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 Historical تاريخی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ سپتمبر ١۶

  زردشت، واقعيت يا افسانه؟
  قسمت دوم

  

ن ا انديشمندان و محققنتيجه ای که از بحث ھای قسمت اول اين سلسله بايد گرفت اينست که پارسيان ھندی و ايرانی يا

اروپائی قرون و ساليان نزديک به ما تنھا کسانی نيستند که وجود حقيقی شخصيتی به نام زردشت را تأئيد می کنند، بلکه 

ًيونانيانی که در زمان حيات زردشتيان اوليه به سرزمين ھائی که فعال ايران و افغانستان و تاجکستان و ھند ناميده می 

دند، يا يونانيانی که از طريق اين ھموطنان شان، بعد از بازگشت به يونان، با انديشه ھای زردشت شوند سفر کرده بو

  . آشنا شده بودند، اولين اروپائيانی می باشند که از وجود زردشت، تعاليم و انديشه ھای وی خبر داده اند

ۀ تمکين به حقيقت و حقانيت کار ھای انکار چنين اخبار از چنين منابع، فکر نکنم که از روی فرھيختگی و درنتيج

  ! تحقيقی و متابعت از داده ھای واقعی تاريخ باشد

زانتوس، ھرميپوس، ھرودوت، پلوتارک و اسکندر، کسانی که مشاھدات :  اول من تنھا از پنج يونانی مشخصۀدر نوشت

 می شده ء، که در آن زمان اجراخويش را از وجود زردشتيان و از وجود تعاليم زردشت و مراسم و آئين ھائی زردشتی

  . ارش داده اند، ياد نموده امزاست، ھرچند محدود، گ

ولی در اينجا می خواھم برای معلومات مزيد، اسامی يک تعداد يونانيان ديگری را که يا خود شاھد وجود چنين افرادی 

يا از مشاھدات ديگر يونانيان به وجود در سرزمين ھای ايران و افغانستان و ھند و تاجکستان کنونی و غيره بوده اند، 

  :آن ھا پی برده اند، اضافه نمايم

کوروش بزرگ، : قرار نوشتۀ ژرار ايزرايل. (۶٩۴ و ۶٩٣ ـ افالطون؛ در قانون ھا، بخش سوم، پارسيان، صص ١

  .)١٩٨٧پاريس 

  .ـ  فيثاغورث٢

  .ـ  ارسطو٣

تأثير زرتشت بر انديشۀ "در : افنان. م. ؛  ر١٩۵٨رد ، آکسفو"پاسخ غرب به زرتشت"در : قرار نوشتۀ ژک دوشن گيمن

  . ١٩٧٧، سيدنی " زرتشت بر فرھنگ غربۀتأثر زرتشت و انديش"در : فرل. ؛ و ژ١٩۶۵، نيويارک "يونان

  ).پرديس(نوشتۀ دکتر خسرو خزاعی " ی زرتشتئسروده ھای اھورا: گاتھا"از کتاب نقل 

 از يک ٣۵، صفحۀ "گاتھا و تأثير آن بر دانش در ايران باستان و جھان "عالوه بر اين منابع، فريبرز رھنمون در کتاب

تعداد يونانيان ديگر نام می برد که با انديشه ھای زردشت آشنائی داشتند، يا به شکلی از انديشه ھای وی متأثر شده 

  :اين يونانيان عبارت بودند از. بودند
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  ...رک، ديوکاسيوس، آپين، آرين، ھرودين، فرونتو، لوسين وھوريس، وليوس پاترکلوس، استرتاژمز، تاکتوس، پلوتا

 کتاب گاتھا ٢٣ يا ٢٢، در صفحۀ )پرديس(يکی از دانشمندان و مؤرخين رومی، به قول دکتر پرويز خزاعی " پلين"

ه و در اوستا آمده ک. سروده ھای اھورائی زرتشت، گفته است که زرتشت نخستين کودکی بود که با لبخند به دنيا آمد

او به جھان لبخند زد و جھان ھم به او لبخند . زرتشت با لبخند به دنيا آمد، با لبخند زندگی کرد و با لبخند از جھان رفت

  .زد

انجمن : یئلو. ، و به قول ح۴صفحۀ " پاسخ غرب به زرتشت"دوشن گيمن نويسندۀ . از قول ژ) پرديس(آقای خزاعی 

ناميده می شد و " گرگوری پلوتن"به بعد، از يکی ديگر از روميان که  ٩٩ صفحات ١٩٨۵وری روم، تزرتشت در امپرا

وری تدر قرن پانزدھم ميالدی بايد  يکی از بزرگترين فيلسوفان دوران رنسانس بوده و نفوذ سياسی ھم در دربار امپرا

ين يھودی، او کوشش کرد که جھانبينی زرتشت را جايگزين سه د«: بيزانس می داشته است، ياد نموده می نويسد

که بسياری از دولتمردان و خردگرايان آن زمان با او  با اين. مسيحيت و اسالم که در جنگ ھميشگی با ھم بودند بکند

 بکند و آن) ايتاليا( زرتشت را وارد مکتب افالطونی فلورانس ۀھمراه شدند اما در اين راه پيروز نشد ولی توانست انديش

  ».را پی ريزی کند) ھومينيزم(ی ئ رستاخيز فرھنگی، در اروپا گرداند و انسان گرارا پايه ای برای انقالب رنسانس،

در مورد خوشبينی ھا، اغراق و بزرگنمائی ھای اشخاص احساساتی و کم سواد و متعصب در مورد اديان شان در جائی 

ه با نام و تفکرات زردشت آشنا با در نظر داشت اين مطلب، ولی ياد کردن از کسانی ک. از اين سلسله گفتار ياد شده است

بوده اند، صرف برای تثبيت وجود حقيقی وی و انديشه ھايش، نگارنده خود را مکلف می داند که اين چنين نظريات را 

  !!  نمی کندءھم شامل اين بحث کند ـ يادآوری از اين چنين نظريات منظور ديگری را احتوا

.  از جمله ايرانيانی می داند که متأثر از انديشۀ زردشت بوده است"دکتر خانک عشقی صنعتی"و فردوسی را به قول 

برای اعتبار بخشيدن به اين نظر خويش اشعاری را از اين شاعر نامدار زبان فارسی، به عنوان نمونه درج کتاب خويش 

  :می نمايد، که در زير نقل شده است

   ستتن مرده و جان نادان  يکی / ز دانش به اندر جھان ھيچ نيست 

******* 

  ز آموختن يک زمان نغنوی/  ز ھر دانشی چون سخن بشنوی  

******* 

  بدانی که دانش نيابد بن/ چو ديدار يابی به شاخ سخن 

******* 

 ز دانش دل پير برنا بود/ توانا بود ھر که دانا بود 

  :نويسد و در امتداد آن ھا می

در ميان آدميان و در ايران باستانست، نخست بايسته است با خود و نھاد ھای دانشی؛ که کاربرد آنھا " دانش"سخن از «

 ۀدگرگون پذيری ساختار پيشروند) کيفيت(و چونی ) ماھيت(راستين آن ھوده و بازده آن، چيستی " چم" دانش در ۀواژ

ا و در نوشته ھای ايرنيان در اوست... دانائی و توانائی از فروزه ھای مزدااھورای بزرگ... آن اندک آشنائی داشته باشيم

  ».ھخامنشيان است

و فروزه . کلمۀ چم قرار نوشتۀ اوستا شناسان در اوستا آمده است، و معنی آن دانش، دانشنامه، خرد، و خردمند می باشد

نام ! که صفت است به کسی يا چيزی اطالق می شود که دارندۀ تمام نيکی ھا، زيبائی ھا و دانش ھا و اخالق خوب باشد

واسۀ نگارنده که فروزه می باشد، از ھمين منبع و با ھمين معانی گرفته شده است ـ بدون اين که من به آئين کوچکترين ن

  !!  زردشتی گرويده باشم؛ يا به اديان ديگر توافق کامل داشته باشم
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 و اصيل باقی مندان به اين بحث بايد گفته شود که گات ھا ھم، آنچه از يسنای اوستا اوليهه برای معلومات بيشترعالق

  .شود  اوستای اوليه و اصيل نيست، اما امروز به نام اوستا ياد می تماممانده است، اگر چه خود، و

  :و اما

در مورد تاريخ تولد زردشت نظريات مختلف، بين دو ھزار و شش صد و ھشت ھزار و پنجصد سال قبل از امروز 

تعدادی او را از آذربايجان، تعدادی  از .  ابراز شده استدر مورد محل تولد وی نيز نظر ھای متفاوتی. موجود است

در زمان ھای گذشته بلخ کشوری بود به مراتب بزرگتر از بلخ (سيستان، برخی از خوارزم و برخی ھم او را از بلخ 

  . می دانند) کنونی در افغانستان

باری می بينيم که قبيلۀ مادی مغان «: ٣۴٩ نوشته می کند ـ صفحۀ" تاريخ ماد"دياکونوف، مؤلف کتاب . م. در اين باره ا

فقط يک نکته تاريک می ماند که اين تغيير را چگونه می توان با روايت قديم و . نخستين پيروان کيش زرتشت بودند

پاسخ اين سؤال آقای دياکونوف را شايد رو آوردن (» ...شايع ـ که زرتشت از باختر بوده نه از ماد ـ سازگار ساخت

ه به پيامبراسالم که از نظر کميت بسيار بسيار بيشتر از مردم مدينه بودند، بھتر از ھر استداللی ارائه و مدلل مردم مدين

  ...)و. سازد

آره، در رابطه با زادگاه زردشت، ھمانگونه که دياکونوف می نويسد، روايات اوليه و شايع اين بوده است که او از 

اين نام " [کوی ويشتاسب"نی مورد پذيرش مردم، و رو به گسترش گذاشت که  ئين وی از زماآبوده است و ) بلخ(باختر

، حامی و نخستين پيرو زرتشت بلخ بود و زرتشت از ميھن خويش، يعنی ]نوشته شده است" گشتاسب"در سائر کتب 

] به ماد[ به آنجا )ذکر شده" دايتيه"که در اوستا به نام " (داتيک"ی، پس از گذشتن از رود بزرگ ئافسانه " ايران ويچ"

  » .آمده بود

گاتھا و تأثير "نويسندۀ "فريبرز رھنمون"به قول . چون منابع اولی و اکثريت به اين نظر ھستند که او از بلخ بوده است

   !!آيند ھميشه بيشترين ھا ھستند که به شمار می پس": آن بردانش در ايران باستان و در جھان

که واقعيت زمان و مکان تولد زردشت چيست، اگر حوصله داشته باشيم، و با مسائل نظر من اين است که، اين سؤال را 

خردمندانه برخورد کنيم، زمان به خوبی و به کمال جواب خواھد گفت؛ ھمانطور که امروز خيلی از سخنانی را در اين 

و کار دامنه دار و ھوشمندانۀ مورد که زمانی در پشت پردۀ ابھام و تاريکی قرار داشته از راه تفحص و تحقيق و تالش 

  ! ن زرتشتی و غير زردشتی جھان برای ما روشن ساخته استادانشمندان و محقق

که در زمان افالطون زندگی می کرده " اودوکسوس کنيدوسی"در مورد تاريخ تولد زردشت يک نظر اين است که 

اين نظر را مدار اعتبار قرار بدھيم، زمان اگر . است، زمان ظھور زردشت را شش ھزار سال قبل از افالطون می داند

ً سال می رسد که در آن زمان اصال خط حرفی، و کتابت به گمان اغلب ٨۴٢٨به ) ٢۴٢٨ جمع ۶٠٠٠(ظھور زردشت 

ًوجو بيايد؛ بناء ھر آنچه را ما ه  و چون خط و کتابت وجود نداشت، نمی توانست اوستای مدون ب ھنوز اختراع نشده بود

 سال برسد، چيزھائی ھستند که طی ھزاره ھا سينه به ٨۴٢٨ بخشی از اوستا داريم، اگر عمر اوستا به امروز به نام

و " يک زاغ چھل زاغ ساخته اند"ً اصلی که، به گمان اغلب اصال تدوين نيافته است، از یسينه نقل شده است و از اوستا

  "!از کوه کاھی"يا 

کتابی که در آن يکی از موبدان زردشتی سفری رويائی به آن دنيا می کند " [ارداويراف نامه"نظری ھم اين است که در 

و بعد از مشاھداتی از احوال بھشتيان و دوزخيان بر می گردد و مردم را از آنچه ديده است مطلع می سازد، يا مژده 

 سال ٢٣٣٠تقريب چون حملۀ اسکندر به .  اسکندر ذکر شده استۀ سال قبل از حمل٣٠٠بعثت زردشت ] وانذار می دھد

 سالی که از تولد تا بعثت ٣٠ سال قبل از امروز تولد شده باشد ـ جمع ٢۶۶٠قبل از امروز بود، زردشت بايد در حدود 

  .وی گذشته است
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، زردشت در سی سالگی به پيامبری ١٨ قرار نوشتۀ رستم شھزادی در کتاب زرتشت و آموزرش ھای او، صفحۀ 

  !برگزيده شد

 سال قبل از امروز به دنيا آمده ٣٨٩۵ سال پيش از ميالد مسيح، يعنی ١٨٨٠ه زردشت در حدود نظر ديگر اينست ک

  .است

.  سال پيش از ميالد مسيح قيد کرده است١٠٨٠زانتوس يونانی سال تولد او را، طوری که در قسمت قبلی ھم ياد شده، 

  . سال پيش از امروز باشد٣٠٩۵به حساب زانتوس تولد وی بايد 

 ھایيکی از مھمترين کتاب ھای زردشتيان در قرن سوم ھجری که توسط يکی از مغان"[ُبندھش"ر طبق نوشتۀ نظر ديگ

بوده، و معنی اين کلمه را " دينکرت"يا " دينکرد"زردشتی به زبان پھلوی نوشته است و به باور اغلب معاصر کتاب 

وری ت سال پيش از انقراض امپرا٢۵٨ردشت اين است که تولد ز] گفته اند" آغاز افرينش"يا " آفرينش آغازين"

  . ھخامنشی ھا صورت گرفته است

 پيش از ميالد و شکست داريوش سوم به وقوع پيوست، ٣٣٠چون انقراض شاھنشاھی ھخامنشی ھا با حملۀ اسکندر در 

  .  سال قبل از امروز به دنيا آمده باشد٢۶٠٣بنابرين زردشت بايد 

  ...و

رگنمائی اديان توسط پيروان بی سواد و احساساتی و متعصبی که با ديگر اديان، يا با اغراق در مورد ديرينگی و بز

 و ھی در تالش آن اند که وقايع يا رخداد ھا يا پديده ھای خارق العاده و  ھمدينان ھمانند خود، چشم و ھمچشمی دارند

نصايح را به پيامبران و سائر پيشوايان دين  و ناب ترين و زيباترين سخنان و توصيه ھا و  بسيار نادر را به اديان خويش

خود نسبت بدھند، برای اين که دين خود را بھترين و قديمی ترين، و خود را شخص ديندار يا صاحب معلومات دست 

اول و وسيع تبارز داده باشند، امری است که امروز، با وضعيتی که امروز در جھان در ارتباط با رقابت ھای دينی و 

ًجود آورده شده است، با کمی دقت، خصوصا در فئس بوک ھا، می توانيم بھتر بنگريم؛ امری که نه تنھا مذھبی به و

سودی برای اعتبار بخشيدن ھيچ دينی ندارد، که اصالت اديان شان را ھم بيشتر از پيش لطمه می زند ـ بدون اين که 

  ! خود متوجه آن شوند

نمايانی، که واقعيت ھای تاريخی و حقيقی را که جھان بدان تمکين می گروھی  از اين متعصبين کسانی اند، روشنفکر

  !!کند، يا از روی تعصب، و يا برای دلخوشی متعصبين ديگر انکار می کنند

 قصه ای به سبد گذاشتن موسی و تالش پادشاه مصر برای کشتن او را ھم می توان، از جمله در داستان ھای اساطيری 

به گلستان تبديل شدن آتش را، مانند داستان ابراھيم در قرآن، و خنديدن . شاھده کرد و خواندايرانی و ھندی به خوبی م

گل ھا و گياھان و آب شدن برف ھا و يخ ھا و سرا زير شدن آن ھا از کوه ھا و روان شدن شان در چشمه سار ھا و 

... ک، و نو شدن سراسر آفرينش ونغمه سرائی پرندگان و شادی جانوران و لب به شادی گشودن سراسر موجودات ني

در روز تولد زردشت، و ماجرای از زير پای گاو ھای خشمگين زنده برآمدن وی، واقعه ای که به امر پادشاه رخ داد، 

، چاپ اول در چاپخانۀ خواجه، آن "زرتشت و آموزش ھای او" کتاب ١٣آنگونه که رستم شھزادی در صفحۀ را، ... و

  . را نقد کرده، کم و بيش، يا با کمی تفاوت، در ھر دين و آئينی می توان ديد

  : به ھر رو

برای بقای خود دين، از سوی اين سخنان مطالبی ھستند که تغييراتی در محتوی اصلی اديان را به اختيار يا به  اجبار، 

و تکرار و تأکيد و تحميل آن . وجود می آورده  و اضمحالل دين را سبب نشود، ب حاميان اديان، تا حدی که ممکن است

ًرابطۀ انسان ھای يک جامعه را با دين، خصوصا اگر جامعه از نگاه مادی رو به رشد باشد و مردم در اثر رشد 

ر چه بيشتر، و از منظر تحصيل به دانش ھای جديدتر، دست پيدا کند، به تناسب گذشت اقتصادی به رفاه و آرامشی ھ
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زمان و افزايش رشد و رفاه و دانش، سست و سست تر می سازد؛ تا اين که از دين تنھا نامی باقی می ماند ـ مانند 

  ...!  کشورھای سويدن و

ن برای پيشبرد مقاصد خود از تعاليم دينی و از اشخاصی که عالوه بر اين عوامل تغيير، استفاده ھائی که شاھان و حاکما

معرفی نموده و دارای پيروان و شاگردانی اند، با نيازی که ھر دو جانب به يک ... خود را پيامبر و حکيم و فيلسوف و

ھای دينی، ديگر دارند، ھم در تغيير شکل اعتقادات اديان، مطابق خواست و منافع شاھان و حاکمان و رھبران انديشه 

اين گونه تشبثات نيز، چون دين را شاھان و حاکمان به عنوان ابزاری برای دوام قدرت و . ممد قصد واقع می شوند

  . خواسته ھای خود به کار می برند، سبب تضعيف اديان گرديده و از اعتبار آن ھا در انظار مردم می کاھد

ر اسالم است که به فکر نگارنده برای به دست آوردن رضايت و يکی از داليل در اين زمينه، تغيير قبله توسط پيامب

 پيامبر شد، او ھم قبله را دو باره هوقوع پيوست، ولی چون اين کار سبب ابراز عقايدی عليه حمايت يھوديان شھر مدينه ب

  !!بلۀ اولی بخوانندق به جانب مکه قبول کرد، البته با احکام الھی، و از مردم خواست تا نماز شان را طبق گذشته به سوی

ان و ساسانی ھا ھم، اگر توجه شود، عالوه بر اين که از تعاليم ي باقی ماندۀ اوستا در زمان اشکاندر امر تدوين بخش ھای

خود در کاھش و افزايش و تغيير يا کمرنگ و پر رنگ ه اوليۀ زردشت که سينه به سينه نقل شده بود، و اين امر خود ب

ود را گذاشته است، خواست ھای سياسی شاھان اشکانی و ساسانی، يا حاکمان قبل از آن ھا ، نيز کم شدن آن تعاليم اثر خ

  . کم و به مرور زمان، در آن ھا منعکس شده است

 قرن قبل از امروز، به گمان ١٨ً و کوشش برای تدوين آن در تقريبا سلسلهدليل احيای تعاليم زردشت به وسيلۀ اين دو 

  !مين مطلب باشدزياد، می تواند ھ

دياکنوف يادداشت کوتاھی در مورد يکی از مشاھدات ھرودوت دارد ـ که ھنوز چند صد سالی از مرگ زردشت . م. ا

راست است که بارھا به اختالف موجود ميان مراسم «: آقای دياکنوف اين نظر را نقد، و نوشته می کند. نگذشته بود

می گويند ھرودوت از ريختن نوشابۀ مقدس . سبت می دھد اشاره شده استزردتشتيان با مراسمی که ھرودوت به مغان ن

  » ...قبل از قربانی سخنی نمی گويد و در بارۀ اھميت فوق العادۀ آتش مقدس صراحت ندارد" ھئومه"

 و نقد ًاگر اين آئين ھم مانند يھوديت، مثال، يا سائر اديان، مورد کاوش. اين نوع سخنان در بارۀ آئين زردشت زياد است

وسيع و تاريخی قرار می گرفت، شايد مسائل و مطالبی به مراتب بيشتری نسبت به سائر اديان برای نقد در آن سراغ 

ئين زردشت، يا دين ديگری را نقد کنم؛ يا تاريخ دقيق و آمی شد، اما بحث من بر سر اين مطالب در قدم اول نيست که 

  . ايمانديشه ھای اصيل زردشت را پيدا و معرفی نم

ن، از قديمی ترين آن که ان و مؤرخامن می خواھم تنھا وجود حقيقی و تاريخی زردشت را از روی نوشته ھای محقق

ن و دانشمندان اخرن و مؤانوشته ھا و يادداشت ھا و يا نقل چشمديد ھای يونانيان کھن و روميان است، تا نظريات محقق

  . د، بيان کنمعصر ما، در حدی امکان و در حدودی که الزم باش

تذکرات باال از برای آن بود که برخی از آنانی که منکر وجود تاريخی زردشت ھستند، ھمين نکات را تمسک گرفته 

ابراز می دارند که با وجود چنين سر در گمی ھا، ابھامات، تناقضات و سخنان گاھی دور از تصور، چطور می توان به 

  نسبت می دھند، معترف شد؟ وجود چنين شخصيتی و آن چه را که به او 

نقد اين دوستان در مورد ابھامات و تناقضات يا سخنان دور از باور در متن و حواشی  اين آئين، يا کيش ھای ديگر، به 

جا است، اما در مورد وجود نويسنده يا شرح دھندۀ متن کتابی به نام اوستا، نمی تواند درست باشد، چرا؟ چون، اگر 

  ! بينوايان اگر ھست، ھوگو ھم بايد باشد! يد تدوين کننده ای ھم وجود داشته باشدمتنی وجود دارد، با

ون ھا نسخه طبع شده و به يولی بينوايان و ھوگو اين شانس و طالع را دارند که اين کتاب از روز تکميل آن به ميل

لزله و سائر آفات ارضی و  از جھان را باد يا سيل و زشه ای يک گوگوشه گوشۀ جھان راه يافته است و اگر روزی
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 ديگری از جھان نسخه ھای آن قابل ابتياع و دريافت است ــ شانسی ۀاب کند، مانند طوفان نوح، در گوشسماوی خر

  ! که اوستا، و طالعی که زردشت، باوجود پيامبر بودنش نداشت

که انديشه کنند که معلوم نبودن  بدون اين »ھمه نظر ھا در مورد زردشت افسانه ای پيش نيستند،«: اين ھا می گويند

در ... زمان و محل تولد کسی، يا وجود تفاوت ھائی در اجرای مراسم دينی، يا به نظر رسيدن تناقضات يا ابھامات و يا

کتب اديان، اگر تاريخ به وجود آن ھا گواھی بدھد، دليل بر عدم وجود پيام آوران ـ مدعی يا حقيقی ـ و پيام شده نمی 

  ! تواند

ًم ھا محتمال عيب ھای بسيار دارند، که بر طبق آن فھم پيام آور و واقعيت پيام را می توانيم زير سوال ببريم، اما پيا

  !وجود پيام آور را چون پيام وجود دارد، باوجود اين ھمه مدرک، ھرگز نمی توانيم مورد شک قرار بدھيم

می گذارد؛ آيا اجازه ... مسجد، دم در کليسا و مندر ياوجود و موجوديت طفلی را که مادرش به دليلی سر راه، دم در 

  ًداريم که به دليل معلوم نبودن تاريخ و محل تولد اين طفل و معلوم نبودن پدر و مادرش اصال منکر شويم؟ 

تاريخ و محل تولد و پدر و مادر اين طفل شناخته نيست، اما طفل، به عنوان يک موجود زنده، روی دستان ما قرار 

  !وی منکر شويم؟" موجوديت"و از " وجود" چگونه می توانم از .دارد

يا به اين دليل، که برخی يا تمامی کتابی، موثق نيست، يا در دوره ھای بعد از حيات گويندۀ متن، يا شارح کتاب نوشته 

و اشتباه بيشتر است، يا حين چندين بار تجديد کتاب، در زمان ھائی که کتاب ھا به دست نوشته می شدند و امکان سھو 

بوده است، چيزھای از متن اصلی نسبت به فراموشی يا ضرورت ھای ذوقی يا اختياری و اجباری ـ اجبار شاھان، 

اجبار باال رفتن سطح ھوش و به تبع آن فشار مردم، اجبار درک بی پايه بودن برخی از مطالب کتب دينی با تراکم 

َاز قلم می ماند، افزايش می يافت، تحريف  می ... ھمآوردی ھای علمی وتجربه ھای خود حاميان اديان و مردم، اجبار 

شد و تغيير می کرد، چگونه می توان سندی پنداشت دال بر نبود يا تخيلی بودن شارح کتاب، يا انکار کامل وجود آن 

  انديشه و آئين؟ 

، نوشته شده است؛ با آنھم قرآن، پيامبر  سال بعد از حيات موسی، آنگونه که گفته می شود، و گفته شد٧٠٠کتاب يھوديان 

  ! اسالم و مسلمانان، وجود شخصيت حقيقی و تاريخی موسی و وجود تورات و زبور را تأئيد می کنند

اگر انديشمندانه و از روی نقد، به معنی واقعی نقد، نه از روی دشمنی و غرض و تعصب، اين کتاب را مطالعه کنيم، از 

ه آن را با ھمين روحيه مطالعه نموده ام، می بينيم که ھزاران نکتۀ قابل بحث در اين کتاب در سر تا آخر، که من نگارند

کنار مطالب نيکوئی وجود دارد، صرف نظر از اين که تورات ھفت صد يا ھزار سال بعد از موسی نوشته شده است؛ 

وی را به خاطر برخی بزرگنمائی ھای که که جھان، از جمله مسلمانان، و از جملۀ ھمين مسلمانانی که زردشت و تعاليم 

و يا  به خاطر نوشته شدن گات ھا قرن ھا بعد از حيات آن را به تمسخر می گيرند و نمی پذيرند، به ... شده است يا

  !عنوان يک انديشه تاريخی و اصيل قبول دارند

ن ـ انسان شناسان، انديشمندان و محققا.  سال تخمين نموده اند٧٧٠٠ًيھوديان از روی کتاب تورات عمر زمين را تقريبا 

 سال، يا  ھزاررا نزديک به دو صد) ھوموساپينس(ـ، اما، تنھا عمر انسان ھوشمند ... باستان شناسان، تاريخ دانان و

از روی اين تفاوت عظيم زمانی ميان نظريات علمای دينی يھود و دانشمندان و . کمی بيشتر از آن، تخمين می کنند

پس اين ھمه کشفيات باستان شناسان در ! ً سال اصال انسانی وجود نداشت؟٧٧٠٠د نتيجه گرفت؟ قبل از ن چه بايامحقق

  ، از روی استخوان ھای آن ھا، چه ھستند؟ ... من و تو و او و  اجداد،مورد اجداد

گونگی تولد واقعيت، وجود آن استخوان ھا و نظريات آن باستان شناسان و وجود حقيقی ماست، نه تاريخ و محل و چ

ی، يا آنچه يھوديان يا ديگران از روی کتب دينی شان می نويسند؛ وقتی بحث ما روی ئاولين انسان انتزاعی يا افسانه 

انسان، اعتبار آفرينندۀ انسان و روی تاريخ حقيقی پيدائش انسان ھامی چرخد، " عدم"و " وجود"يا " نيست"و " ھست"
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ن اتکأ کنيم تا به نظريات افواھی يا بدون مدرک و دليل ـ آنگونه که برخی از اقبھتر است به نظريات دانشمندان و محق

را اولين ...  سال و برخی از بزرگ نمايان ايرانی کيومرث و٧٧٠٠کوچک نمايان يھودی تاريخ پيدائش اولين انسان را 

  ! انسان روی زمين می دانند

ً؟ چون ھويت سازندگان اين آثار تاريخی و موجود حقيقتا سازندگان اھرام مصر به راستی کی ھا بودند، کی می داند

  معلوم نيست، بايد از واقعيت وجود آن ھا انکار کرد؟

  در زمان ھائی که مردم فکر می کردند زمين ساکن است، آيا با فکر کردن مردم، زمين از حرکت بازمانده بود؟ 

ا، اگر مطابق به آنچه ھست، نباشد، نمی تواند  و چگونگی و چيستی آن ر تصورات مردم، آنچه را که وجود دارد

  !! دگرگون بسازد

بودن زمين، مشاھده می کنيم که خيلی از ...) يا بيضوی يا (با دست يابی به واقعيت ساکن بودن آفتاب و دوار و کروی 

  ! حرف ھای اديان بی پايه و بی مايه بوده است ـ اما زمين ھمان است که بود و ھست

بعد از آن درستی و نادرستی تعاليم و سود و . م، اول تثبيت وجود وی و انديشه ھايش مھم استدر بحث زردشت ھ

 زمان و محل تولد وی  زمان و محل تولدش، ھرچند دانستنزيان و کم و کاست ھائی که در آن وجود دارد و در آخر،

  !  برای روشن ساختن خيلی از مسائل برای ما بی نھايت ضروری است

: ، ضمن ديداری به من گفت١۵/٠٩/٢٠١۵تانی که قسمت اول اين نوشته را خوانده بود، ھمين امروز، يکی از دوس

بنابرين برای دست يافتن به اين مقصد افسانه ھای زردشت . ايرانيان در پی ساختن گذشتۀ با عظمتی برای ايران ھستند«

در عصری که ھوش و خرد انسان خيلی از گره . د، افسانه ھای تخيلی را ابداع نموده ان...و آرش کمانگير و رستم و

 و ھر گفته و سخن را در روشنی عقل و سنجش تحليل می کند، چطورمی توانيد  ھای نادانی و جھالت را گشوده است

  » ...قبول کنيد که شخصی می تواند تيری را به فاصله چندين صد کيلو متر دورتر پرتاپ کند و

، نمی ...رمانان اساطيری آريائيان، ھرکول و آشيل يونانی ھا و اسکاندای ھندی ھا ودر مورد رستم و آرش کمانگير قھ

ھرچند من ھم از نظر علمی اين نظر را مشکوک دانسته و ضمن بحثی از نظر (خواھم در اينجا بحثی را باز کنم 

ات کھن آريائيان، که برای ھر ، زيرا اين بحث ھا مربوط می شود به ادبي)فزيک، در يکی از نوشته ھا آن را نقد کرده ام

ملت يا کشوری جزئی از ميراث گرانبار و ارزشمند فرھنگی ـ تمدنی شان است، و اين تنھا ايرانيان، يا آريائيان در کل، 

اين گونه داستان ھا، افسانه ھا، حکايات و قصه ... نيستند که اين چنين افسانه ھا و داستان ھای تخيلی و اساطيری دارند

از افتخارات فرھنگی ـ تاريخی و تمدنی و ملی ملت ھا و کشور ھا می باشند، که بايد مانند آثار تاريخی ھا بخشی 

  !! گرانسنگ مادی خويش، در حفظ و نگھداری آن، ھر ملتی، کوشا باشد

 و ما که قدر ارزش ھای فرھنگی خويش را، چه مادی و چه معنوی، نمی دانيم و آن ھا را، آنطور که داعش در سوريه

عراق به تخريب اين آثار پرداخته و طالب و ديگران در افغانستان به تخريب و چور و چپاول آن ھا برای به دست 

اھتمام جسته و اھتمام می جويند، با تأسف از بدبختی ) نصف يک افغانی ـ پول مروج افغانستان( آوردن چند قران 

  !! ماست؛ ديگران مثل ما نيستند

مراجعه کنيد ... ھند و افغانستان و ايران و اکد و کلده و سومر و يونان و روم و کنعان و مصر وبه تاريخ مصر، چين و 

و ياد ! و ببينيد که ھر کدام با چه احترامی با اين داشته ھای فرھنگی ـ ادبی ـ تاريخی و تمدنی خود برخورد می کنند

  !! بگيريد

١۵/٠٩/٢٠١۵  

  ادامه دارد 

 


