visiting faculty at numerous colleges and B Schools in the subjects 
of Communication and Entrepreneurship and received the KPMG 
Scholarship to do his Post Graduation in Management and the Bajaj 
Scholarship to do an MBA from New York University.
He has been actively involved in numerous activities within the Parsi 
Community. He has been with HPY as an organiser and is also on the 
core committee of ZYNG. He organises monthly prayer meetings and 
has founded an organisation called XYZ - Xtremely Young Zoroastrians, 
to inculcate the passion for the community from a very young age.
Hoshaang is currently a Director at The Alexandra Girls' English 
Institution, Fort, Mumbai. 
He completed his Grade 6 in Speech and Drama at the Trinity College, 
London examination with distinction. He has participated in numerous 
debates and literary arts events in school and college. 
Currently, Hoshaang is working with the Hiranandani Group handling 
Skill Development, as the Executive Assistant to the Managing Director 
- Niranjan Hiranandani.

Jamshed's Giants along with Homai's Heroes went to Tata Memorial 
hospital to hand over the donation check of Rs 2 Lac. from the amount 
collected from Xtravaganza Cancer Collection event.
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In the Persian culture the number seven holds a special value; 
it is a symbol of completion or everything. Two examples are 
haft keshvarzamin (seven countries) means all the countries 
in the world or Haft Aseman means the endless sky and solar 
system. There has been much debate over whether haft 
seen or haft sheen is what should be placed on a Nowruz 
table. Some believe that Sheen was changed to Seen since 
one of its items was wine “sharab”. Post Arab invasion and 
Islamization of Iran wine was a taboo and as a result the 
beginning letter was changed to seen which would replace 
wine with vinegar (serkeh). That theory does not hold much 
water since items listed in the haft sheen include some with 
Arabic names so it couldn’t date back past 1400 years.
Some believe the seven items were haft chin which meant 
they were items placed on 7 china plates. This begs the 
question of whether ancient Persians had such close ties 
to China to import china plates to use for this purpose and 
were those called china plates in those days? 
It seems reasonable to think haft seen in its current state is 
the closest to what the Persians used historically. Today’s haft 
seen is all plant based with the exception of one metal item. 
Among the seens are anode fruit (senjed) which is a symbol 
love, samanoo, apple (seeb) which is a symbol of fertility, 
wheat sprout (sabzeh) symbol of growth and greenery, 
coin (sekeh) symbol of prosperity and sumac symbol of 
happiness. There is slight variation in choices of items with 
the letter “S” based on individual family tradition.
In Zoroastrian tradition there is a deeper meaning to haft 
seen in connection with characteristics of Ahura Mazda. In 
keeping with our goal to become God-like our ancestors haft 
seen is haft amesha spentas. We are reminded of Vohumana 
(progressive thinking), AshaVahishta (righteousness), Vohu 
Xashtra (desirable dominion), Spenta Armaiti (devotion)
Haurvatat (wholeness) and Amaratat (deathlessness, 
immortality). This annual reminder is a good way to bring us 
back to what our goal for the following year should be.
Sciencia Iranica states the history of haft seen is unclear and 
we have no conclusive evidence of how far back it dates 
but it is thought not to be as old as some think. There is no 
mention of this tradition from the Safavid dynasty or visiting 
scholars and travelers who visited Iran in the 19th century.  

Fereshteh Jamshidi
Summary translation: Fariba Pirghaibi

Nowruz:  haft seen or haft 
sheen
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Amarillo

Roya Behmardian
 
was born and raised in Southern 
California. She has attended 
CZC's Persian and religious 
classes all through her childhood. 
She graduated from UCI with a 
Masters of Art in teaching.

In spanish, the name for yellow is “amarillo.” I’ve always liked that word, 
amarillo, and it wasn’t until very recently that I realized that it was one 
of the first words I learned in Spanish. Along with rojo for red, azul for 
blue, and so forth.

In school, one of the first things they teach you as a kid is the names 
of the colors, and practice in identifying them. Seems like a pretty 
standard way to go about things, no need to think about it too much. 
But, if I try to think about it too much, which is what I plan to do, I 
imagine that one reason why we learn colors first is because it’s both 
simple to understand, and a direct representation of the world we live 
in. It doesn’t matter how old you are, for most people, color is always 
seen. And it’s important to be able to recognize that which we see, to 
understand how many colors there really are-and how each one adds 
value and depth to our world. 

That’s one of the most extraordinary assets of humankind, the amount 
and depth of diversity, or colors, that exist- diversity of thought, of form, 
of culture, and of experiences. Learning the word amarillo is great, 
but imagine a world that’s just amarillo, or just rojo, that’d be pretty 
boring and eventually probably migraine inducing. I can’t go through 
life with only amarillo, I have to expose myself to the other colors too. 
Equivocally, the more I embrace those who are different from what I 
am used to, what I am comfortable with, or that which is different from 
what I normally see, the more I can empathize and connect with people 
that I otherwise wouldn’t have- but should. 

Lately, there have been times where I’ve been frustrated with those who 
not only don’t share the same ideas that I do, but have polar opposite 
beliefs. I question why they won’t bother to see the other viewpoint, 
but not once did I ask myself why I couldn’t try to understand theirs. 
It’s difficult to step out of our own bubble and venture into an abyss of 
unfamiliarity, but maybe that’s what’s needed to not only create peace- 
but more importantly progress. 

Interestingly enough, there are times when seeing what is different and 
embracing diversity feels like the most natural way to be. Recently, I 
learned about Moebius Syndrome. It’s one of the rarest syndromes in 
the world, and causes facial paralysis. People with Moebius Syndrome 
are typically not able to smile, and I met an awesome kid this year who 
has this syndrome. My community celebrated Moebius Syndrome 
Awareness day this year (On January 24th, check it out), and the whole 
purpose is to raise awareness and subsequently understanding for a 
syndrome that most people do not know about- in fact, the motto is 
to look beyond face value because people with this syndrome find 
other ways beyond the face to express themselves. That uniqueness is 
something we can all learn from, and it adds more beauty to an already 
colorful world. 

What is so cool about all of this is that we start off learning to see the 
world- not for its sameness, but for its--this is going to sound like a 
made up word--differentness. With that logic in mind, to accept only 
what is the same is to deprive ourselves of the immense learning 
and life-enriching opportunities available in life’s canvas. Just like 
a kindergartener listens as they hear the name of a color for the first 
time, maybe that’s our first step too- to listen. Listen to those who think 
differently, look differently, and those who experience differently. That’s 
not always easy, but perhaps that’s precisely why it is worth it to try. 
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On the 25th of December, 2017, a Dadgah, ‘Asha Vahishta 
– The Zoroastrian Center’, was inaugurated in Pune, under 
the umbrella of Association for Revival of Zoroastrianism 
(ARZ), which opened its doors to intermarried Parsis and 
their children, as also Zoroastrian enthusiasts who sought 
greater insight into Zoroastrianism. Within this short 
period of its inauguration, the Center has already been 
busy performing numerous religious rituals on 
request, and has been frequented by a large 
number of Zarthostis, not just married outside 
the community, but also within the community!
The ‘Asha Vahishta’ Zoroastrian Centre is 
a place of worship and venue solely for 
Zoroastrian social and religious ceremonies, 
such as navjotes, weddings, jasans, machis and 
the four days obsequies funeral prayers for 
those who opt for burial or cremation, which 
non-Parsi family members and friends can 
attend. Headed by brothers Vispy Wadia and 

Kerssie Wadia, the Dadgah is located at Pune’s NIBM Road 
(Kondhwa), and was built at a price of Rupees two and a 
half crores, via a trust started by the brothers in 2005. The 
main aim was ‘inclusion’ or providing a dignified alternative 
to Parsi/Irani Zoroastrians who were excommunicated or 
discriminated against from entering Zoroastrian religious 
places of worship, with a special focus on the intermarried 
Parsi population including their non-Parsi spouses, so as 

to ensure that a family was able to worship 
together as one family.
So far, the Center has already performed over 
six Jasans with four more outsourced, two 
navjotes, with Machis and Tandarosti prayers 
offered practically daily, in addition to other 
prayers including Afargan, Farrokhshi and 
Satum. But it is the catharsis-like experiences 
of visitors that have been most instrumental 
in justifying the establishment of the Dadgah. 
The very first public function, which went 
super-viral on all social media platforms, was 
the navjote of two children – Sanaya and Cyrus 
Hoffman – whose mother Shireen Hoffman is 
married to a non-Parsi Australian. The whole 
family came down from Australia to get the 
navjote of the two children performed in India. 
Speaking to Parsi Times, Shireen’s mother, 
Roshni Dumri, who resides in Australia, said, 
“We were going to have the navjote of my 

grandchildren performed at a friend’s house, but when we 
read about the inauguration of the Asha Vahista Center in 
Pune, we immediately decided to have the ceremony done 
at this very center, since there is a fire there and it gives us 
the very feeling of an Agiary. We requested our priests, Er. 
Khushroo Madan and Er. Fali Madon to initiate our children 
into the religion at this center in Pune, and we loved the 

Asha Vahishta – The Zoroastrian 
Center (Pune) Celebrates 1st 
Month-iversary!

Sourced from:
http://parsi-times.com/2018/02/asha-vahishta-zoroastrian-
center-pune-celebrates-1st-month-iversary/
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entire experience.”
Yet another touching 
story was of a non-Parsi 
spouse who was finally 
able to perform the 
death prayers for her 
late Irani Zoroastrian 
husband. In fact, on 
31st January, 2018, 
worshippers of Avtaar 
Meher Baba had 
a Ruwan-ni-Machi 
performed at the Asha 
Vahishta Zoroastrian 
Center, enabling all 
Meher Baba followers 

(immaterial of their religious 
background) to attend the 
ceremony.
Speaking to Parsi Times, 
Vispy Wadia said, “I’ve been 
astonished to witness 
innumerable excommunicated 
Parsis and Iranis literally break 
down here – it’s truly a catharsis 
of sorts for them. They sob out 
of a sense of relief, gratitude and 
happiness to be able to worship 
at our paak Dadgah, alongside our priests and other fellow 
worshippers. We have also witnessed three generations of 
Parsis walking in! It’s just so satisfying and heart-warming to 
be able to facilitate this kind of joy in hearts which simply 

wish to pay homage to Ahura Mazda.”
Built over 5,500 square feet, the two-
storeyed Asha Vahishta houses the holy 
Dadgah fire lit from the inaugural jasan 
fire, a community hall, a prayer hall, and 
a library which is currently being stocked 
with books and periodicals on the 
Zoroastrian religion which will be made 
available to people who are passionate 
about study and understanding the 
religion. The Center is also equipped 
with 24/7 CCTV surveillance and 
includes an elevator to convenience 
the elderly and the specially-abled. It is 
open for visits every single day. It has 
been catering to a constant stream of 
happy visitors ever since its inauguration 
in the last week of December 2017 – in 
fact, within the very first week itself, the 
Center started receiving queries and 
getting bookings for performing various 
religious ceremonies.
In the near future, ‘Asha Vahishta’ 
Zoroastrian Centre will also be 
conducting Gatha classes and lectures 
by eminent religious scholars from India 
and abroad as also organizing tours to 
Zoroastrian places, globally
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When Asho Zarathushtra
Was ordained with 
" A Purple Mantle"

To spread the Pristine Teachings
Ahura Mazda was rest assured

That when He was given the task
He could surely handle

Whether He preached from
Mountain high

Or an any open field
By-ways or alley-ways
I can almost hear Him

Say:
"If you want to come into
My life the door is open
If you want to get out

Of my life the door is open
Just one request,Don't stand 
In the Door,you are blocking 

The traffic"
He went on preaching

His Divine Message
Twenty-four seven 

Three sixty five 
Though very frustrated 

At times almost felt
Like throwing in the towel

He knew He could
Not disappoint His Mazda

'Cause there was 
Too much at stake 

 He would loose 
The Faith Ahura Mazda 

Had in Him 
Which to Him (Asho Zarthushtra)

'Would cause Him excruciating pain.

He preached till 
He breathed His last

He knew He had accomplished 
What He was sent out to do 

He died with a smile on His Face
As He soon would be "Home" at last

To all the New Initiates
Let the Bells of 
Freedom toll

We welcome you i
Into the Zoroastrian Fold

Hope the Pristine Message 
Of Good Thoughts Good Words

Good Deeds you will uphold

You have the right 
To lead your life

The way you choose
`Cause Zoroastrianism

Believes in Freedom 
Equality Justice

For all

Poems From Farida Bami
ASHO ZARATHUSHTRA New Initiates

Farida Bamji, a Zoroastrian of Indian origin has 
a Master’s degree in Sociology and lives with her 
family in Ottawa, Canada. She loves to write poems 
on Zoroastrians and its religion, do crochet, ceramics 
and embroidery. In 2007 she was named Poetry 
Ambassador Associate by the International Library 
of Poetry and National Poetry Month Committee, 
receiving the 2007 Commemorative US Poetry 
Ambassador Medal. Recently, her poem, “Happinesss 
to those who seek Happiness for others” has been 
accepted by the Smithsonian Institute. Another called 
“Freedom” was accepted by the Canadian Museum 
of Human Rights, Winnipeg and “We Want To Break 
Free” accepted for publication by the UN Journal (Faith 
Initiative>Embracing Diversity) Women’s Issues.


