
  
  
  
  
  
  

بزرگ سنگ نگاره ی فروهر کوروش  

 

 پيش از ميالد چشم از جهان فرو بست وپسرش کمبوجيه بر جای او نشست و آرامگاه با ۵٣٠کوروش بزرگ در سال 
شکوهی در پاسارگاد برای پدر بساخت و پيرامونش را با گلها وگياهان و درختانی که کوروش بزرگ دوست می 

  . آراسته کرد داشت

 

 

  آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد

در دو سوی آرامگاه کوروش برپا   فروهر کورش بزرگ باشند ازسنگ بتراشند و وفرمان داد دوتنديس که نشان دهنده ی
  .کنند

  

.  

  سنگ نگاره ی فروهر کوروش بزرگ در پاسارگاد

. يکی از اين سنگ نگاره ها درسده ی نوزدهم ترسايی در نزديكى استخردردشت ُمرغاب پيدا شد كه به بلندای يك مرد است
ل شاهين از دو سويش گشوده شده و تاجى به  دهد كه دو بال همانند با  نشان می  اين تنديس، كوروش بزرگ را بگونه ای

اين يگانه تنديس ايرانی نيست که با . سر دارد كه از دو شاخ گاو و دو مار کبرا و نُماد های ديگر مصری فراهم گرديده است
 تنديس بدون سری    درکاوشهای باستانشناسی که در شوش انجام گرفت٢۵١١نمادهای مصری آراسته گشته است، در سال 

  .شاهنشاه داريوش بدست آمد که هم اکنون در موزه ايران باستان نگهداری می شوداز 
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  تنديس شاهنشاه داريوش

 ايالمی و بابلی وهيروگليف مصری نام شاهنشاه داريوش کنده کاری شده و برنام يا –روی اين تنديس با سه دبيره ی پارسی 
بر روی پايه ی اين تنديس هم نگاره هايی از خدايان مصری که در حال گره . عنوان فرعون بزرگ مصر به او داده شده است

 دو   به نشان دوستی( های لوتوس که همان نيلوفر آبی و نماد ايران است و پاپيروس که نشان مصری است زدن ُگل
ی بسيار پرارزشى از هنر کنده کاری در  سنگ نگاره ی فروهر کوروش بزرگ نمونـه. کنده شده است)  ايران و مصر  ملت

مار بزرگی از باستانشناسان و دانش پژوهان و ديگر سنگ، در جهان باستان است واز آنچنان وااليی برخوردار است كه ش
خوشبختانه اين تنديس هم اکنون در دشت مرغاب برپا است . فرزانگان اروپايی را تنها براى ديدن آن به ايران کشانيده است

که مردم از و به نوشته ی زنده ياد استاد بهرام فروشی اين دشت بپاس همين سنگ نگاره دشت ُمرغاب ناميده شده است چرا 
دير زمان پيکر زيبای کوروش بزرگ را با بالهايی که بر شانه دارد يک مرغ آسمانی بشمار آورده و آن دشت را ُمرغاب 

  .ناميده اند

 

 

زنده ياد دکتر بهرام فروشی ايرانشناس برجسته ی روزگار ما در گرامی نامه ای بنام ايرانويچ چاپ دانشگاه تهران که تا 
جهانگردان و باستانشناسانی که در زمانهای گذشته :  می نويسدکنون شش بار بزير چاپ رفته و بی درنگ ناياب گشته است

  به ايران آمده اند، از روی پيکره ی بالدار کوروش بزرگ نگاره برداری کرده و فرتورهايی از آن برداشته اند
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  اَدم کوراش خَشه يَتيا َهَخه َمنَه شيا

اَدم کوراش خَشه يَتيا َهَخه َمنَه شيا :  ايالمی و بابلی نوشته شده است–در همه ی اين فرتورها با سه دبيره ی پارسی باستان 
شوربختانه اين بخش از اين سنگ نگاره درگذرگاه .  منم کوروش پادشاه هخامنشی  :رگردان آن بپارسی امروز می شودکه ب

باستان شناسان نامدار فرانسوی در سفرنامه های خود اين سنگ نبشته را بر روی .  شکسته و از ميان رفته است  زمان
ده اند، جهانگردان و باستانشناسان ديگری نيز اين سنگ نبشته را کورش بزرگ ديده و از روی آن نگاره برداری کر  پيکره 

ديده و از روی آن نگاره برداری کرده اند، از نامدارترين آنها می توان از جيمس موريه و سر رابرت کرپرتر نام برد که 
  . سال پيش آنرا ديده و در گزارش خود از آن نوشته ياد کرده اند١٨٠نزديک به 

  

 

  اَدم کوراش خَشه يَتيا َهَخه َمنَه شيا

از اين تنديس ديدن کرده و همان چيزی را گزارش کرده است که باستان شناسان ديگر  کشيشی بنام فوستر ١٨۵١در سال 
 بديدار اين تنديس می شتابد   ويليام جکسن باستانشناس نامدار اروپايی١٩٠۶در سال . پيش از او ديده و گزارش کرده بودند

 پا بلندی ١٢بر روی تخته سنگی که   : يسدو از روی نوشته ی باالی سر آن نگاره برداری می کند و در گزارش خود می نو
 شاه بزرگ ديده می شود که بر سر آن تاج پادشاهی مصر نشسته و دو بال شاهين   پا کلفتی دارد پيکره ی٢ پا پهنا و ۵و 
 به ُرخ می کشند که انگاری سرشت ايزدی دارد، اين تنديس پادشاهی است   شانه های او شکوه شاهانه اش را آنچنان  بر

در دانشنامه ی کالن الروس نيز فرتوری از اين … منم کورش شاه هخامنشی: گ که بر باالی سرش نوشته شده استبزر
نکته ی بسيار . »سنگ نگاره ی کوروش بزرگ شاهنشاه هخامنشی« : تنديس بچاپ رسيده و زير آن نوشته شده است

د سال همچنان بر پا ايستاده، و ما می دانيم که شايان ژرف نگری در اينجا است که اين تنديس پس از دو هزار و پانس
بسياری ديگر از تنديسهای و پيکره های سنگی در دشت مرغاب يا تخت جمشيد و پاسارگاد بدست روستاييان و شکارچيان 

 در اين. بی دانش شکسته وازميان رفته اند، ولی ايزد گونگی اين تنديس مردم را از آسيب رساندن به آن باز داشته است
سنگ نگاره کوروش بزرگ کفش بپا ندارد، و نيازی هم به کفش ندارد، چرا که اين تنديس فروهر اواست، نه پيکر 

کوروش بزرگ جامه ی بابلی بتن دارد که نشان چند فرهنگی بودن ايرانزمين است امروزه کشورهايی مانند .  اش گيتيانه
 خود می نازند، ولی بايد بدانند که ايران نخستين گهواره ی چند   بودناستراليا و آمريکا به مولتی کالچريزم يا چند فرهنگی 

گل نيلوفر آبی بر کناره ی پيراهن کوروش بزرگ نشان ايزد بانوی واالتبار ايرانزمين . است فرهنگی در تاريخ جهان بوده 
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تخت جمشيد در دست راست شاهنشاه   اردويسوَر آناهيتا، ايزد بانوی آبها، و نماد پادشاهی ِايرانزمين است، همان است که در
  .داريوش بزرگ ديده می شود

 

 

 

  در دست چپ نشان سيمرغ و گل نيلوفر آبی نشان اردويسور آناهيتا دو زنخدای بزرگ ايرانی هستندنی 

همانگونه که گل نيلوفر آبی .در کنار هم جا گرفتن گلهای نيلوفر آبی در کناره ی پيراهن کوروش نشان همبستگی ملتها است
تاجی . تگی دو ملت کهنسال مصر و ايران بوده استو پاپيروس مصری در کنار هم در تنديس شاهنشاه داريوش نشان همبس

  .که برسر کوروش است تاج پادشاهان مصر است که نماد ديگری است از چند فرهنگی بودن ايرانزمين

 

 

 

 هستی شناسی و جهان بينی مصر کهن را نشان می دهد که با نماد های هستی شناسانه   برخی از نمادهای   با شکوه اين تاج
 هآرآس فرزند خدای آسمان و روشنايی و  :ددر فرهنگ ايران بسيار نزديک و در برخی از زمينه ها اين همانی دارند مانن

  .زندگی در بينش مصری که با ايزد مهر ايرانی اين همانی دارد
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در زبان پهلوی که ) زن( آيزس مادر يا زن خدای طبيعت، و نيروی زندگی که باواژه   خدای مرگ  يا) پدر( اُسيريس 
  . زندگی است اين همانی دارد بُن

 

 

  در زبان پهلوی که بُن زندگی است اين همانی دارد) زن(آيزس مادر يا زن خدای طبيعت، ونيروی زندگی که با واژه 
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گی و يکی از فروزه چنانچه در واژه اَُمرداد نشان بيمر. همريشگی دارند) مردن(با ) مرد(و ) زندگی( با ) زن(در زبان پارسی 
  های گوهر هستی بخش اهورا مزدا است

 

 

 

ا گوسپند نر نماد تقدس جان در فرهنگ ايران و نماد توانمندی وشهرياری مقدس در فرهنگ مصر و اسراييل، شاخ گاو ي
 در سـال   «: در فرگرد هشتم نامه خود در تورات می نويسد همانکه دانيال نبی يکی از انبياء بزرگ بنی اسراييل 

 شوشان که در ايالم است   رويا ديدم كـه من در کاخ پادشاهی رويايی پديدار گشت، در آن – دانيال –شصر به من   بل  پادشاهی
 دو شاخ بلند داشت و بسوی باختر و شمال و    قوچى در آنجا بود که . رود اوالى ايستاده ام  هستم، در خواب ديدم که در کنار

و ادامه . …»می شدجنوب شاخ می کشيد و هيچ جانداری در برابرش توان پايداری نداشت، و او هر روز بزرگ و بزرگتر 
يهوديان که تا آن زمان در اسارت بابليها بسر می . … »آن قوچِ دارنده ی دو شاخ، پادشاه ماد و پارس است« : می دهد

 را بشارتی شادی بخش بشمار آوردند و دانستند که زود خواهد بود که بندهای اسارت شان بدست  بردند رويای دانيال نبی
ديری نپاييد كه كوروش بزرگ برتخت پادشاهی نشست و سرزمينهای ماد و . ن گشوده خواهند شديکی از پادشاهان ايرانزمي

 گـونـه كـه دانيال در رؤيـاى   و بنياد يک شاهنشاهی بزرگ را در ايران شالوده ريزی نمود، و هـمـان  پارس را همبسته کرد
 در   را زند، كورش نيز کرانه های شاهنشاهی ايران  هايش را به غرب و شمال و جنوب می خود ديده بود كه آن قوچ، شاخ

 را از بند اسارت ننگينی که دچارش بودند رهايی بخشيد و زمينه ی  باختر و شمال و جنوب گسترش داد ويهوديان
  .بازگشتشان را بسرزمين خود فراهم آورد تا خانه های افتاده شان را دو باره برافرازند

  .اروی و دهش خداوندی استدر نزد مصريان شاخ گاو نشان ب
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   استدر فرهنگ ايران گاو نماد ستايش جان

هر دو از جنس آتش » آدمی«و » گاو«جا داده می شوند، در فرهنگ ايران » گاو« همه ی جانهای پاک در همين واژه ی 
اهورا مزدا در پنجمين گامه ی آفرينش گاو را در ايرانويج بر باالی رود وِه دائيتی که درميانه : اند، در بندهش آمده است که

  …روشن بود چون ماهی جهان است آفريد، آن گاو سپيد و 

  …پس از گاو سپيد و ماه گونه، کيومرث را بر باالی رود وه دائيتی در ايرانويچ آفريد روشن چون خورشيد

واالمندی گاو را در فرهنگ ايران در اينجا می توان به . کيومرث بر سوی چپ و گاو بر سوی راسِت هرمزد آفريده شدند
  :روشنی دريافت که

ومرس يا مرد نخستين در سوی چپ اهورا مزدا آفريده شدندبنا بر استوره های ديگر ايرانی، هرمزد گاو در سوی راست و کي
اين گويا ترين نشان ستايش جان در فرهنگ .. گاو را از دست راست خويش و کيومرث را از دست چپ خويش آفريده است

  :ايران است، همان که از زبان فردوسی بزرگ می گويد

  ه کش استميازار موری که دان

  که جان دارد و جان شيرين خوش است

  :و شيخ ابوالحسن خرقانی در تابش اين فرهنگ و جهان بينی است که بر سر خانگاه خود می نويسد

هرکه در اين سرا آيد نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد، چه آنرا که در بارگاه باريتعالی به جان ارزد البته بر خان بوالحسن به 
  .نان ارزد

اهورا مزدا از روشنی و سبزی آسمان تخمه ی مردمان و گاوان را فراز آفريد، زيرا :  دنباله ی گزارش بندهش می خوانيمدر
. اين دو تخمه را که آتش تخمه اند نه آب تخمه در تن گاو و کيومرث بداد تا افزايش يافتن مردمان و گوسپندان از آن بَُود

زرتشت همان است که امروز گاو می گوييم، اين واژه در بر گيرنده ی همه جانهای واژه ی گئوش در اوستا و در سرودها ی 
در سرود بيست و نهم . سود رسان است همانگونه که واژه ی گرگ در برگيرنده ی همه ی جانهای پليد و آسيب رسان است

} آفريدگار جهان زنده{ش تشن يسنا يا دومين سرود زرتشت، اهورا مزدا و پرتوهای چند گانه او که وهومن و اشا و گئو
هستند، در کنار هم ديده می شوند، و می بينيم که روان گئوش که همان گاو يا جهان زنده باشد بدرگاه اهورا مزدا خروش 

درفش کويان که از پوست گاو ساخته شده بود نشان .. برمی کشد که برای چه مرا آفريدی، که مرا به کالبد هستی درآورد
ستايش جان بوده است، اين درفش که در يورش تازيان بر خاک افتاد و بدست تازيان تکه تکه شد و سنگهای گرانبهای آن 

ن کشتن بتاراج رفت، همواره پيشاپيش سپاه برافراشته می شد تا سپاهيان ايران همواره بياد داشته باشند که کشتن زيستمندا
زندگی است و آزردن جان آزردن خوشه ی جانها است که همان گوهر هستی بخش خدا است، تا رزمندگان ايرانی همواره بياد 

جايگاه گاو برمايون را .  برای پدافند از ارزشهای واالی ميهنی بميدان آمده اند نه برای کشتن و آزردن جان داشته باشند که
م که اگر اين گاو نبود ما هنوز گرفتار بيداد ضحاک بوديم، گرزه ی گاو سری را که فريدون در پرورش فريدون فراموش نکني

و کاله خود رستم .. بدست گرفت تا ضحاک را براندازد فراموش نکنيم همان گرزی که سپس تر آن را در دست رستم می بينيم
  …را که سر گاوی بود با دو شاخ تيز

 گاو از واالترين جايگاه در هستی شناسی و جهان بينی ايرانی    جای نمی ماند کهبنابراين جايی برای شک ورزيدن بر 
 همين شاخ های گاو بر سر  برخوردار است، از اين رو نبايد شگفت زده شد که دو شاخ گاو بر تاج کورش چه می کنند؟

 اين واژه ی شبان را پيامبران يهود کورش بزرگ اند که او را شبان ملتها می کنند و نشان می دهند که او شبان جانها است،
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خداوند در باره ی :  نامه ی خود می نويسد برای کوروش بکار برده اند، اشعيا نبی در فرگرد چهل و چهارم از گرامی
. مشيتم را به اتمام رسانيده است فرمايد كه او شبان من است و تمامی كوروش می  

 

 

نده ی چشم بد و دو مار کبرا که در دو سوی اين تاج بر روی دو شاخ گاو باال برافراشته اند درجهان بينی مصر کهن دور کن
  ):به فرتورهايزيرين نگاه کنيم(در جهان بينی ايرانی بشوند پوست اندازی ساليانه اش نشان نوشوندگی است، 
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 جوانی را می بينيم که بر   ری می شوند،در اين فرتور ها که برخی در واتيکان و برخی در ديگر موزه های اروپايی نگهدا
يک سگ و . پشت گاوی پريده و دشنه ی خود را بر شانه ی گاو فرو برده و يک رشته خون از زير دشنه ی او جاری است

و در آن پايين يک گزدم ديده می شود که می خواهد تخم گاو را نيش بزند . يک مار بسوی اين رشته خون خيز برداشته اند
  د. افتاده و توان نيش زدن نداردولی دمش 

ر دو سوی نگاره دو جوان ديگر ديده می شوند که يکی شماله يا مشعل خود را رو بباال و ديگری شماله ی خود را رو بپايين 
  .نگهداشته است

  . را می بينم که نگاه او رو بپايين است  در باال چهره ی زيبای زنی

وی خود را بر پشت گاو می فشارد خورشيد يا ايزد مهر است، آن دشنه که در دست آن گاو نماد زمين است، آن جوانی که زان
او است و در شانه ی گاو فرو کرده پرتو خورشيد است که بر زمين گسترانيده می شود تا آن را بارور کند، آن رشته ی خون 

 روان است، سگی که بسوی اين که از شانه ی گاو جاری است نشان جوشش زندگی است که در پی تابش خورشيد بر زمين
 تا از کهنگی و   رشته خون خيز برداشته بپاسبانی زندگی برخاسته است، و آن مار نشان نوشوندگی و تر و تازگی است

  :پوسيدگی زندگی پيش گيری کند و زندگی را بگفته ی مولوی بلخی تازه بتازه و نو بنو بگرداند

  و شدن اندر بقابيخبر از ن    هر زمان نو می شود دنيا و ما

آن گزدم که می خواهد تخم گاو را نيش بزند، نماد اهريمن است ولی در پرتو خورشيد که زيست مايه ی زندگانی است زور و 
توان بلند کردن دم خود را ندارد، آن جوانی که شماله خود را باال نگهداشته نشان فراشد خورشيد در بامدادان، و آن ديگری 

و بپايين نگهداشته نشان فرو شد خورشيد در شامگاهان است، آن زن زيبا که در ميانه ی نيم چنبری که شماله ی خود را ر
پايين را می نگرد ايزد ماه است که دو شاخ در کناره های چهره اش ماه نو را نشان می دهند و چهره ی گردش ماه تمام 

  …را
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سنگ نگاره ی بابلی در موزه ی لندن نگهداری می شود در فرهنگ بابلی هم مار نشان نوشوندگی و تر وتازگی است، يک 
  … فرو می چکاند  ماه نو  که ماری دارد زهر خود را در پياله ی

 زهدان آفرينش است، اينکه ماری   ماه نو در فرهنگ ايران و در فرهنگ بابلی و نيز در فرهنگ مصر کهن نشان دهنده ی
اين است که پويش نا ايستای هستی را نو بنو و تازه بتازه بگرداند و زهر خود را در زهدان آفرينش فرو می چکاند برای 

  …زهدان آفرينش را تر و تازگی بخشد

  .بنا براين نبايد شگفت زده شد که چرا دو مار کبرا بر روی شاخهای گاو در تاج کورش سر برافراشته اند

نکه به گزارش اين بالها بپردازيم بد نيست که پيش از اي. می رسيم به بالهايی که بر پيکر کوروش بزرگ ديده می شوند
  :نگاهی به نگاره فروهر داشته باشيم

 دستکم از زمان روی کار آمدن پادشاهی ماد در ايران می بينيم، اين نگاره چه در زمان پادشاهی ماد و  نگاره ی فروهر را
 نشان ملی و ميهنی ايرانيان   سانی هموارهچه در دوران هخامنشی و سپس تر در دوره ی اشکانی و سرانجام در دوره ی سا

  . و مردی را نشان می دهد که بالهای شاهين برپيکر خود دارد  بوده

  ا. اين بالها نشان بلند پروازی و توانمندی و پيشرفت و فراپويی است

شايسته تر از   يرانيان برای آن نيروی مينوی که جهش و جنبش و پيشرفت و فراپويی را در پی می آورد هيچ نمادی را
 می دانستند با   شاهين نيافتند که هم بلند پرواز است و هم تيز پرواز، بنا براين آنچه را که نشانه ی فر و شکوه و فرامايگی

  .بهره گيری از نماد های شاهين و آدمی بهم آميختند و بگونه ای درآوردند که امروز گردن آويز هر زن و مرد ايرانی است

اين .  دو بال در پهلوها که هر يک سه پر دارند   .ره و سيمای پيری فرزانه و جهان ديده را دارد دارد چه نگاره ی فروهر
 و کردارنيک اند که بنمايه فراپويی و پيشرفت بسوی جاودانگيها و بيکرانگيها - گفتارنيک-سه پر نشانه ی انديشه ی نيک

، که نشانه پندار و گفتار و کردار نادرست و يا فرو پايگی در پايين تنه فروهر سه بخش، پرهايی بسوی پايين است. است
 سپنتا مينو اشاره دارد که نشان دهنده سپاس و ستايس اهورمزدا و   يک دست فروهر اندکی به سوی باال و به. هستند

هم نشان در دست ديگرش چنبری است که هم نشان پيمانداری است و . راهنمايی آدمی بسوی وااليی و راستی و درستی است
ايرانيان در بسياری از دوره های تاريخ درفشهای خود را به سيمای شاهين آراسته می کردند، بنا . توانمندی و شهرياری

از سوی ديگر در هستی شناسی يا عرفان . براين مرد بالدار برای ايرانيان به هيچ روی چهره ی ناشناخته ای نبوده است
  :ه و کارآمد زاده می شود، اين چهار نيرو بترتيب چنين اندايرانی ، آدمی با چهار نيروی بالند

  . و آيينه يا دين – بو - روان–جان 

جان و روان را می شناسيم و کرد و کارشان را نيز می دانيم ، ولی شايد کاربرد بو و آيينه را در نهاد آدمی آنچنان که بايد 
  .نشناسيم

های شناخت شايست و ناشايست در نهاد آدمی دانسته می شود، امروزه از داده يکی از نيرو) بئوذ َ :( بو يا با گويش اوستايی
های دانش زيست شناسی می دانيم که آدمی تنها از راه بوييدن و بدون بهره گيری از ديگر سهش های تنی خود می تواند ده 

ی تواند نفت و ماهی و سير و پياز و  شناسايی کند، برای نمونه با چشمان بسته و تهنا از راه بوييدن م  هزار گونه چيز را
بنزين و گل سرخ و ده هزار جيز ديگر را بشناسد، از اينرو بو يا بئوذ َيکی از کارمايه های شناخت شايست و ناشايست 

من بو بردم که چنين می شود، يا فالنی بو « … : دانسته شده است، هنوز هم در زبان پارسی زبانزدهايی بکار می بريم مانند
  .…»ه استبرد

آيينه ابزاری است که ما بدستياری آن می . چهارمين نيروی شناخت شايست و نا شايست در نهاد آدمی آيينه يا دين است
توانيم خود را ببينيم و بشناسيم، اين خود شناسی سرآغاز هستی شناسی است، هنوز هم در زبان پارسی زبانزدی داريم که 

ت را بشناسی، کسی که خويشتن خود را نشناسد چگونه می تواند ارزشهای خود را بشناس تا خدای خود: می گويد
فرمانروای بر هستی را بشناسد؟ برای رسيدن به اين گامه ی شناخت بايد کار را از خود شناسی آغاز کرد و برای اين کار 

  ..آيينه ای بايد

ی جاودانگيها و بيکرانگيها دانسته و در مولوی بلخی اين چهار نيروی درون را چهار پر پرواز آدمی برای پرواز بسو
  : بسيار دل انگيزی می گويد  چامه

   و نردبان کجا   بام   ره   و  کجا  تو    تو مرغ چهار پری تا بر آسمان پری



تو مرغی هستی دارنده ی چهار پِر پرواز که بيارمندی آنها می توانی بر فراز بام هستی در جاودانگيها و : می گويد
اين بام و نردبان اشاره به آموزه های دينی و بنياد های شريعت است !! واز درآيی، ترا با بام و نردبان چکاربيکرانيگيها بپر

  .که مولوی و ديگر هستی شناسان ايرانی از آن بيزاری نشان می دهند

 – واالمندی –سی  فراپويی هستی شنا–بنا براين اين چهار پر يا بالهای شاهين بر پيکر کوروش بزرگ نشان دهنده پيشرفت 
  . شادی پراکنی و آزادمنشی و آزادگی است–مهر گستری 

 در جشنواره ی بزرگی که ١٩٩۴ بنياد فرهنگ ايران را در شهر سيدنی بنياد گذاری کرده و در سال ١٩٩٠من در سال 
 المپيک سيدنی بزرگترين رخداد فرهنگی در برون از مرزهای ميهن ناميده شد، تنديس فروهر کوروش بزرگ را در پارک

 برپا کردم

 

 

   سيدنیتنديس فروهر کوروش بزرگ در

از همان زمان آرمان برپا کردن اين تنديس در ديگر شهرها و کشورهای جهان در دل من زبانه کشيد و خواب و آرام از من 
 بديدار استاد مهندس هوشنگ سيحون شتافتم و از او در خواست کردم که فرا نمايی برای ٢٠٠۵گرفت، تا آنجا که در سال 

استاد سيحون با رويی گشاده و دستی توانا درخواست مرا پذيرفتند و اين . ندزير پای تنديس کوروش بزرگ فراهم آور
  .فرانمای دلپذير را برای زير پای تنديس فروهر کوروش بزرگ آماده کردند
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برای ساختن اين تنديس بسراغ نامدارترين هنرمند پيکر تراش استراليايی که نامی بزرگ در جهان دارد بنام پيتر سکيپرهين 
اينک برای برپا کردن اين تنديس در شهر ها و کشورهای جهان به دو چيز . رفتيم و با او پيمان ساخت اين تنديس بسته شد

در زمينه ی بودجه چنين . نياز داششتيم، يکی بودجه و ديگری پروانه ی برپايی اين تنديس در شهرهای بزرگ جهان
در برابر دريافت ده هزار انديشيديم که می توان چند تا از اين تنديس ها را به اندازه ی يک متر و هفتاد سانتيمتر ساخت و 

 واگذار کرد که شوربختانه بجز شش تا از اين تنديس ها خريدار پيدا نکرد و هزينه ای بيش  دالر به فرهنگياران و ايرانياران
از سد هزار دالر بر دست ما گذاشت ، اين زيان تنها برای ساخت اين تنديسها بود نه هزينه ی چندين بار سفر به گرد جهان 

  .ی به شهری و از کشوری به کشوری برای بدست آوردن پروانه ی بر پايی اين تنديس از شهر

 به انجمن جهانی زرتشتيان در پاريس ارمغان گرديد و استاد دکتر آبتين ساسانفر بيست ٢٠٠۶يکی از اين تنديسها در سال 
  .هزار دالر بابت آن به بنياد فرهنگ ايران ارمغان کردند

 

 

 

  .يکی ديگر در روز نوروز امسال در شهرداری ملبورن برپا شد و با آيين با شکوهی از روی آن پرده برداشته شد
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   از سوی من به انجمن زرتشتيان سيدنی ارمغان شدسومين اين تنديسها در روز بيست و نهم اکتب امسال
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