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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ سپتمبر ١٣
  

  زردشت، واقعيت يا افسانه؟
  قسمت اول

  
 چاپ پنجم، نشر ،۴۵٠غر حکمت، در صفحۀ ص، ترجمۀ علی ا"تاريخ جامع اديان"ناس، نويسندۀ کتاب . آقای جان بی

  :، در مورد زردشت و تفکرات وی نوشته می کند١٣٧٠مکميالن، سال 

بسياری از مؤرخين و انديشمندان جھان به اين باور ھستند که ايران مقارن با (آنچه از مذھب معمول در کشور ايران «

ب و جنوب افغانستان کنونی ظھور زردشت بسيار گسترده تر از امروز بود و شامل نواحی زيادی از جمله شمال و غر

ًنام زردشت است، بناء، و برای آن که اين ه چون اين بحث مختص به وجود حقيقی و تاريخی شخصيتی ب. می شده است

شود، در اينجا نمی خواھم بدان تماس بگيرم ه جھات ديگری نبرد و سبب مالل نبحث خود دامنۀ وسيع دارد و سخن را ب

 ظھور زردشت بر ما معلوم است، در واقع، از منابع زردشتی که با آنھا مخالف و معاند بوده ھنگام)  اين مقالهۀـ نگارند

و نيز بعضی . اند استخراج می شود و ازعباراتی که در اوستا به آئين مردم قبل از آن زمان اشاره کرده استنباط می شود

ری می افگند و مطالب و مندرجات کتاب اوست لۀ تاريک پرتو نوأمسًکتيبه ھای تاريخی که اخيرا کشف گرديده بر آن 

  » .را تأئيد می کند

وقتی به اين بند به دقت نگاه شود، آقای ناس عالوه بر آن که وجود زردشت و کتاب وی، اوستا را رد نمی کند، اين 

تری که قبل کتاب را نظر به ارتباط  و مشابھت ھای فکری و باور ھای زردشت به برخی از مذاھب يا آئين ھای قديمی 

  . از ظھور زردشت در منطقه، از جمله در ھند يا آشور، وجود داشته است نيز معرفی می نمايد

يسنا، وسپرد، ونديداد، يشتا و خرده اوستا است و امروز تنھا چيزی برابر با يک پنجم آن، که به : اوستا شامل پنج بخش

  . وستا، يعنی يسنا گرفته شده است، باقی مانده استياد می شود و از اولين و قديمی ترين بخش ا" گاتھا"نام 

دھخدا در بارۀ گاتھا در لغت نامۀ بزرگ و معروف خويش معلومات مفصل ارائه داشته است که بھتر از ھر کالم ديگر 

  : مندان به اين مبحث پيش کش می کنمه ًمعرف آن می باشد و من اين معلومات را ذيال خدمت عالق

باشد که در ميان يسنا جای داده شده است در خود اوستا گاثا  کھنه ترين و مقدسترين قسمت اوستا گاتھا می) ِاخ (.گاتھا«

باشد و گاسانيک ترکيب صفتی آن است يعنی مربوط به گاتھا در پھلوی نيز  و در پھلوی گاس آمده و جمع آن گاسان می

در کتب مذھبی . باشد گويند در سانسکريت ھم اين کلمه گاثا می) گاس(خصوصی ھر فرد از اشعار گاتھا را طور ه ب

ًگاثای اوستا نيز اصال چنين .  گاتا عبارت است از قطعات منظومی که در ميان نثر باشدئیبسيار کھن برھمنی و بودا

از . ناميده شده است ) يعنی سرود و نظم و شعر(بوده است و به مناسبت موزون بودن است که بخش مزبور، گاتھا 

دانستند لذا احترامی خاص برای   خود وخشور زرتشت سپنتمان میۀرانيان گاثا را از سخنان فرخندزمان بسيار قديم ، اي
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ن آن قائل بودند ولی تحقيقات دانشمندان مانند ميه ثابت کرده است که ھمۀ سرودھای گاثھا از زرتشت نيست و از آن ميا

باشد در اوستای عھد ساسانيان گاتا در سر نخستين نسک گاسانيک که موسوم بود  برخی پرداختۀ نخستين پيروان او می

ما می ستائيم فرخنده سروش را، کسی که نخستين بار پنج گاتھای : " آمده ٨ بند ۵٧به ستوت يشت جای داشت در يسنای 

  ." زرتشت سپنتمان مقدس را بسرود

اين اشعار قديمترين آثاری . باشد  کلمه می ۵۵۶٠ بيت و ٨٩۶ قطعه و ٢٣٨است و شامل ) فصل( ھائتی ١٧کليه ٔ گاتھا 

گاتھا از حيث صرف و نحو و زبان و فکر با ديگر . است که از روزگار پيشين برای ما تا امروز باقيمانده است

ر بخشھا نيامده و مطابق آنھا را در قديمترين قسمتھای اوستا فرق دارد و نيز بسا لغاتی که در آن استعمال شده در ديگ

رخ يونانی ؤگاتھا روزی جزو کتاب بسيار بزرگی بوده و البد ھمان است که م. کتب مذھبی برھمنان بايد جست

معنی گاتھا در کتب برھمنان و بودائيان گاتھای اوستا را نيز بايد در قديم جزو ه نظر ب. ھرميپوس از آن سخن رانده است

که مطالب را مختصر کرده به شکلی در آورند که مردم  برای آن. نثوری تصور کرد که امروز در دست نيستمطالب م

ويژه در ميان اقوام ھند و اروپائی متداول بوده ه اين طرز نگارش ب. شدند بتوانند به حافظه بسپرند متوسل به شعر می

  . است

ب اسفار تورات است که يھوديان آنھا را از خود موسی دانسته منزلۀ پنج کتاه گاتھای اوستا شامل پنج قسمت است و ب

، سوم به نام "اشتود"، دوم موسوم است به "اھنود"نخستين موسوم است به . احترام خاصی برای آنھا منظور دارند

ا، مزديسن. (رجوع به گات شود. نامزد است" وھشتواشت"و پنجمين گاتھا به " وھوخشتر"، چھارم موسوم به "سپنتمد"

  . د شودوو رجوع به گاتھای پورداو). ١٢٨ - ١٢٧دکتر معين صص 

خوذ از أکه نام آنھا م. ھر ماه سی روز است: "می نويسد) آئين زردشتی دين رسمی کشور(کريستن سن در فصل سوم 

ماه آخر پنج شود؛ بعد از  نام اوھرمزد و شش امھراسپندان ناميده میه ترتيب به اسامی ايزدان است ھفت روز اول ماه ب

کردند و ھر يک از اين پنج روز را به نام يکی از گاتاھای   روزسال اضافه می٣۶٠بر ) خمسه ٔ مسترقه(روز اندر گاه 

  »).١١٠ايران در زمان ساسانيان ص ۀ ترجم. (خواندند پنجگانه می

  :آقای ناس به ادامۀ سخنان خويش می افزايد

ً آن دورۀ باستانی عمال ھمان آئينی بوده است که در وداھا مالحظه می معلوم می شود که دين عامۀ مردم ايران در«

مذکور در کتاب " ودا"می گفته اند و با کلمۀ " ديو"يعنی اکثر خاليق قوای طبيعت را می پرستيده اند و آنھا را . شود

  ». و آب و باد ھستندريگ ودا منطبق می شود که تجسم نيرو ھای طبيعی مانند آفتاب و ماه و ستارگان و خاک و آتش

اين اشاره نيز، نه تنھا وجود اوستا را صحه می گذارد، که حتی منشأ مندرجات آن را نيز باز می گويد و ما را بر آن می 

، ھمان طور )نظر به تقدم تاريخی(دارد که با نگاھی به سه دين بزرگ سامی عصر خويش، يھوديت و مسيحيت و اسالم 

منطقۀ شرق ميانه در برخی موارد به ھم مرتبط بودند و ھستند و تشابھات ميان آن ھا وجود که تعاليم اين سه دين در 

داشت و وجود دارد، و کتاب سوم از دوم و اول و دوم از اول تأثير پذيرفته است، ميان آئين زردشت و کيش ھای قبل از 

توانيم امروز آن را حدس بزنيم، روابطی آن نيز در نجد ايران و نواحی وسيع تر پيرامون آن به دالئلی که ھمه می 

  . وجود داشته است

است؛ و " دانشنامه"و ديگری چيزی مانند " دانش"نزديک ترين تشابھات اين دو کتاب اول نام آن ھا می باشد که يکی 

ارش بسا لغاتی در اوستا با قديمترين کتب مذھبی برھمنان؛ وسه، طرز نگدو، ھمانگونه که دھخدا می گويد مطابقت 

  .  ھمگون اوستا با سائر کتب دينی که در ميان اقوام ھند و اروپائی متداول بوده است

نسبت به تأثير پذيری اوستا از سائر کتب دينی قبل " زرتشت و تعاليم او" کتاب ١١١ھم در صفحۀ " ھاشم رضی"آقای 

  :ًاز آن مطالبی ابراز داشته است که اينک قسمتی از آن ذيال نقل می شود
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 يکی از Mithraمھر يا ميترا .  کنون در بارۀ ايزد مھر، بيش از ھر فرشتۀ ديگری سخن و گفت و گو شده استتا«

 وداھا از وی ياد شده و قديم ترين ذکر وی از Vedasدر  . خدايان بزرگ پيش از زرتشت ميان آرئيايان بوده است

د سال پيش از ميالد صر با تاريخ ھزار و چھار  واقع در آسيای صغيKapatuka است که در کاپاتوکا یاسنگ نبشته 

ميترا در رفورم زرتشت ھر چند آن مقام و عظمت خود را از دست داده، اما با اين وصف ھم چنان . به دست آمده است

  »...دوشادوش اھورامزدا در مھريشت معرفی شده است

نظر است که قبل از آئين زردشتی کيش ھائی آقای اسکيروو، استاد کرسی ايرانشناسی دانشگاه ھاروارد، نيز به اين 

او اين نظر را با اين عبارت، که من، نگارندۀ اين مقاله، آن را تخليص . بوده اند که بر آئين زردشتی اثر گذاشته اند

  :نموده ام، بيان می دارد

 می ء که اجرائین ھائيھدف از اين بررسی، يافتن پاسخی برای اين پرسش است که آيا دينی که ھخامنشيان، به گواه آ«

دين زرتشتی :  ديگری راه می بردۀ پيچيدألۀکردند و پيرو آن بودند، ھمان دين زرتشتی است؟ پرسشی که خود به مس

 او با دينی که به گواه اوستا می توان با اطمينان گفت صد ھا سال پيش از او وجود ۀچيست؟ زرتشت کيست و رابط

  » چيست؟،داشته

 کمال اطمينان می توان گفت که اوستا نه فقط وجود تاريخی داشته است، که مأخذ برای پژوھش و از اين نوشته ھا با

  !و چون اوستا وجود داشته، پس زردشتی ھم بايد وجود داشته باشد. شناخت سائر اديان قبل از خود نيز بوده است

 به تحقيق پيرامون شخصيت زردشت و و اما اين اسم چگونه و چه وقت سر از اروپا کشيد و از چه زمانی اروپائيان

  تعاليمش پرداختند؟ 

بعضی ھا بر اين اعتقاد ھستند که اروپائيان از چھار ـ پنجصد سال، از زمانی که پای کشورھای استعماری اروپا به 

و مناسک ًآسيا، از جمله به ايران و افغانستان، خاصتا به ھند رسيد، جائی که پارسيان ھنوز با آزادی به اجرای مراسم 

  . دينی شان اھتمام می ورزيدند، با نام زردشت آشنا شدند و پيرامون تعاليم وی به تحقيق پرداختند

ًاين اعتقاد به ھيچ وجه صحت ندارد، زيرا اروپائيان، از آن ميان يونانيان و بعدا رومی ھا، بيشتر از دو ھزار سال پيش 

ـ پنج صد سال اخير با نام زردشت و تعاليم وی آشنا شوند و از زمانی که فرستادگان کشورھای استعماری در چھار

آقای ناس در مورد چگونگی رواج اسم زردشت برای اولين بار . پيرامون آن به تحقيق دامنه داری بپردازند، آشنا بودند

  : در اروپا، چنين نوشته می کند

 در منابع يونانی کم و بيش در بارۀ زردشت ...است) تلفظ يونانی کلمه که در اروپا مشھور شده(نام او زورواستر «

در کتاب زرتشت و تعاليم او، اين مدت ده سال گفته شده است ـ [گفته شده که زردشت مدت ھفت سال . رواياتی آورده اند

  .۴۵٣. ھمان کتاب ص» ...در بن غاری درون کوھی به سر آورده، به خاموشی مطلق می گذرانيد] نگارندۀ اين مقاله

 اسکندر به مشرق زمين، فراتر از آسيای صغير، به ايران ۀی از مردم ھم اينست که يونانيان در زمان حملباور برخ

کنونی و افغانستان و قسمت ھائی از تاجکستان کنونی و ھند، با مردمان اين مناطق يا نواحی، و با عقايد و کيش و آئين 

يونانی سال ھا قبل از حمله " زانتوس"زيرا کسانی مانند .  نمی تواند صحت داشته باشداين اعتقاد نيز. آن ھا آشنا شده اند

می نامند سفر کرده و چشمديد خويش را در بازگشت به ... ًاسکندر به مناطقی که فعال آن ھا را ايران و افغانستان و

  .يونان باز گفته و نوشته است

 سال پيش از ميالد مسيح زندگی ۴۵٠ که Xantus" اکسانتوس"ا زمان پيدائش زردشت و ظھور دين وی را زانتوس ي

 ۶٠٠می کرد و قديمی ترين مؤرخ يونانی پنداشته می شود، بر اساس نوشتۀ ھاشم رضی در کتاب زرتشت و تعاليم او، 

و  کتاب زردشت ۴۵به آنچه ھاشم رضی در اين باره در صفحۀ .  سال پيش از جنگ خشايارشاه با يونانيان، می داند

  : تعاليم او می نويسد، برای روشن شدن بيشتر موضوع رجوع می کنيم
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 دوران تقريبی ١٠٨٠ پيش از ميالد به يونان لشکر کشی کرد است و با اين حساب سال ۴٨٠اين شاه ھخامنشی به سال «

  »  ...زندگی پيامبر بزرگ است و

به ايران رفته و بنابر اقوالی اين دو شاه ايران  تاريخ نگار مذکور، اھل لوديه و در زمان سلطنت کوروش و داريوش 

  . دوران خود را از نزديک ديده است

و به . ًبه تعقيب وی ھرودوت تقريبا يک قرن قبل يا چيزکی بيشتر از حملۀ اسکندر  به مناطقی در نجد ايران سفر نمود

 قبل از ١٠٨٠ا بر اساس نوشتۀ زانتوس  سال، اگر تولد زردشت ر٧۵٠يا  ( ٢٧٠دنبال آن اسکندر که فقط، يا در حدود، 

سال بعد از ظھور زردشت با ھزاران يونانی به سرزمين کنونی ايران و افغانستان و تاجکستان و ھند ) ميالد قبول کنيم

رسيد، از نزديک با مردم اين سرزمين ھا و انديشه ھا و  افکار و فرھنگ ھای شان آشنا شد و آنچه را ديده و شنيده بود 

  . نان و يونانيان انتقال دادبه يو

بعد از ظھور زردشت، نبايد مدت درازی برای از بين رفتن يک ) يا ھفت صد و پنجاه سال( اين مدت، دو صد و ھفتاد 

بنابرين . ويژه وقتی دين يا انديشۀ قوی ديگری نيز در برابر آن در آن زمان موجود نبوده است، باشده انديشۀ دينی، ب

ی که با وی بودند، چه نظامی و چه غيرنظامی، منابعی ھستند که از نزديک با اين انديشه وران و اين اسکندر و يونانيان

انديشه آشنا شده بودند و اخبار آن را به يونان بردند که بعد ھا با مشاھدات روميان يکجا از طريق اين دو کشور به 

  .کشور ھای شمال اروپا انتقال يافت

وجود پارسيان در ھند شاھد وجود داشتن و تاريخی بودن تعاليم (ار سال ھنوز زنده است انديشه ای که دو يا سه ھز

، وقتی که اسکندر به ايران و )يا ھفت صد و پنجاه سال(چطور می تواند بعد از دو صد و ھفتاد ) زردشت است

  افغانستان و ھند می رسد، به کلی محو شده باشد؟ 

او . نام می برد که نظری در بارۀ گاتھای زردشت ارائه نموده است" ھرميپوس"م دھخدا ھم از يکی از يونانيانی به نا

  :در اين باره، در جائی که به تعريف معنی گاتھا می پردازد، چنين می نويسد

  ».رخ يونانی ھرميپوس از آن سخن رانده استؤ گاتھا روزی جزو کتاب بسيار بزرگی بوده و البد ھمان است که م«

مقايسه می کند و می ... ليم دين زردشت را با اعتقادات مردمان بابل و اور و اوراک و آشور و سومر ووقتی انسان تعا

ًبيند که اين اعتقادات مدت ھاست که کال به دست فراموشی سپرده شده اند، به اين نتيجه می رسد که تعاليم زردشت در 

 !!بتوانند تا امروز به حيات خويش ادامه بدھندزمان حيات و بعد از مرگ او چقدر می توانستند قوی باشند که 

، ترجمۀ سيد محمد تقی فخر داعی گيالنی، چاپ تابش، جلد اول، سال "تاريخ ايران"نرال سر پرسی سايکس مؤلف ج

 کتاب خود نقل قولی به اين مضمون از مؤرخ ١٣٣، که ساليان درازی را در ايران به سر برده است، در صفحۀ ١٣٧٠

  :ھرودوت داردمعروف يونان 

. کنند رسم دارند که بر مرتفع ترين کوھھا باال رفته در آنجا برای رؤس رئيس ارباب انواع قربانی می) پارسيان(آنھا «

  فقط برای ھمين ھا قربانی میءعالوه بر اين برای خورشيد، ماه، زمين، آتش، آب، باد، ھدايا تقديم مينمودند، در ابتدا

  :  و در بند بعدی دعائی را از زردشت نقل می کند؛ بدين مضمون)١٣١ . ١. ھرودت . (کردند

 پاداش عمل خود میه کنم که مرا از حقيقت اين آگاه سازی که پيش از روز قيامت مردمان ب ای اھورا، مسئلت می«

  » رسند؟

 را ديده است که يادداشت ھای باال نمايانگر آنست که ھرودت حين سفر به سرزمين ايران و افغانستان کنونی مردمانی

  . وجود اين مردمان بايد نشانۀ وجود زردشت باشد. مطابق به معتقدات دين زردشت زندگی می کردند

اگر چنين مردمی و چنان مراسم و سرود ھا و دعا ھائی وجود نمی داشت، ھرودوت به ھيچ وجه در اين باره سخن نمی 

  . گفت
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وی، از سفر به مناطقی که زردشتيان در آن ھا زندگی می کردند و از  تعاليم زردشت و پيروان ۀيونانيان تنھا در بار

 اديان ديگر، مانند مھرپرستی و وداھا در سرزمين آريائيان ۀچگونگی تعاليم زردشتی گزارش تھيه نکرده اند، بل در بار

  . و در سر زمين ھند آن زمان نيز گزارش ھای تھيه نموده اند

 گاتھا از حيث صرف و نحو و زبان و «:  نوشته می کند١٢٨ و ١٢٧نا، در صفحات در اين مورد دکتر معين در مزديس

فکر با ديگر قسمتھای اوستا فرق دارد و نيز بسا لغاتی که در آن استعمال شده در ديگر بخشھا نيامده و مطابق آنھا را در 

  » .قديمترين کتب مذھبی برھمنان بايد جست

 از آن، به نظر من در اين مبحث، بيشتر ضما جالب اشاره می کند که اغدر جای ديگری آقای سايکس به دو نکتۀ

  : و اين دو نکته عبارتند ازدرست نيست

در خصوص اسم و نيز شخص او عقايدی اظھار شده که سخت مغاير . سس مذھب قديم ايرانی ھا زرتشت استؤم« ــ ١

اريخی باشد يعنی وجود حقيقی داشته باشد و از که بعضی منکر شده اند که زرتشت شخصی ت باشند حتی اين با ھم می

کردند اينست که آن نتيجۀ افسانۀ طوفان است که در ھمه جا بوده  که در ھمين اواخر در بارۀ او اظھار می جمله عقايدی

 لۀ قوم آريائی نسبت به عقايد سابقين پيشرفت عمده حاصل شده اگرچه آنھا کهأو ليکن در اين مورد نيز مانند مساست 

  .  البته افضلند،اقدمند

شود معلوم گرديد  که موجب ابھام و ترديد در بارۀ زردشت و عقايد او می باری امروز باوجود قصه ھا و افسانه ھائی

آن مصلح بزرگ يعنی پيغمبر ايران شخصی تاريخی و حقيقی است و تاريکی قدمت وجود او را محل شبھه و ترديد 

  » .نبايد قرار بدھد

اما در امتداد . م به اين نکته که برخی منکر شخصيت حقيقی و تاريخی زردشت ھستند، اشاره نموده استآقای ناس ھ(

ن و انديشمندان ااين نظر خويش، مانند آقای سايکس، بالانقطاع اضافه می کند که با ھمه حرف ھا امروز بيشتر محقق

  !)به اين باور رسيده اند که زردشت شخصی است تاريخی و حقيقی

آوريم که مذھب زردشتی مذھبی است که  خاطر میه قدمت زمانی در نظر انسان اھميت خاصی دارد و چون ب«ـ  ـ٢

 بوده و آن مذاھب صد ھا سال است که فراموش شده و مذھب زردشت ھنوز زئوس و آسور و  بعلمعاصر پرستش

ب و کشف حقايق از ميان قصص و ن که عمر خود را صرف تحقيق منشأ و مبادی آن مذھاباقيست اھتمام و ولع محقق

  ».آيد کنند در نظر ما معقول و بقاعده می افسانه ھا می

 کتاب ياد شده اش، حتی از تأثير مذھب زردشت بر مذھب يھود و نصاری ١۴٧ھمين شخص در جای ديگری، صفحۀ 

  :گويد او می. سخن می زند) عين چيزی که او نوشته است(

  چه اندازه در مذھب يھود و نصاری تأثير داشته خارج از گنجايش اين کتاب میلۀ که مذھب زردشتأمس تحقيق اين« 

يد لۀ ميرسيم، اگر چه شاأمسه اينک ب... باشد، ليکن قابل توجه است که بدانيم اھريمن زردشتی با شيطان يکی است و

  »...د زردشت تعليم کرده و بعد ھا يھوءلۀ بقای روح را ابتداأمبالغه باشد ھر گاه بگوئيم مس

ن به اين باور ھستند که زردشت شخصيتی ااين سه نظر ھمانطور که ديده شد؛ يکی حاکی از آن است که بيشتر محقق

بوده حقيقی و تاريخی، ھرچند بعضی ھا چنين فکر نمی کرده اند؛ و ديگر، ھمانگونه که نگارنده ھم درجائی ياد کرد، 

شتری نسبت به سائر باور ھا در شھرـ کشور ھای پيرامونی آئين زردشت، گذشته از موجوديتش، بايد از قوت بي

برخوردار می بود که تا امروز در بسا نقاط جھان ھنوز ھم دارای پيروان معتقد، پابند و با ايمان است؛ و سوم، چون 

گی  دوم پادشاه آشور در سرزمين آشور زندسارگنباور به وجود شيطان و بقای روح از طريق يھوديانی که در زمان 

می کردند، بعد از بازگشت، به موطن شان، اسرائيل امروزی، برده شد، می توان گفت که تعاليم زردشت قبل از نوشته 

) باور بر اين است که اين کتاب ھا توسط موسی نوشته شده است؛ البته پس از مرگش(شدن کتاب ھای پنچگانۀ موسی 
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عنی حداقل دو ھزار و پنجصد سال پيش از امروز، به دين که در حدود ھفت صد سال پس از مرگ موسی تدوين شد، ي

  .   از آن به مسيحيت و اسالم راه يافته استًيھود و بعدا

 اين گزارش ھا شواھدی ھستند، حتی اگر يونانيان و رمی ھا به طور محدود ھم از زردشت و انديشۀ وی ياد کرده ۀھم

. ل در آن دو سرزمين، ايران کنونی و افغانستان، وجود داشته استباشند، دال بر اين که چنين دينی در آن زمان و حداق

و عقالنی نيست که قسمتی از گزارش ھای آن ھا را در مورد وجود حقيقی و تاريخی زردشت و تعاليم وی بپذيريم و 

  !!بحث چگونگی تعاليم وی، اما بحث ديگری است! قسمتی را رد کنيم

خين ديگر يونان، پلوتارک، که در حدود دو صد سال بعد از اسکندر زندگی رؤعالوه بر زانتوس و ھرودت، يکی از م

 معنوی که ۀزردشت  درعبادت اھورامزدا فقط به فدي«: می کرد، معلومات زير را در بارۀ زردشت ارائه داشته است

  !) پور داوود(»  . موعظه نمود،نيايش و سپاسگزاری باشد

بنابراين، . ک انديشه بدون موجوديت يک انديشمند، غير قابل تصور استاين اصل را بايد در نظر داشت که وجود ي

نوشته ھای يونانيان به عنوان يکی از منابع برای تأئيد وجود تاريخی زردشت و تعاليم وی، يکی از معتبر ترين منابع 

وجود مائو؛ وجود زيرا ھمانطوری که وجود مارکسيسم بدون مارکس؛ وجود مائويسم، بدون . در اين زمينه می باشند

مک کارتيسم، بدون وجود جوزف مک کارتی؛ وجود تائويسم، بدون تائو؛ و وجود انديشۀ مبارزۀ منفی، بدون وجود 

تولستوی و ثورو و راسکين و گاندی و مارتين لوتر کينگ نمی تواند قابل تأئيد باشد، وجود کيش زردشت ھم بدون 

  ! ل تصور باشدنام زردشت نمی تواند قابه  بئیشخصيت تاريخ

حاصل فکر يک سياستمدار بوده " دکترينی"ًدر عرصۀ سياست عملی تقريبا يک قرن اخير ھم اگر ديده شود، وجود ھر 

  ...!مانند دکترين کندی و: است

  

  مه داردااد
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