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میراث مشـترک زرتـشتیان ایـرانی و پـارسی

Common Heritage of Iranian Zoroastrians and the Parsis

سفر و مهاجرت زرتشتیان ایران به هند، به دورة 
ساسانیان و حتی پیش از آن باز می گردد، اما 
مهاجرت گروهی و اصلی زرتشتیان از ایران به 
هند از قرن هشتم میالدی آغاز شد. هدف این 
مهاجرت که قرن ها بعد از آن نیز ادامه یافت، 
حفظ دین نیاکانی زرتشتی بود. نخستین گروهِ 
زرتشتیان ایرانی که پس از اسالم به هندوستان  
مهاجرت کردند، پس از س��فری س��خت و 
طوالنی  در یکی از شهرهای گجرات ساکن 
شدند و آن شهر را به یاد سرزمین مادری خود 
»س��نجان« نامیدند، زیرا س��نجان نام یکی از 
روستاهای خراسان و یادآور زادگاه نیاکانشان 
بود. آنان همچنین نخستین آتشکدة خود را 
به یاد ایران »ایرانشاه« نامیدند. زرتشتیان مقیم 

هند با تکیه بر خرد، سخت کوشی، صداقت و 
صفات نیک دیگری که میراث دین مزدیسنی 
بود، توانستند دشواری ها را پشت سر بگذارند 
و جامعه ای جدید و خوش��نام را پایه گذاری 
کنن��د که به نام »جامعة زرتش��تیان پارس��ی« 

شناخته می شود. 
از آن پس، جامعة پارسیان هند پایگاهی شد برای 
زرتشتیان ایران که زندگی سخت و دشوارشان 
ت��ازه آغ��از ش��ده ب��ود. در دوره های مختلف 
تاریخی، به ویژه هنگامی که فش��ار زندگی بر 
زرتشتیان شدیدتر شده بود، برای نمونه در دورة 
حملة مغوالن و حکومت صفویه و قاجار، تعداد 
زیادی از زرتشتیان ایرانی به هند مهاجرت کردند 
و به کمک هم وطنان پارسی خود از جا و مکان 

و کار برخوردار شدند. از آن سو زرتشتیان ایران 
نیز با فداکاری و از خود گذشتگی بسیار، پایگاه 
دین ایرانی را نگاهداری می کردند و به این ترتیب 
پشتیبان معنوی زرتشتیان پارسی به شمار می آمدند. 
آنچه در این مدت طوالنی، زرتش��تیان ایرانی 
و پارس��ی را کنار هم نگاه داش��ت، اندیش��ة  
نگاهداری دین مزدیس��نی بود. این اندیشه به 
اندازه ای قدرتمند بود که این دو پیکرة جدا از 
هم، هیچگاه به واقع از یکدیگر فاصله نگرفتند 
و با بندهای محکم »همازوری« همواره در کنار 
یکدیگر باقی ماندند و مانند اعضای یک پیکر 
واحد، دین مزدیسنی و اندیشه های واالی آن را 
نگاهبانی کردند. اکنون اندیشة واال و گرانقدر 
مزدیسنی مانند همیش��ه زنده و پویا است، اما 

هنوز پیشبرد  آن همچنان نیازمند همتی بلند و 
قدرتمند است، همتی که در سایة »همازوری« 
به بار می نشیند. زرتشتیان ایرانی و پارسی در دو 
بستر فرهنگی متفاوت رشد یافته اند و ظاهرشان 
گاه بس��یار متفاوت اس��ت، آنها زبان، لباس و 
آداب و رس��وم متفاوتی دارند که در نگاه اول 
این دو جامعه را از ه��م جدا می کند. اما برای 
یگانگی و همازوری تنها یک راه وجود دارد، 
و آن این است که در سایة اندیشة مشترک دین 
مزدیسنی، تفاوت ها را کمرنگ کنیم و همواره 
به یاد داش��ته باشیم، اندیشه ای که بیش از هزار 
سال سبب همازوری پارس��یان و ایرانیان بوده 

است، تنها راه یگانگی و بقای ماست.
دکتر فرزانه گشتاسب

 The movement, to India, and seeking
 settlements in that land of Iranian
 Zoroastrians dates back to the Sassanian
 era or even earlier. But the major exodus of
 Iranian Zoroastrians to India began in the
 eighth century. The goal of this migration,
 which continued for centuries afterwards,
 was to preserve their ancestral religion of
 Zoroastrianism. The first group of Iranian
 Zoroastrians who migrated to India after
 Islam, followed by a long journey, settled
 in one of the cities of Gujarat and named
 that city ‘Sanjan’ in commemoration of
 their native land. Sanjan had been the
 name of a village in Khorasan and thus,
 a reminiscence of their ancestral home.
 Likewise, they named their first fire
 temple ‘Iran Shah’ in memory of Iran.

 Zoroastrians living in India could overcome
 difficulties with their emphasis on wisdom,
 diligence, honesty and other good traits which
 were heritage of the Mazdayasni Religion, and
 established a new reputable community known
 as the ‘Parsi Zoroastrian Community’.
 Thereafter, the community of Parsis in India
 became a base for the Zoroastrians in Iran
   whose tough and difficult life had just begun.
 Within different historical periods, especially
 during the Mongolian invasion of Iran, the
 Safavid era or during the reign of Qajar
 dynasty, when the pressure was intense
 on the life of Iranian Zoroastrians, a large
 number of Iranian Zoroastrians migrated to
 India. There, their Parsi compatriots helped
 them to find sanctuary and job. On their
 side, the Zoroastrians of Iran endeavored to

 uphold the basics of the Iranian Religion
 and culture with great dedication and
 against personal sacrifices, thereby being
 considered as Spiritual Supports of the
Parsi Zoroastrians.
 What has kept the Parsi and Iranian
 Zoroastrians together, for such a long period
 of time, has been the concept of safeguarding
 and maintaining the Mazdayasni Religion.
 The potency of this concept has been so
 great that these two separate bodies have
 never fell apart, in essence, and have stayed
 together, forever, due to their strong bonds of
 ‘Hamazoori’ [Unity], and like limbs of a single
 body protected the Mazdayasni religion
 and its sublime thoughts. At present, the
 noble and precious Mazdayasni Beliefs are
 alive but its preservation, under the present

 circumstances, requires strong and sustained
 efforts. The efforts that become fruitful under
 the light of ‘Hamazoori’. Iranian and Parsi
 Zoroastrians have developed in two different
 cultural contexts, at times having very
 different appearances. They have distinct
 languages, dressing codes, cultural and
 religious customs, which differentiate the
 two communities at first glance, yet, there is
 only one path to Hamazoori and Unity, which
 is to fade under the light of the differences
 the common dedications to the Religion of
 Mazdayasnu Zarathushtrish, and always to
 remember that the original efforts which led
 to the Hamazoori between the Parsis and the
 Iranians for more than a millennium is the
only way to our future unity and survival.
Dr. Farzaneh Goshtasb
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ایرانیان موحد از دیر باز در راه اشـاعه آزاد اندیشـي و 
آزاد منشـي كوشـید    ه اند

زرتشـتیان  از مظاهـر اخـاق عملـی انـد. 

 Message of the Speaker
 of the Parliament of

 the Islamic Republic of
 Iran On the occasion

 of the 10th World
Zoroastrian Congress

 Message of the President of the Islamic Republic of
Iran to the 10th World Zoroastrian Congress

دکتر علي الریجاني رییس مجلس شوراي 
اس��المي ایران در پیامي ب��ه کنگره جهاني 
زرتش��تیان،اظهار امی��دواري ک��رد چنی��ن 
جلسات بحث و گفت وگو، به خوبي تداوم 
یافت��ه و با توفی��ق روزافزون و دس��تاوردهاي 

ب��راي  ارزش��مند 
نسلهاي  رس��تگاري 

آینده همراه باشد
دکت�ر  پي�ام 
الريجاني، رياست  
محت�رم مجل�س 
اسالمي  شوراي 
ايران به دهمين 
جهان�ي  کنگ�ره 
زرتشتيان به اين 

شرح است:
س��پاس  را  خ��دا 
ب��ه  ک��ه  میگوی��م 

مناس��بت دهمین کنگره جهاني زرتشتیان 
توفی��ق داد دوباره مراتب احت��رام و درود 
خود به ش��ما پی��روان آرمانه��اي حضرت 
اشوزرتشت پیامبر که گرد هم جمع شدید 
تا درباره دفاع از ارزش��هاي نیک انساني - 
اخالقي که نمونه بارز آن س��ه اصل اندیشه 
نی��ک و گفتار نیک و کردار نیک اس��ت، 
گفتگو کنی��د، را اظهار ب��دارم. گفتگوي 
پی��روان هر دی��ن الهي در رابط��ه با پیروي 

از فرامین انس��ان س��از و روح پرور دیانت 
خویش، همچون معرفت به دین، شناخت 
و استحکام روابط حس��نه انساني و از همه 
مهمت��ر توجه به تعهد و مس��ئولیت پذیري 
در قبال گس��ترش آرامش و دستیابي حس 
کمالجویي بش��ر در سایه 
س��ار معنوی��ت و ان��وار 
گرمابخش دین و اخالق، 
تقدیر  هم��واره شایس��ته 

بوده است.
با آنکه بشر امروز هنوز هم 
در جستجوي آزادمنشي و 
از  برخاسته  آزاداندیش��ي 
عقالنیت و معنویت است، 
ایرانیان موّح��د و دیندار، 
از دیرب��از آن را ش��ناخته 
و در کن��ار آرمانهاي حق 
طلبانه و باورهاي توحیدي 

خویش، در راه اشاعه آن کوشیده اند.
در خاتمه، ضمن سپاس از دوست و همکار 
ارجمندم جناب آقاي دکتر اسفندیار اختیاري؛ 
نماینده محترم زرتشتیان در مجلس شوراي 
اسالمي به جهت رساندن درود و پیام تبریک 
اینجان��ب به ش��ما عزیزان، امی��د دارم چنین 
جلسات بحث و گفتگو، به خوبي تداوم یافته 
و با توفیق روزافزون و دستاوردهاي ارزشمند 
براي رستگاري نسلهاي آینده    همراه گردد. 

رئیس جمه��وری در پیامی به دهمین کنگره 
جهانی زرتش��تیان تاکید کرد: پندار، گفتار و 
ک��ردار نیک آموزه ی بزرگی اس��ت که می 
تواند به اخالق و اندیشه انسانی سمت و سوی 
الهی بدهد. متن پیام دکتر حسن روحانی 

به این شرح است:
به نام خداوند جان و خرد 
کزین برتر اندیشه برنگذرد

برگزاري دهمین کنگره جهاني زرتش��تیان 
را صمیمانه تبری��ک می گویم و براي تمامي 
شرکت کنندگان ارجمند و دست اندرکاران 
سختکوش آن آرزوي توفیق دارم. نشست هایي 
از این دس��ت نه تنها براي پیروان زرتش��ت 
ب��زرگ که ب��راي مس��لمانان و ایرانیان مایه 
مباهات است، هرجا گوهر دین- که در همه 

ادیان الهي یکي اس��ت- 
پاس داش��ته شود و هرجا 
مش��ترکات بین فرهنگي 
و می��ان تمدني بازآفریني 
شوند، همه از آن بهره مي 

 برند.
ق��رآن کریم- کت��اب ما 
مس��لمانان، اهل کتاب را 
"بیایید  می کند که  دعوت 
بر سر س��خني که میان ما 

و شما یکسان است بایستیم، اینکه جز خداي 
یکت��ا را نپرس��تیم و چیزي را با او ش��ریک 
نگردانیم و بعضي از ما بعضي دیگر را به جاي 
خدا به خدایي نگی��رد". اهورامزدا، "خداي 
نیک سرش��ت آیین زرتش��ت"  که "َسرَور 
دانایي" و "سرچشمه هم خوبي ها"ست، انسان 
را به همین سخن فرا می خواند. "پندارنیک"، 
"گفتارنیک" و "کردارنیک" آموزه بزرگي 
اس��ت که می تواند به اخالق و اندیشه انساني 

َسمت و سوي الهي بدهد.
نه تنها ما ایرانیان، بلکه جهانیان به خوبي مي-

دانند که زرتش��تیان با اعتقاد به داوري پایان 
جه��ان و پیروزي نیکي بر بدي و راس��تي بر 
دروغ از مظاه��ر اخ��الق عملي  ان��د و میان 
زندگي مادي و معنوي، اعت��دال آرماني را 

برگزیده  اند. این فرمان آیین زرتش��تي که، 
ب��ر تردید و آرزوي نادرس��ت با خرد، بر آز 
با خرسندي، بر خش��م با آرامش، بر رشک 
با نیکجویي، بر نیاز با هش��یاري، بر س��تیز با  
آشتي و بر دروغگویي باید چیره شد، سخني 
مشترک و مستتر در همه ادیان الهي است که 
می تواند براي انس��ان و جهان، حیات بر آمده 
از عقالنیت و اعت��دال و اخالق را بیافریند و 

گسترش دهد.
جهان ام��روز بیش از هر زم��ان نیازمند این 
سرچشمه  هاي معنوي و اخالقي و همزیستي 
میان پیروان ادیان اس��ت و باید از معرفت و 
تجربه بشر در راه تحقق این ضرورت به جد 
بهره برد. ایران زادگاه زرتشت، پیام آور نیکي 
 ها و خوبي  ها و موطن نخست زرتشتیان بوده 
است و حضور مستمر دین 
زرتشت حتي در کنار اسالم 
در ایران، نقش تاثیرگذاري 
به پیروان این آیین الهي در 
گس��تره فرهن��گ و تمدن 
ایراني و اسالمي داده است. 
باید ای��ن زیس��ته دیرین را 
امروز نیز بازآفرید و تقویت 
کرد و با همدلي و همراهي 
و همزیس��تي راه را بر اندیشه 
 ها و تالش هاي هدفمند اهریمني که می خواهند 
جه��ان را به منازع��ه میان ادی��ان و مذاهب 
بکش��انند، بس��ت. تفرقه و نزاع و برساختن 
عصبیت ها و تعصب��ات نابجاي دیني و مذهبي 
هر کجا که باشد، ساخته و پرداخته سیاست-

هاي ش��یطاني است و تردیدي نیست که در 
این میان امروز مسئولیت پیروان همه ادیان و 

مذاهب سنگین تر از پیش است.
براي همه زرتشتیان جهان از خداوند بزرگ 
توفی��ق م��دام، مس��ئلت دارم و به پارس��یان 
هند که ش��هروندان خوش��نام و ارجمند این 
سرزمین کهن می باشند به طور ویژه درود مي-

فرستم. امیدوارم که با برگزاري کنگره آتي 
زرتشتیان در ایران موطن کهن آنان، میزبان 

مهربانی هاشان باشد. انشاءاهلل  

Praise be to the Lord of Life, God the Wise 
 A worthier notion shall not arise

I, hereby, express my utmost sincere 
congratulations on the occasion of the 
10th World Zoroastrian Congress, 
and wish success for all the venerable 
participants and diligent organizers. 
Such meetings are sources of pride not 
only for the followers of Zaratushthra, the 
Great, but also for Iranians and Muslims. 
Wherever the Essence of Religion- which 
is similar for all divine religions- is 
respected and wherever the intercultural 
and intra-civilization communalities are 
recreated, all can benefit.
The Holy Quran- the Scriptures of us, 
the Muslims- invites all “Believers" - 
To convene and uphold their Common 
Beliefs which states not to worship any 
entity except The One and The Only God, 
and never anything in parallel with Him, 
and never get confused  by believing in 
anything else  in the place of Almighty 
God. 
Ahura Mazda, the 'Righteous Minded God 
of the Zoroastrians' who is 'All Knowing' 
and ‘the Source of all excellence’ calls 
for the entire human beings to observe 
this. ‘Good Thoughts’, ‘Good Words’ 
and ‘Good Deeds’ is a great instruction 
which can lead the human morality and 
consciousness towards a divine direction.
Not only we, the Iranians, but the entire 
world is well aware that Zoroastrians, 
with their belief in the Final Arbitration 
of the world, and triumph of the Good 
over evil and the triumph of Truth over 
falsehood are exemplars of practical 
morality. They have opted for an 
ideal moderation between a material 
and spiritual life. The Zoroastrian 
Commandments which state that we 
can overcome untruthfulness, along with 
doubt and wrongful wishes, with wisdom, 
avarice with contentment, wrath with 
tranquility, envy with good will, need 
with sobriety, conflict with reconciliation, 
is the implicit and common dictions of all 
divine religions, which can create and 
expand the life of moderation, rationality 
and ethics for the human beings and the 
world, at large. 
Today’s world, more than ever, is in need 
of such spiritual and moral resources 
and coexistence of religions. The human 
experience and knowledge should be 
seriously used for the fulfilment of 
this necessity. Iran, the birthplace 
of Zaratushthra the messenger of 
excellences and benevolence, has been 
the first Home to the Zoroastrians, and 
the constant presence of Zoroastrianism 
in Iran, even besides Islam, has bestowed 
upon the followers of this divine 
religion an influential role within the 
context of Iranian and Islamic culture 
and civilization.  This long living life 
philosophy should, today, be recreated 
and strengthened, and with harmony, 
collaboration, and coexistence block 
the path to targeted demonic ideas 
and efforts which aim to bring the 
world towards conflict among religions. 

Discord, strife, construction of prejudice 
and inappropriate religious fanaticism, 
wherever they exist, is a product of 
satanic policies, and, thus, there is no 
doubt that the responsibility of the 
followers of all religions today is heavier 
than ever.
I wish that the Almighty God bestow 
ongoing success for all the world 
Zoroastrians, I, specifically salute and 
convey my most sincere felicitations to 
the Parsis of India who are reputable 
and honorable citizens of this ancient 
land. I hope that by holding the 
next Congress in Iran, their ancient 
Homeland, we will host their kindness. 
God Willing.
Dr. Hassan Rouhani,
President of the Islamic Republic of Iran

 I thank God for bestowing upon me, on
 the occasion of the 10th World Zoroastrian
 Congress, the pleasure of reiterating
 my felicitations and respect to you, the
 followers of Prophet Ashu-Zarathushtra
 and His aspirations. You, who have
 congregated to discuss so as to protect the
 good moral and ethical values of humanity,
 under Principles vividly represented as
 Good Thoughts, Good Words and Good
 Deeds. Dialogue amongst the followers
 of any divine religion, with the aim of
 spiritual advancement for approaching
 the development of ethics and humanity
 related aspects of their respective faith
 has always been praiseworthy. These
 include wisdom of insight into one’s
 Religion, the realization for strengthening
 of the good relations among human beings
 and, of utmost importance, is the taking
 into account one’s own commitments
 and responsibilities that would lead into
 the achievement of peace and of human
 perfection in the light of spirituality and
 heartwarming lights derived from one’s
Religion and morality.
 Even though human being, today, is
 still in search of freedom of thought,
 and action, arising from rationality
 and spirituality, the monotheist and
 religious Persians have known it since
 long and have tried to disseminate this
 along with their righteous-seeking
 aspirations and monotheist beliefs.
 In ending, I’d like to thank my friend
 and colleague H.H. Dr. Esfandiar
 Ekhtiyari, the respected Zoroastrians’
 M.P. of the Islamic Republic of Iran,
 for delivering my congratulations
 and felicitations to you, I also hope
 that such sessions of dialogue and
 discussion will continue well and bring
 forth valuable breakthroughs and
 increasing beneficence for the salvation
of future generations.

 Dr. Ali Larijani, Speaker of the Parliament
of the Islamic Republic of Iran
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باید از همه ظرفیت هاي زرتشتیان جهان براي زندگي بهتر همكیشان بهره جست

 Message of the Iranian Zoroastrians› M.P. to the 10th World
Zoroastrian Congress

دکتر اس��فندیار اختیاري نماینده زرتشتیان 
در مجل��س ش��وراي اس��المي ای��ران در 
دهمین کنگره جهاني زرتشتیان  گفت:باید 
از همه ظرفیت های جامعه زرتش��تیان، در 
تمامی نق��اط جهان، در جه��ت باال بردن 
کیفیت زندگی و افزایش ارزش��مندی در 
میان زرتش��تیان استفاده کرد و در این راه، 

ارتباط، رمز پایداری خواهد بود. 
وي تاکی��د کرد:هر گونه پیوند درس��ت و 
سیس��تماتیک بین تک تک زرتش��تیان و 
ارتباط س��ازمانی بین ارگان های زرتش��تی 

می تواند در این مسیر اثربخش باشد.
متن پیام دکتر اختیاري به شرح زیر است:

خشنه اتره اهورهه مزداو
درود به فروهر پاک بزرگ پیام آور آریایي، 
اشوزرتشت اس��پنتمان و درود به روان پاک 

جان باختگان تا ابد جاوید راه ایران زمین.
گرام��ي  همکیش��ان  و  آقای��ان  خانم ه��ا، 
ش��رکت کننده در دهمی��ن کنگ��ره جهاني 
زرتش��تیان و برگزارکنن��دگان زحمتکش و 
قابل تقدیر این همای��ش جهاني، از حضور، 
همیاری و همکاری شما بزرگواران شادمانم 

و سپاسگزاری می کنم.
 در آغ��از به نمایندگي از ایرانیان زرتش��تي، 
بهتری��ن ش��ادباش هاي آنان را از س��رزمین 
مادري زرتش��تیان جهان، براي ش��ما عزیزان 
به ارمغان آورده ام. پیامي پر از ش��ادی، مهر، 
محبت. پیامی پر از ش��وق و دوست داشتن. 
پیامی که بوی ایران می دهد، بوی س��رزمین 

پارس، زادگاه اشوزرتشت، نخستین پیام آور 
یکتاپرس��تی. کش��وري که فرهنگ و تمدن 
جهان وامدار اوس��ت. سرزمینی زیبا، بزرگ 
و اس��توار همچون دماوند. س��رزمین مردان 
دالور همچون آرش و ش��یرزنان دلیر چون 
گردآفرید، دیار ایرانیان مهرورز و انسان مدار 
که در راه پاس داشت سرزمین اهورایی ایران 
از جان گذش��تند. پارس��یانی که با فرهنگ 
خود تخت جمش��ید را س��اختند و کورش 
کبیر را پرورش دادند. کشور زرتشتیان نیک 
اندیش، نیک گفتار و نیک کرداری که هنوز 
به پاس داش��ت بزرگان خویش، با دل و جان 
در سرزمین مادری ایستاده اند و برای آبادی و 

آبادانی اش پایمردی می کنند.
آری، در زمانی که برخی در پی یافتن سرزمین، 
تاریخ و فرهنگ هستند، افتخار ما زرتشتیان این 
است که فرهنگی پرافتخار و تاریخی مثال زدنی 
را در س��رزمینی همچون ایران داریم. ما ریشه 
و خاس��تگاهی غیر از ایران نداریم و نخواهیم 
داش��ت. بنابراین باید بر گس��ترش این افتخار 
بکوشیم. همان گونه که در تاریخ معاصر نیز، 
شادروانان بهشتی روان، مانکجی و مارکار در 
این راه قدم برداش��تند بنابراین راه های دیگر به 

بی راهه است و فقط این است:
چو ايران نباشد تن من مباد

نکات مهم دیگری ک��ه در رابطه با موضوع 
اصلی این همایش، یعنی "توس��عه، رش��د و 
تحکی��م هوی��ت"، الزم به تاکید اس��ت آن 
است که به دلیل ش��رایط خاص زرتشتیان و 

گستردگی مکانی آن ها، نیاز به شناخت  و به 
کارگیری راهبردهای ویژه در میان مسئولین 
ارگان های زرتشتی سراس��ر جهان احساس 
می ش��ود . اس��تراتژی هایی ک��ه دیگر یک 

"اختیار" نیست، بلکه یک "باید" است.
س��رمایه های انس��انی و بخصوص جوانان، 
بزرگتری��ن دارای��ی ما اس��ت ک��ه همگان 
بای��د در حفظ و توانمندی آنان بکوش��یم. 
داش��ته هایی که در جای ج��ای این جهان 
خاکی قرار گرفته اند و در خط مقدم هجوم 
فرهنگ های درس��ت و بخصوص نادرست 
قرار می گیرند. در این فضای مبهم و درهم 
ریخت��ه، آم��وزش صحیح و درس��ت دین 
و آیین ب��ر مبنای آموزه های اشوزرتش��ت 
اسپنتمان، نخس��تین و مهمترین گام در راه 
بیمه کردن آینده سازان این جامعه است. زیرا 
در دنیای کنونی داشتن اعتقاد و باورمندی 
اولین اصل اس��ت که باید مستحکم باشد تا 
بتوان با هویتی مشخص و پرافتخار، پله های 

بعدی سربلندی و پیشرفت را طی کرد.
راهبرد مهم دیگر استفاده از همه ظرفیت های 
جامعه زرتش��تیان، در تمامی نقاط جهان، در 
جهت باال بردن کیفی��ت زندگی و افزایش 
ارزشمندی در میان زرتش��تیان است که در 
ای��ن راه، ارتباط، رمز پای��داری خواهد بود. 
هر گونه پیوند درس��ت و سیس��تماتیک بین 
تک تک زرتش��تیان و ارتباط سازمانی بین 
ارگان های زرتش��تی می تواند در این مسیر 
اثربخ��ش باش��د. چنانچه ب��ه تاریخچه این 

کنگره نیز نگاه ش��ود، 
فلسفه وجودی آن که 
54 س��ال پیش طراحی 

ش��د و تاکن��ون اج��را ش��ده اس��ت، همین 
گفتگوی چندوجهی را نشان می دهد که البته 
می بایست به گونه ای جدید، به روز می شد تا 

کارایی بیشتری داشته باشد. 
تشکیل جلسات مس��ئولین جامعه ی جهانی 
زرتش��تیان، در دوره ه��ای مش��خص و پیدا 
ک��ردن راهکاره��ای اجرای��ی در راس��تای 
رس��یدن به این هدف، مهمترین اس��تراتژی 
است که باید مورد نظر همه  افراد قرار گیرد. 
هر چند  در حال حاض��ر روش هایی وجود 
دارد که نتوانسته کارایی الزم را داشته باشد و 
باید بهینه شود. نکته مهم آن است که در هر 
حالت این روش ها باید به روز شود و اصرار 
بر ادامه ی روش های به روز نشده، نمی تواند 
جوابگ��وی نیاز ح��ال باش��د و نتیجه ای جز 
آن چه تاکنون به دست داده، نخواهد داشت. 
در این راه باید به مهمترین ویژگی زرتشتیان 
توجه کرد و آن این است که ما یک خانواده 
هس��تیم، خانواده اي با امکانات خوب و افراد 
بس��یار باه��وش و قدرتمند و خ��الق. پس 
بیایید بیش از پیش همدیگر را بشناسیم و در 
کیفیت بخشی به زندگی یکدیگر، یاري رسان 

باشیم.
سخنانم را با کالم اوستا و سرود همازوربیم به پایان 

مي رسانم، آرزویي که همیشه در پی آن هستیم:
"همازور بيم، همازور همااشو بيم"

Xshnaotra Ahurahe Mazdao
  

 Blessings to the Glorified
 Fravahar of the Aryan Prophet,
 Ashu Zarathushtra Spentemen,
 and Blessings to the everlasting
 Sacred Souls of all Iranian
Martyrs.
 Ladies and Gentlemen, respected
 fellow co-religionists and the
 participants in the 10th World
 Zoroastrian Congress, and
 the diligent and hardworking
organizers of this World Congress.
 First of all, I need to express the
 sincerest message of felicitations
 on behalf of all Iranian
 Zoroastrians, from the Homeland
 of the world Zoroastrians, A
 message replete with joy, love
 and affection. A message out
 of passion and enthusiasm.
 A message that contains the
 flagrance of Iran, the flagrance of
 the land of Pars, the birthplace
 of Ashu Zaratushthra, the first
 Messenger of monotheism. A
 country to whom the world
 over owe their culture and
 civilization. The vast, firm and
 beautiful land with it’s towering
 Mount Damavand. The Land
 of brave men like Arash and
 plucky heroines like Gordafarid.
 The Land of affectionate and
 anthropocentric Iranians, who
 have sacrificed their lives for the
steadfastness of their Ahura-

 blessed land, Iran. The Persians
 who built the Persepolis and raised
 Cyrus, the Great. The country
 of Zoroastrians of good thought,
 good words and good deeds, who
 revere their Grand Old Men and
 Women and are still staying on in
 the Motherland with their hearts
 and souls, showing fortitude for its
development, and growth. 
 Yes, at a time when some are in
 search of finding their history,
 culture, and land, we, Zoroastrians,
 feel honored to possess an
 exemplary proud and historic
 cultural virtue in a country like
 Iran. We do not and will not have
 any other root or origin than Iran.
 Therefore, we have to disseminate
 this honor. As, contemporarily,
 the late and may-rest-in-peace
 benefactors, Manokji and Markar
 have taken this path, alluding that
 other routes are off, which can best
be expressed as:

 “May I be sacrificed in
preventing any loss to Iran”
 Other significant points that
 need to be emphasized with
 regards to the theme of this
 Congress ‘Zoroastrianism in the
 21stCentury: Nurturing Growth
 and Affirming Identity’ are that
 due to the particular conditions
 of Zoroastrians and their
 geographical spread around the
 globe, there is a need to recognize
 and implement specific strategies

 spear headed by the authorities
 of Zoroastrian organizations
 worldwide. Strategies, which are
 no more an ‘option’, but a ‘must’.
 Human resources, especially the
 community youth as our greatest
 assets, should form our main
 obligation to maintain and develop.
 Our youths as can be found in many
 parts of the globe, and are at the
 forefront of right or particularly
 wrong cultural influences. The
 first and foremost step in insuring
 our future generation against this
 vague and disorganized atmosphere
 will be their proper and propitious
 training for our religion and faith
 according to the principles that have
 been laid out by Ashu Zaratushthra
 Spentemen, since in today’s world,
 it would be the invincible faith and
 belief, as the first principle, that
 enable us progress the following
 steps successfully with a proud and
 steadfast identity.
 Another important strategy is
 to use the full capacities of the
 Zoroastrian community, all across
 the globe, in order to enhance the
 quality of life and boost the values
 among the Zoroastrians. To this
 end, communication will be the
 key to sustain. Any proper and
 systematic link among each and
 every of the Zoroastrians along with
 organizational communications
 among Zoroastrian organizations
 can yield effective results on this
 path. If we look at the history of
 this Congress, whose existential
 philosophy that was created 54 years

 ago and has been executed to date,
 this multi-dimensional dialogue can
 be perceived, which, indeed, should
 have been updated in a new way, so
 it could be even more efficacious.
 Official meetings of the World
 Zoroastrian community, within
 certain specific periods and with
 the aim of finding executable
 solutions in line with this goal, is
 the most significant solution that
 must be heeded by all the people.
 Although, currently, there exists
 methods that haven’t proven
 efficient and require optimization.
 The important point to be noted
 is that in any way these methods
 must be updated, and insistence
 on continuation of not updated
 methods, cannot be responsive to
 the current needs, and will not
 yield results different from what
we have obtained so far.
 To this end, the most important
 feature of Zoroastrians must be
 regarded. That is, we are a family,
 a family with good facilities and
 very intelligent, powerful, and
 creative members, so let’s get to
 know each other more than ever
 and cooperate together to boost the
quality of each other’s life.
 I end my speech with the sacred
 verse of Avesta and the anthem of
 “Hamazoor Bim (May we keep our
unity). A wish which we all pursue.

 “Hamazoor Bim,   
Hamazoor Hama Ashu Bim”

 May it be so, indeed.  
Dr. Esfandiar Ekhtiyari
The Iranian Zoroastrians M.P.
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روش های آموزشي پیشنهادي براي تحكیم دانش دیني 
با رویكرد تقویت ایمان نسل جوان ما

 The Proposed Educational Methods for Consolidation of
Religious Knowledge

Approach to Strengthening Beliefs among Our Young Generation

پيش گفتار
با پیشرفت دانش، هر فرد نیازمند به استفاده از یافته های 
جدید بوده و به کارگیري روش های آموزشی نوین 

در این رابطه، امری انکارناپذیر است. 
 برای افزایش کیفیت آموزشی وعالقمندي فراگیران 
دانش دینی نیز، شناسایي و ارایه روش های آموزشی پویا 
ومتکي بر علم، به مراجع آموزشي و آشنایي آموزگاران 

و شناسانندگان با این روش ها ضروري است.
از آنجا ک��ه دانش آموزان زرتش��تي برای آینده 
جامعه دیني و جامعه انس��اني تربیت می ش��وند، 
وجود این روش ها یک��ی از ضرورت هاي نظام 
آموزش و پرورش دیني زرتش��تیان است که می 
تواند با ایجاد زمینه ای مناسب براي ایجاد انگیزه در 
فراگیري منطقي و سازنده دانش دیني در فراگیران 
زرتشتي، تفکر منطقی و احساس تعلق)ایمان دیني( 

را در وجودشان شکل داده و تقویت نمایند.
این نوش��تار نیز به معرفي برخي روش های نوین 
آموزشي ارایه شده در حوزه دانش دین زرتشتي 
در کشور ایران در سال هاي اخیر مي پردازد، که 

با نتیجه گیری و ارایه پیشنهاداتی پایان می پذیرد.
بيان مساله

در دنیای امروز که مملو از مشکالت و مسایل تازه 
اس��ت  وهر روز پیچیده تر نیز مي شود، با گرفتار 
شدن انسان در این زندگي دست و پاگیر، توانایي 
هاي او براي حفظ و نگهداري درست از کودکان 
و نسل آینده نیز رو به افول است. اما به راستي چرا 
این مشکل گریبانگیر انسان امروزي شده است؟ 
و راه هاي پیش��گیري و رفع چنین مشکالتي در 

جامعه خوشنام زرتشتي چه خواهد بود؟
شناخت علل 

1-عدم ش��ناخت درست قشرهاي آس��یب پذیر2- 
الگوسازي نادرست 3- بي توجهي به پیوند طالیي والد 
و کودک بویژه مادر 4- سهل انگاري در حفظ کیان 
خانواده 5- نشناختن استعدادها و خالقیت ها و بي توجهي 
در پرورش آنها 6- عدم ایجاد دلبستگي به فراگیري 7- 
بي توجهي به آموزش هاي اخالقي 8- سهل انگاري در 

تفهیم مسیولیت 9- بي توجهي به آموزش درستکاري 
راهكار پيشنهادي: 

تغيير راه و روش های آموزش دانش دينی 
بر پايه روش های نوين آموزشی

اصول بنیادین دین زرتشتي به عنوان یکی از ادیان 
کهن که مبتني بر یکتاپرستي بوده است، به لحاظ 
گستره آموزه هاي انساني- اخالقي و توانایی های 
خود، در ردیف آموزه هاي اخالقي مهم و انس��ان 
ساز قرار دارد و از ارزش شایانی برای انتقال مفاهیم 
راس��تي و دیگر معانی بلند و جهان شمول اخالقي 
برخوردار است. این اصول مي تواند در ایجاد پیوند 
دوستی و هم اندیشي میان زرتشتیان سراسر دنیا برای 
پیشرفت زرتشتیان نسل های آینده نقش بسزایی ایفا 
کند.امروزه در جوامع پیشرفته، بهترین و دقیق ترین 
برنامه هاي آموزش��ي و تربیتي و بیشترین امکانات 
و فرصت ها به اقش��ار کم سن اختصاص مي یابد 
زیرا کلید طالیي تشویق فرزندان براي گرایش به 
باورمندي هاي اخالقي- انساني)دانش دین(است. 
در ادامه، این نوشتار نیز به شرح روش های آموزشی 
نوین نظام آموزش و پرورش ایران و تغییرات منطبق 
با این روش ها در یکی از شاخه های آموزش دانش 

دینی)کتاب آموزش اوستا( می پردازد.
هدف های کلی برنامه  آموزشی دينی 

و اوستا در دوره  دبستان
حيطه ش�ناختی :1-آشنایی تدریجي با اصول 
دینی اوس��تاخواني معیار 2- گس��ترش حوزه ی 
نمادها و معانی3- آش��نایی و آموزش ساده خط 
اوستایي)دین دبیره( 4- تقویت درست خواني متن 
هاي اوستایي به خط اوستایي 5- آشنایی و تقویت 
باورهاي اصیل زرتشتي و آشنایي با مهارت هاي 

زندگي فردي و اجتماعي منطبق بر دانش دین.
حيطه عاطفی: الف- ایجاد، پرورش و تقویت عالقه 
و نگرش مثبت نسبت به: مبانی اعتقادی، فرهنگی و ملی 
- بیان احساسات و عواطف و افکار در قالب گفتا ر و 
نوشتار- جنبه های زیبایی خط و تحسین آن. ب- تلطیف 

احساسات و عواطف کودکان نسبت به دین و باورها

معرفی روش ها
يادگيری از طري�ق همياری: 
یک قالب یا چهارچوب آموزش��ی 
با تش��کیل گروه های دانش آموزی 

ناهمگن از سوی آموزگار است و هدف نهایی از 
کاربست آن، دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی و 
ایجاد همبستگی مثبت، مسئولیت فردی، تعامل چهره 
به چهره، مهارت های اجتماعی و پردازش گروهی 
است. این امکان در کتاب هاي اوستا دوره دبستان با 
طراحي تمرین هاي گروهي و مشارکتي فراهم شد. 
ش�يوه ی نمايش�نامه ای )ايف�ای نق�ش(: 
آم��وزگار به همراه��ي دو یا چن��د دانش آموز، 
موضوعی را به صورت نمایشنامه اجرا می کند و 
نیاز به مهارت های خاص بازیگری ندارد و داشتن 
متن داستاني مناسب از ملزومات این روش است. 
این روش آموزش��ي در کتاب هاي اوس��تا دوره 
دبستان با طراحي مجموعه داستان هاي آموزش 
حروف دین دبیره)خط اوس��تایي( به نام داستان 
هاي "شهر الفباي دین دبیره" گنجانده شده است.

شيوه بحث گروهی: که به دلیل دشواری در اجرا، 
در سطوح باالتر کاربرد بهتري دارد و بیشتر به صورت 
جلس��ه های گفت و ش��نود دانش آم��وزان تحت 
راهنمایی آموزگار اس��ت. در کتاب هاي آموزش 
دینی و  اوستا دبستان در قالب تمرین  و "به دوستانت 
بگو"، ش��رایط آمادگی ذهنی دان��ش آموزان برای 
پذیرش این روش در سالهای باالتر فراهم شده است.

الگوی بديعه پردازی يا نوآفرينی : به منظور کمک 
به شکستن زمینه های ذهنی قبلی و پیداکردن راهی مناسب 
برای نگاهی تازه به موضوع بکار مي رود. در کتاب آموزش 
دینی و  اوستا دوره دبستان از این روش بیشتر در خلق تصاویر 
آموزشی از  جمله حروف دین دبیره و پردازش خالقانه آنها 
در قالب شخصیت پردازي و داستان پردازي براي آموزش 
خط اوستایي استفاده شده و هدف اصلي آن، یادگیري 

موثرتر با فراموشي کمتر حروف است.
الگوی تفكر اس�تقرائی: دانش آم��وزان پس از 
کس��ب مجموعه ای از آگاهي ه��ا در یک حوزه 
خاص مانند آداب رفتن به نیایشگاه یا نیایش خواندن از 
آموزگار، آنها را در مغز خود سازمان دهی می کنند، 
نکات مستتر در آن را به یکدیگر ارتباط می دهند و 
سپس آموخته های خود را در موقعیت جدید به کار 
گرفته و تعمیم می دهند وبدین وسیله به پیش گویی، 
فرضیه سازی و توضیح پدیده های نا آشنا می پردازند.

روش يورش مغزی:هدف آموزش و پرورش 
نوین، ارتقای سطح توانایی همه یادگیرندگان برای 
حل مس��أله بصورت خالقانه و پرورش فرزنداني 
ارزش محور و ارزش آفرین است. در این روش، 
امکان حل مساله به نحو خالقانه بسیار باال می رود.

در کتاب هاي آموزشي دینی و اوستا مقاطع دبستان 
که به تازگي تدوین شده و در مرحله اجراي آزمایشي 
اس��ت، هر درس و بخش هاي آن،  یک یا چند پایه 
از ای��ن روش های آموزش نوین در نظام آموزش و 
پرورش کشوررا در خود جای داده است. با این باور 
که تغییر درست و منطقی روش های آموزشی گذشته 
منطبق با روش های نوین آموزشی، در قالب کتاب و 
ابزارهای آموزشی الزم است اما کافی نیست و سایر 
عوامل تاثیرگذار همچون ایجاد انگیزه در میان افراد 
تاثیرگذار جامعه برای ایده پردازی و ارایه راهکارهای 
س��ازنده، ایجاد بستر فرهنگی مناسب برای پذیرش 
ماهیت تغییر و اثرات مثبت تغییرات سازنده و منطقی و 
در نهایت پرورش نیروهای آموزشی مجرب و ماهر، 
ارتقا کمی و کیفی سیستم آموزشی با به کارگیری 
ابزارهای مدرن و به روز، از دیگر عوامل تاثیرگذار و 
مهم هستند که باید در راستای بهبود همه آنها تالش 

همه جانبه داشت. 
 امید است همه زرتشتیان سراسر جهان که مسئولیت 
آموزش و پرورش نسلهاي آینده این جامعه بزرگ 
را بر دوش دارند،بر بررسي و اجراي درست نظامها 
و روش��هاي نوین و بهینه آموزش��ي کشور خود، 
اهتمام ورزیده و در امر آموزش پویا و پایاي دانش 
دیني زرتشتي به نسلهاي آینده از هیچ کوششي دریغ  

نورزند.        
موبديار  دکتر راشين جهانگيری

Introduction:
 With the advancement of Scientific knowledge, there
 is a universal need to apply modernized educational
  techniques which embody relevant new findings in
 that field. Likewise, in order to increase a students’
 interest in educational and, especially, Religious
 knowledge acquirement and with a view to provide
 dynamic teaching methods based on scientific teaching
 resources, teachers’ familiarity with these methods is
 necessary. Considering that Zoroastrian students are
 being trained with a view to enhance the future of our
 Religious Community and serve, well, the public society;
 practice of the following methods may be considered as
 useful or, even, as matters of necessity in the matters
 of Zoroastrian religious education. It is hoped that they
 can create favorable grounds to motivate students for
 a logical manner of learning and instill a constructive
 knowledge of the Zoroastrian Religion, forming and
 strengthening logical thinking and a sense of belonging
(religious faith) in them.
 This essay introduces some innovative educational
 methods, in the realm of the knowledge of Zoroastrian
 religion instruction, as practiced in Iran within recent
 years. At the end, conclusions will be made and
 suggestions will be set forth.
 Presentation of the Problem:
 Currently, the world faces a plethora of problems and
 new issues which keep getting complicated, further,
 day by day. Being trapped in this troublesome life,
 the ability of parents and teachers, in the matters of
 correctly bringing up and preserving the identity of
 children and of the future generations is declining.
 But, why, in fact, such problems have gripped the life of
 modern human beings? And what would be the ways to
 prevent and resolve such problems in the well-reputed
 Zoroastrian community, in particular?
Understanding the Causes:
 1. Lack of accurate knowledge about the vulnerable strata
 of the society 2.  Incorrect modeling 3. Lack of attention
 to the golden bond made between the parents (especially
 the mother) and the child. 4. Negligence in preserving the
 family structure. 5. Lack of recognition of the talents and
 creativity as well as negligence in their development 6.
 Lack of interest in learning 7- Negligence to impart moral
 education 8. Negligence in the realization of responsibilities
9. Negligence to develop honesty.
 Proposed Solutions: The Overall Objective of the Avesta
Teaching in the Curriculum of the Primary School
 The Cognitive Dimension:
1- Gradual introduction to the standard and criterion-
 based recitation of Avesta.   2- Expanding the scope of
 symbols and meanings. 3- Introducing and Training of the
 basic Avestan script (Din-Dabireh script). 4- Developing
 the ability for correct pronounciation of the Avestaic
 recitation  by using texts derived from Avestan scripts, and
 5- Understanding and enhancing the original Zoroastrian
 beliefs and familiarity with social and individual life skills
based on religious knowledge.
 The Effective Dimensions: Create, nurture and
strengthen the interest and positive attitude towards:
 A)The cultural, national and ethical principles, - to express
 feelings and thoughts in the form of speaking and writing
- and admiration of the beauty of the script’s calligraphy.
 B)Sensitizing children’s emotions towards religion and
beliefs.
Understanding these Methods:
Cooperative Learning:
 This is an educational template or framework formed by
 the teacher for the heterogeneous student groups. The
 ultimate goal of its application is to achieve higher mental
 activities and establishment of positive accompaniment,
 individual responsibility, face to face interaction, social

 skills, and group processing. This has been
 made possible by designing exercises in the
 Avesta books at the primary school level to
 provide cooperative and group training.
 Role Playing:
 The teacher together with two or more students acts out a
 theme in the form of a theatre. The acting does not require
 any special skills in performance. Having a good script is
 a requirement of this procedure. This method of education
 has been included in primary school textbooks by
 developing a series of Din-Dabireh calligraphy instruction
lessons called stories of “Religion script alphabet”.
Group Discussion:
 Because of the difficulty in implementation, this method
 can better be utilized at higher levels which is mostly in
 the form of dialogue sessions among the students under
 the guidance of a teacher. In the lower level Avesta school
 textbooks, in the form of an exercise called ‘Tell Your
 Friends”, students are mentally prepared for acceptance
 of this approach for their consecutive years.
Renovation Pattern Method:
 This is used to help break the previous mental
 backgrounds, and to find a suitable way for a fresh look
 towards a theme. In the Avesta teaching book of the
 primary school, this method is mainly used to create
 educational images from Din-Dabireh letters and their
 creative process in the form of characterization and
 storytelling for instruction of the Avestan script. The main
 goal is to learn letters more effectively with less  burden
on the memory.
Deductive Thinking Pattern:
 After students learn a set of knowledge in a particular
 field, like manners of attending holy shrines and
 learning to do the praying from the teacher (as specified
 in the textbook of Avesta instruction), they can
 organize them in the brain, and thus become capable
 of connecting the salient points to each other, and apply
 and generalize their learning to new situations. Thereby
 they predict, form hypothesis and explain unfamiliar
phenomena.
Brain Storming:
 The purpose of modern education is to improve the ability
 of all learners to solve problems creatively and raise
 children who are value-laden and value-based.  In this
way, a very creative way to solve the problems is boosted.
 The newly developed Avesta for the Iranian school
 textbooks, still in their pilot phase, of each course and its
 subsections, embody new teaching methods of the modern
 educational system for one or more of the levels. Holding
 the belief that it is necessary but not sufficient to exercise a
 just and reasonable change in previous teaching methods
 consistent with the modern methods of instruction, in
 the form of books and learning tools.  Other influential
 factors include motivating influential individuals of the
 society for their ideas and constructive solutions, creating
 culturally appropriate contexts for acceptance of the
 nature of change, the positive effects of a constructive
 change and finally development of the highly qualified
 and skilled educational staff. Qualitative and quantitative
 improvements for the educational system, using modern
 and updated technology are among other factors that
require all-inclusive efforts for their improvement.
 It is hoped that Zoroastrians, worldwide, who are
 responsible for the education of the next generations of this
 great society, emphasize on the correct implementation of
 new methods and will choose the best educational systems
 of their respective country while sparing no efforts on
 dynamic and reliable instruction of the tenets of the
Zoroastrian religion, all over.
EidoonBaad, EidoonTarajBaad
(May it be so, indeed)
Mobedyar Dr. Rashin Jahangiri


