
 
 
 
 
 
 
 

 15:30                                                     اجراي بندهايي از گاتها و پخش سرود ملي    

 15:40                                                                   ارائه گزارش توسط دبير همايش    

 15:50                                                     كسري وفاداري             سخنراني آقاي دكتر 

نيكنام نماينده  و خواندن پيام موبدكورش  توضيح در مورد نحوه برگزاري همايش

   16:10                                                                   اي اسالميرزرتشتيان درمجلس شو

 16:20                                              ار هيربد                            آقاي شهريارائه نوشتار

 16:50                                                           موبد پدرام سروش پورآقاي ارائه نوشتار 

 17:20                                                  كامران لريان توسط آقايآسرونان ارائه نوشتار 

  17:50                                                    ستاد امير صادقيروايت گري شاهنامه توسط ا

  18:20                                                                                                           پذيرايي

 18:40    ني آقاي دكتر علي قلي محمودي بختياري                                             راسخن

 19:00    ئيس انجمن موبدان تهران ارائه پيام آقاي موبد اردشير خورشيديان به عنوان ر

    19:10                             )                          خادم( ج كوچكي ارائه نوشتار خانم گوهر تا

 19:40                                     خسروياني                           رستمار ارائه نوشتار موبدي

 20:10ارائه نوشتار آقاي بوذر جمهر پرخيده                                                                  

 20:40ن مانتره                                                           اجراي گروه كر انجمن يانش ورا

 20:55مراسم پاياني                                                                                                   
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 رشيد شهمردان، مردي كه به گـواهي تـاريخ در            هم زمان بود با تولد     1905 آوريل   5 شمسي برابر با     1284 فروردين   16

او از خانواده اي ايراني بود كه در هندوستان چشم به   . راه شناسايي فرهنگ، تاريخ و دين زرتشتيان گامهايي بلند برداشت         
ر جهان گشود و در هفت سالگي براي آموختن زبان فارسي به ايران آمد و بعد از چندسال به هندوستان بازگشت و زير نظ

دينشاه ايراني در زمينه هاي گوناگون به فعاليت پرداخت و همچنين با حضور استاد ابراهيم پورداوود بـه آموختـه هـايش                      
او در طول زندگي خود همواره به دنبال تحقيق و آموختن بود و هيچ گـاه از ايـن امـر غافـل نـشد از جملـه                            . افزوده شد 

زرتشتي و پرستشگاه هاي زرتشتيان است كه گواهي بر اين ادعا است و در كتابهاي ارزشمند او تاريخ زرتشتيان فرزانگان  
جود به خط دين دبيره و همچنين ترجمه گاتها اشاره          كنار اين دو كتاب مي توان به تطبيق خرده اوستا با نسخ قديمي مو             

 . نمود كه ارزش كار وي را دو چندان مي نمايد
به تحقيـق و پـژوهش      ... د را در مكان هاي گوناگون ايران، هندوستان و          استاد رشيد شهمردان بيشتر سالهاي زندگي خو      

بهمن، بهرام و سروش و سه دختر بنام هاي آب نئير، پروين و             نام هاي    سه پسر ب    فرزند، 6حاصل زندگي ايشان    . پرداخت
 چـشم از  1362آذرمـاه   21استاد رشيد شهمردان چند سال پايان عمر خود را در آمريكا گذراند و در روز   . نرگس مي باشد  
 . جهان فروبست

 
 

 حرف راست .1
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 )به الفباي فارسي( خرده اوستا .6
 ) با ترجمه فارسي( خرده اوستا .7
 تعليمات زرتشت .8
 آتش و آتش پرستي .9

 خورشيد نگرشني .10
 اصول سه گانه مزديسني .11
 پرستشگاه زرتشتيان .12
 زرتشت و همزمانان او در ودا .13
 سال ديني زرتشتيان .14
 زادبوم زرتشت .15
 فهرست كتابهاي ديني زرتشتيان .16
 تاريخ زرتشتيان پس از ساسانيان .17

 دانستنيهاي آيين زرتشتي .18
 اوستاي فره وشي .19
 مهر پرسـتي در ديـن ايـزدي و پرسـتش            آثار .20

 شيدان نه شيطان
 بازگشت روان در اسالم .21
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 را بـه    بر شما بهدينان درود و بر شما درود اي جوانان و نوجوانان وارسته در انجمن يانش وران مانتره يزد كه حق مطلب                     

بازماندگان پيروان اشوزرتشت   . خوبي ادا مي كنيد و پشت سالمندان را گرم و قامت استوار دين را برافراشته نگه مي داريد                 
را اميد مي دهيد، رشيد شهمردان ها را قدر مي نهيد و آيين گذشتگان را احيا مي كنيد و اگر ديگران حرف مي زنند شما                         

ز بخواهد ارزش واالي انوشه روان رشيد شـهمردان را بـر روي كاغـذ بيـاورد نـه تنهـا                     اگر اين بنده ناچي   . عمل مي كنيد  
فقط در يك عبارت مـي گويـد        . واژگاني را در خور او نمي يابد بلكه جز اظهار و اعتراف عجز نتيجه اي حاصل نمي شود                 

را زنـده كـرد و شـادروان         رشيد شهمردان فردوسي دوم بود با اين تفاوت كه فردوسي تاريخ زرتـشتيان پـيش از اسـالم                 
كيخسرو شاهرخ به همت ديگر دولتمردان مملكت آرامگاهي براي آن روانشاد در توس ساختند و تنديس هايي از وي در                    
شهرها و نيز نام وي را بر خيابانها نهادند و آموزشكده و دانشگاه ها به پاس بزرگداشتش ايجاد كردند و رشيد شـهمردان                       

ياد كرد و ما هيچ يادش را گرامي نداشتيم و حتـي سپاسـگزاري   ز اسالم زنده نمود و فرزانگان را تاريخ زرتشتيان را پس ا  
 .هم نكرديم شايد به ما نياموخته بودند و شايد خبر از نوشتار آن شادروان نداريم يعني مطالعه نكرده ايم

شتر مي بخشيد، هر چـه بيـشتر مـي          شادروان رشيد شهمردان آنكه نه هراسيد و نوشت و هرچه بيشتر بدست مي آورد بي              
 .نوشيد، بيشتر تشنه مي شد

آثار و نوشته هاي فراوان از خود به جا گذاشت نوشتاري كه مايه افتخار و گنج شـايگاني اسـت بـراي آينـدگان و چـون                           
 ايـم و    خورشيدي روشنگر فراروي ما در اين برهه زمان كه اگر مطالعه كنيم متوجه مي شويم كه چه داشته ايم، چه بوده                    

 .اكنون چه هستيم
 
 
 

كسيكه درپرتو راستي وپاكي هركاري را چون پرستش پروردگار انجام دهد،از ديدگاه هستي بخش داناي بزرگ بهترين 
كسانيكه در گذشته و حال چنين بوده و هستند آنان را با احترام و به نام ياد كرده و كوشش خواهم كرد با . هستي هاست 

  22بند -51هات .                                                                           االي آنها برسمكردار نيك به مقام و
   بمنظور ايجاد نظم و ترتيب در امر كشور و آسان كردن كار رسيدگي بحال مردم و تقسيم وظائف ومسئوليتهاي اولياي امور                     

اي معين و برقـرار شـده       سه دسته تقسيم و براي هر طبقه رئيس و سرپرست ويژه          از زمانهاي خيلي دور قاطبه مردم ايران به         
خواستها و احتياجـات مردمـي كـه در تحـت سرپرسـتي او بودنـد                ه  ب بود كه همه كارهاي وابسته به آن طبقه را انجام داده و           

ن سه طبقـه عبـارت بودنـد از         اي. رسيدگي نموده و جوابگوي بي نظمي ها و عدم وصول ماليات طبقه زير سرپرستي خود بود               
 .روحانيون،سپاهيان وكشاورزان

 طبقه روحانيون عبارت بودند از كليه موبدان و همه اشخاصي كه در كارهاي مذهبي تبحر داشتند و مراسـم آئينـي را برگـزار                     
 .مينمودند

شتجات پارسي مـغ   ودر عربي مجوس ودر نو magopat ودر پهلوي مگوپتmoghoo paitiموبد كه در اوستا مغوپئتي 
وظيفه مهم موبدان تالوت اوستا واجراي مراسم مختلـف مـذهبي بـود و    . گفته و نوشته شده نام ويژه روحانيون زرتشتي است   

موبدان در شهرهاي كوچـك و بـزرگ ايـران انجـام وظيفـه      . ضمناً امر تبليغ و شناساندن اصول مذهب هم به آنها واگذار بود      
 براي انجام وظائف مذهبي به دهات دور و نزديك  مـي             19 بند 12موجب شهادت ويسپرد كرده     مينمود و عده اي از آنهاهم ب      

 .رفتند و تعدادي از آنها هم به كشورهاي هم جوار و دور دست بمنظور تبليغ اعزام ميشدند
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 .سرپرستي همه موبدان هر شهر و بطور كلي رياست تمام روحانيون زرتشتي هر محل با موبدان موبد آنجا بود
اما روشن است كه مغان، انديشمندان و روحانيان جهان ديرين بوده اند و از طريق نسلهاي متوالي آموزش و ميراث علم ايـن                       
خاندانها است كه سنت قرون واعصار ديرين زنده مانده و شايد حتي ايجاد شده و اينك بخشي از آن، كه در واقع نمـي دانـيم     

در روزگاران دشوار گذشته ايفاي نقش حافظـان فرهنـگ          . است، به دست مارسيده   بخشي بزرگ است يا كوچك از آنچه بوده         
فقط تصور بفرماييد كه براي چشمي كه عينك نداشته، قلمي كه تهيه مركب آن دشوار بوده و                 . وسنت كهن آسان نبوده است    

 مي افشانده است، چـه رنجـي        باز نويسي كهنه كتابي كه خريدن كاغذ ناياب و شمعي كه گران به شمار مي آمده و نور كمي                  
اينان كه نخست راهبري انديشه وتفكر ايران و گاهي به تعبيـري     ! كشيده وچه بهاي سنگيني از ايمان وجا پرداخت شده است         

جهان را در دست داشته اند و سپس تكليف وبار سنگين نگاهداري و انتقال سنت عظيم ديني وآييني را بر دوش كشيده انـد،                        
 نشان چه مي كنند؟اينك باز ماندگا

 
 
 

 اهورايي را از گزنـدهاي گونـاگون دور نگاهداشـته     زرتشتي كه در طول قرن ها اين دين    بدون شك مهم ترين قسمت جامعه     
افرادي كه با توجه به مسووليت تاريخي و فرهنگي بسيار مهمشان با ايماني مثال زدني و انديـشه اي      . است موبدان مي باشند   
 . سال گذشته با كمترين نفاق، حافظ بوده اند3743وزرتشت را در طول واال آيين اهورايي اش

انجمن مغان را كه زرتشت بنياد نهاد در طول ايام جايگاهي واال براي گـسترش ديـن بهـي يافـت و آنهـا برگـزار كننـدگان                            
 اسكندر باز اوستا جمع آوري      اگر بعد از حمله   . آيينهاي مقدس، نگاه دارندگان اوستا و دانشمندان علوم مختلف زمان خود بودند           

 پاسداران دين كهن زرتشت از بدمنشي هـاي امويـان و عباسـيان              ،شد به همت اين موبدان بود و بعد از ورود اسالم به ايران            
و دلگرم كننده زرتشتيان همانا     ... و حمله مغول و تاتارها و     ) كه به وارثان واقعي پيامبرشان يعني امامان شيعه نيز رحم نكردند          (
اعي را بدون وجود موبد نمي توان زرتشتي ناميد و اگر موبد و دانـش او نباشـد                  موبدان بودند به نوعي كه بايد گفت هيچ اجت        م

ديگر امكان اجراي مراسم و جشن هاي مختلف دين زرتشتي وجود ندارد و به گواه تاريخ آن جامعه ديگـر جامعـه زرتـشتيان                        
آوردن علوم ديگر نيز سرآمد جامعه خود بودند به نوعي كه در گذشته اي نه چندان       از ياد نبريم كه موبدان در به دست         . نيست

دور خانه موبدان جايگاهي بود براي آموختن و اگر امروز موبدان جايگاه ديروز خود را ندارند به علت فاصـله اي اسـت كـه در                    
 .دانش مدرن با ديگران دارند

در عين حال كه  . و همانطور كه مي دانيد عبارت است از موروثي بودن موبدي          اما سنتي بسيار كهن در بين موبدان وجود دارد          
 چون ريشه و هويتمان هستند اما نبايد دچار سنت زدگي نيز بشويم و اصرار غير منطقي و بـيش از                     .ما بايد حافظ سنتها باشيم    

اي جامعه زرتشتي در طـول سـختي        حد بنماييم، بدون شك سنت مورد نظر از مهم ترين داليلي است كه باعث پايداري و بق                
امروز در زمـاني كـه      . هاي بي شمار شده است و در عصر حاضر نيز همين سنت مي تواند ما را از گرفتاريهاي بسياري برهاند                   

موبدياران در جامعه جايگاه خود را به دست آورده و مي توانند عضو كنكاش موبدان نيز باشند و مراسم مختلف ديني را انجام                       
اگـر  . يگر نمي توان موروثي بودن موبدان را سنت زدگي خواند زيرا عمالًتفاوتي بين موبدان و موبدياران وجـود نـدارد                   دهند د 

ورده اند و به دنبال جاه طلبي نبوده اند، اگر امروز جامعه زرتشتي چنـدين               موبدان زرتشتي در طول تاريخ به زراندوزي روي نيا        
ر همين سنت است، سنتي كه موبداني تربيت كرده تا قبل از موبد شدن، موبد بودن را                 فرقه ندارد و همبستگي دارد دليل آن د       

 .بفهمند
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به عقيده زرتشتيان در گستره زمان كساني با نام سوشيانت ظهور مي كنند كه منشأ خير و بركت فراوان براي جامعـه بـشري                        
 خود نـشان مـي دهنـد باعـث پيـشرفت و بهبـود اوضـاع        اين افراد كساني هستند كه با شجاعت و تالشي كه از       . خواهند شد 

كـه بـه    ... چه بسيارند كساني همچون فردوسي، كيخسرو شـاهرخ، مـانكجي و          . اجتماعي فرهنگي و ديني زمان خود شده اند       
ـ    . و شجاعانه در راه رسيدن به هدفهايي واال برداشته اند    گواهي تاريخ قدمهايي استوار      د هركس بنا بر موقعيـت خـود مـي توان

مادري كه با تالش هـاي خـود باعـث تربيـت فرزنـدان دليـر،                . باشد) به معناي سود رسان، پويا كننده و سازنده         ( سوشيانت  
 . كاردان و دانشمند مي شود نيز در نوع خود يك سوشيانت به شمار مي رود

 فرهنگي و دينـي زرتـشتيان       استاد رشيد شهمردان نيز كه با تالشي شجاعانه در عصر خود باعث تحوالت شگرفي در مسائل               
شد را نيز مي توان يك سوشيانت ناميد، تالش هايش را ارج نهاد و آرزو كرد كه شاهد حضور افرادي تأثير گذار ماننـد اسـتاد                          

 .شهمردان در جامعه زرتشتي باشيم
 
 
 
 

 خواهم رفت و ستايشگر تـو   من ستايشگر تو بوده و تا زمانيكه مرا تاب و توان است به راه راستي      - خداوند خرد  -اي مزدا 
بشود كه آفريننده جهان در پرتو منش پاك بهترين آرزو و خواست درست كرداران را كه پيـشرفت وآبـاداني                    . خواهم ماند 

 11 بند 50                                              يسنا.جهان است بر آورده سازد
كودك در هنگـام ورود بـه   .  در گفتار نقشي مشابه موبدان را ايفا مي نمايندآموزگاران ديني در جامعه امروز هم در عمل و هم 

 او بايد بداند، بياموزد و بفهمد عظمت و بزرگي فرهنگ كهن زرتشت را و پـي ببـرد بـه                     .دبستان با هزاران پرسش روبرو است     
آموزگاري دلسوز، آگـاه و عاشـق فـردي          براي اين آموختن نياز است به        .زيبايي ها و فلسفه هاي نهفته در اين دين يكتايي را          

 كسي كه از تاريخ دين زرتشت تا آداب و سـنن مختلـف، جـشن هـا و آيـين هـاي                       كه درك نموده باشد و خود بتواند بياموزد       
فردي كه بتواند دشواري هاي نياكان ما، سينه به سينه نقـل كـردن اوسـتا و آزار و                   . گوناگون را به شيوايي بتواند توضيح دهد      

 .رتشتيان در طول تاريخ پر فراز و نشيبشان را به گونه اي واقعي بيان نمايداذيت ز
آري آموزگاران ديني الگوي مناسبي براي فرزندان زرتشتي مي باشند پس بايد سعي نمود در حل مشكالت گوناگون زنـدگي                    

 .آنها را ياري داد تا بتوانند به وظيفه مهم خود بپردازند
دان است كـه سـنتها، آداب و تـشريفات دينـي را حفـظ نماينـد و باعـث اسـتواري، يگـانگي و                         از طرف ديگر اين وظيفه موب     

موبدان بايد با برخورداري از دانش بااليي پاسخگوي سئواالت گوناگون مردم باشند و بتواننـد               . همبستگي ميان بهدينان شوند   
ي خود گامي محكم را در راستاي روشن سـاختن  به خوبي و درستي مراسم و جشنهاي مختلف را برپا نمايند و با سخنراني ها         

موبدان نيز نيازمند حمايت هاي گوناگوني هستند تا بتوانند بهتر از گذشـته بـه وظـايف خـود جامـه عمـل                       . زرتشتيان بردارند 
 .بپوشانند

 .پس بر ماست تا اين دو قشر جامعه را تشويق نماييم زيرا كارايي ديني را در سطح جامعه باال مي برد
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اين نوشتار با سرفصل هاي گوناگوني به ارائه زندگي نامه اي از رشيد شهمردان، فعاليتهايش، آثارش، انديشه ها و ويژگي      

 . هاي شخصي آن بزرگمرد مي پردازد
مـا گروهـي    . نمي دانستيم از زندگي چه مي خواهيم استاد رشيد شهمردان به خرمشاه آمـده بـود               در سال هايي كه هنوز      

كه به دنبال راه درست زندگي مي گشتيم  و او آمد و برايمان از اشوزرتشت گفت، از انديشه هاي اشوزرتشت جوان بوديم 
 .و از ما مي خواست اوستا و گاتها را بياموزيم و بخوانيم و دين را ارج گذاريم

سالگي بـه همـراه     در هفت   .  ديده به جهان گشود    1905 آوريل   5رشيد شهمردان متولد كشور هندوستان مي باشد و روز          
پدرش به ايران مي آيد تا فارسي بياموزد و سپس به بمبئي بر مي گردد و زير نظر دين شـاه ايرانـي سليـسيتر در زمينـه                            

وي در كارهاي ادبي و فارسي آن فرزانه را ياري نمود و از دانـش اسـتاد    . تعليمات ديني و فلسفه صاحب اطالعات گرديد      
روسـتاي حـسيني   خاندان او با نام بهرامشهري معروف است و نياكانش از مردم           . واني برد پورداوود و ايشان بهره هاي فرا     

 بلكـه   استاد شهمردان نه تنها در مجامع زرتشتيان شهرهاي مختلف كشور شركت فعال داشـت             . در حومه تفت مي باشند    
ان در تهران و كنگره هـايي       در مراكز علمي همچون دانشگاه هاي شيراز، صنعت نفت آبادان، انجمن فرهنگ ايران باست             

ارائـه نوشـتارهاي پژوهـشگرانه خـود        مانند ابن سينا، بيروني، فرهنگ ايران، تاريخ ايران، پايندگي ايران و مهر شناسي با               
 استاد مي توان به مقاله هاي متعدد ايشان در هوخت توجه نمـود كـه تـا آخـرين     از فعاليتهاي مطبوعاتي.ركت مي كرد  ش

نگارش شده اشاره شـده اسـت و         اثر كه توسط استاد رشيد شهمردان        27در اين نوشتار به     . داشتروزهاي عمرش تداوم    
 . اثر كه ترجمه ايشان است18همچنين 

كتاب تاريخ فرزانگان زرتشتي را بار ديگر به آرامي ورق مي زنم ، فرزانه اي ، كه خود در پي فرزانگان ديگر ، رنج سفر  را به                             
مـي دانـد تجربـه هـاي     . م از مال دنيا دارد اما با قلبي سرشار از عشق ،كاري بزرگ را آغاز مي كندتوشه اي ك  . جان مي خرد  

در انديشه او هر كس كه انديشه و گفتارش و كردارش نيك باشـد ،  . تلخ و شيرين نياكان بهترين يادگار و سرمايه جوان است 
او آثاري مانـدگار را  .  هر رنگ و نژاد و قوم و سرزمين كه باشد        پيرو راستين اشوزرتشت است به      هر كس كه راه اشا را بپيمايد،        

بر مـا وظيفـه       مي نويسد و ترجمه مي كند تا به آساني در اختيار ديگران قرار گيرد و امروز آن همه تالش و از خودگذشتگي ،                      
فانه رهروانـي كـم   راهي كه به علت سختي ها و مـشكالتش متأسـ  . پيمودن راه تحقيق و جستجو    . اي بس بزرگ نهاده است    

اميد آن كه هر كس به اندازه توان خود در اين راه قدم گذارد ، يكي با توان قلم و انديشه خود و ديگـري بـا بـذل مـال                              . دارد
 .باشد تا به ياري يكديگر رهرواني شايسته باشيم و سختي راه را براي يكديگر هموار سازيم. خود

 
 
 
 

خته و تاريخدان زرتشتي بودند كه ميان ايـران شناسـان و دانـشمندان پارسـي هنـد از                   استاد رشيد شهمردان، از موبدان فرهي     
ـ                      ي محبوبيت خاصي برخوردار بودند و به واسطه همكاري نزديك با بزرگان پارسي هند، از جمله همكاري و كار با دينشاه ايران

 .وان دانشمند ديني زرتشتي شناخته شده بودندسليسيتر، در ميان پارسيان به عن
تسلط ايشان به زبان هاي فارسي، انگليسي و به ويژه گجراتي قديم، سبب شده بود تا بتواننـد بـسياري از كتابهـاي پايـه اي                          

 .تاريخ و فرهنگ زرتشتي را از زبان هاي انگليسي و گجراتي گزيده كرده و براي استفاده ايرانيان به فارسي برگردانند
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در بمبئي به دنيا آمد و در همان        )  يزدگردي   1274يا به عبارتي    (  خورشيدي   1284رشيد شهمردان در شانزدهم فروردين ماه       
  .در هفت سالگي براي تحصيل فارسي به ايران آمد. شهر به تحصيل پرداخت

سه كتاب او بسيار پر اهميـت و    . همردان به زبان فارسي و انگليسي مقاالت و كتابهاي فراواني به چاپ رسيده است              ش از رشيد 
 :ند هستندارزشم
 تاريخ زرتشتيان پس از ساسانيان .1
 فرزانگان زرتشتي  .2
 پرستشگاه هاي زرتشتيان .3

اين سه كتاب جمعاً بالغ بر هزار صفحه مي شود كه تاريخ جامعي است از زرتشتيان و بزرگاني كـه باعـث پويـايي جامعـه در                           
 .توان در اين سه كتاب يافتدر واقع يك دوره كامل تاريخ معاصر زرتشتيان را مي . گذشته و حال شده اند

چاپ اين كتابها متاسفانه به روز نيست و بعضي از آنها هم در دسترس خواهندگان قرار ندارد كـه بايـد بـا چـاپي مناسـب در                            
 .اختيار خواستاران قرار گيرد

مجـالت معتبـر ايـران    عالوه بر كتابهايي كه هر كدام ارزش و اهميت خود را دارند، استاد رشيد شهمردان مقاالت فراواني در                 
از آنجـايي كـه ايـن مقـاالت داراي          . در مقاله مورد نظر آمده است     سانده اند كه فهرست و نشاني كامل آنها         رشناسي به چاپ    

ارزش هاي فراواني هستند، الزم است كه جمع آوري، ويرايش، مرتب و براي چاپ آماده گردند و خيرانديشان همـت كننـد و                       
 .ر خور شأن استاد شهمردان به چاپ برسانندآنها را به صورت كتابي د

بـا پيگيـري هـا و       . بي شك شهمردان در زمينه تاريخ و فرهنگ زرتشتي، نوشته و مقاالتي دارند كه هنوز چاپ نـشده اسـت                   
مگر ما در طول تاريخمان چنـد نفـر   . جستجو در ايران و آمريكا بايد دست نوشته هاي اين دانشمند را يافت و آماده چاپ كرد              

 .همردان داريم و چند نفر شهمردان خواهيم داشتش
 
 
 
 
 

اين نوشتار در ابتدا به دو مفهوم سوشيانت و فرشه مي پردازد و به طور جداگانه معاني آنها را به صورت مفـرد و جمـع در            
 . مي آورد... دينكرد، بندهش و : مانندگاهان، اوستاي جديد و متون فارسي ميانه 

باورهـاي  .  است كه با زدودن رسوبات كهنه از ذهن ما، درخشش بنيادين گاتها را پديـدار كنـد                 سخن از سوشيانسي نوآور   
براي مثال در مورد همـين دو       . قرص و محكمي كه در گاتها بيان شده در طول تاريخ بنا بر سليقه مردم تغيير كرده است                 

ده و اسطوره هاي گوناگوني ساخته شـده        مفهوم سوشيانس و فرشه كه بسيار مطرح و مورد توجه بوده اند زياد صحبت ش              
 . است

افرادي همچون موبد رشيد شهمردان كه گاتها را ترجمه نموده اند در حقيقت به دنبال زدودن اين رسـوبات و نـو كـردن               
 .آداب و رسوم اين آيين كهن بوده اند
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