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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ سپتمبر ٢٨

  زردشت، واقعيت يا افسانه؟

  قسمت سوم

 آقای دکتر خسرو قبل از آنکه به مطالب قسمت سوم اين سلسله بپردازم، يادآوری اين موضوع را ضروری می دانم که

و " فيروز آذرگشسب"گذشته از اين که بزرگنمائی ھا در مورد زردشت و اوستا را، که از جانب آقای ) پرديس(خزاعی 

ًبعضا صورت گرفته و صورت می گيرد نقد کرده، در کتاب ياد " ابراھيم پورداود"خصوص از جانب آقای ه ديگران، ب

را به " کتاب آسمانی آئين زرتشت"ی سده ھا، کتاب اوستا، به غلط، نام در درازاشده اش با صراحت می نويسد که 

 سروده ای که از ديد خوانندگان گذشت، از ١٧که ھيچ کدام از نوشتار ھای اوستا، به جز ھمين  در حالی. خود گرفت

د نيست و در نه تنھا اوستا از آن بزرگ آموزگار نيست، بلکه از مفاھيم آن با خر. بزرگ آموزگار، زرتشت نيست

 کسانی نوشته شده ۀوسيله است، در درازای سده ھا ب" دانش درونی"اوستا که به معنی . نتيجه باگاتھا در تضاد است

  .دانيم کی ھستند که نه ما نامی از آنھا می دانيم و نه می

 سرودۀ ١٧ فقط وجود با صراحت کامل نشان می دھد که نويسنده فقط و) پرديس(اين بند يا برش از نوشتۀ آقای خزاعی 

گات ھا را از خود زردشت می داند و از وجود اوستائی که به دست، يا در زمان زردشت و يا بعد از وی به وسيلۀ مغان 

چنين . ًزردشتی نوشته شده است، مخصوصا ونديداد را که مجموعه ای از قوانين زردشت است، به کلی انکار می کند

دشت به عنوان يک شخصيت حقيقی و تاريخی، يا آن گونه که زردشتيان می پندارند، انکاری، البته انکار از وجود زر

ھمۀ اين ھا در يک چيز ! گشسب و ديگران نيسترانکار يک پيامبر، و نقد بر تمام نوشته ھای پورداود و فيروز آذ

  !اشتراک نظر و توافق داند، و آن يک چيز وجود حقيقی زردشت است

 سال قبل از ميالد مسيح، به اساس نوشتۀ اگسانتوس ١٠٨٠داود، که تاريخ تولد زردشت را در قسمت نظريات آقای پور

نظر به اندوخته ھای خويش و بيانات علمی و مستحکم برخی از ) پرديس(يونانی می داند، بايد گفت که آقای خزاعی 

 قوانين زردشت يا ۀمجموع " کتاب١٩يکی از اين داليل را از صفحۀ . ن غربی حق به جانب ھستندان و مؤرخامحقق

اما «: اين نويسنده در اين باره می نويسد. آقای دارمستتر فرانسوی پيش کش خوانندگان محترم می نمائيم" ونديداد اوستا

اتفاق عموم ه  آقای پور داود را مسلم می دارد اين است که بۀآنچه بيشتر صحت تاريخ سنتی زرتشتيان و بی اساسی عقيد

 آالت و ادوات جنگی و زراعتی و لوازم زندگی از ۀديد و استفاده از آھن در تھيحارجمند اروپائی دوران باستان شناسان 

کرات ياد شده است و اين امر ه  نھم قبل از ميالد معمول گشته و از اين آالت و ادوات آھنی در جزوات اوستا بۀآغاز سد

بل از ميالد غير ممکن است و اال نبايستی در کتاب زردشت  يازدھم قۀمدلل می دارد که قرار دادن زمان زردشت در سد

 کتاب ٨٨ و ٨٧ ۀگيرشمن باستان شناس فرانسوی در صفح. نامی از ظروف و آالت و ابزار آھنی به ميان آمده باشد
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آن   توضيح داده است که آھن را  گرچه از سده ھای پيشين شناخته اند اما استفاده از١٩۴۵خود به نام ايران چاپ سال 

  » ... نھم تا ھفتم قبل از ميالد عموميت يافته استۀدر سد

 فوق، برای استحکام ۀ، نويسنده موضوعی را به ارتباط نظري... قوانين ۀ کتاب مجموع٢٠در جای ديگر، صفحۀ 

  : بخشيدن سخن خويش، چنين مطرح می کند

دوران نخستين ازعھد "تاب تحت عنوان  محققينی است که در فصل پنجم کۀ، دانشمند روسی از جمل"مون گيت"آقای 

  : چنين نوشته می کند" آھن

ه آھن به حالت معدن ھمه جا در قشر زمين ب. اکتشاف آھن در تمدن انسان آغاز تحول بزرگی را فراھم ساخته است«

کار . ده می کردًدست می آيد اما اين آھن نخستين فلز نيست که بشر به آن دست يافته بلکه قبال از فلزات ديگر نيز استفا

دست نمی آيد و ذوب کردن آن مشکلتر ه طور خالص به  آھن بسيار سخت است و به آسانی زنگ می زند و بۀوسيله ب

  .  درجه حرارت الزم دارد١۵٣٠از فلزات ديگر می باشد و 

 آھن در ابتدای  کوره ھای بادی قوی تر فراھم می شد و به ھمين جھت بود کهۀوسيله اين اندازه حرارت درعھد قديم ب

 اول قبل ۀکار می رفت و فقط از آغاز ھزاره  زينت آالت بۀندرت در دسترس انسان قرار می گرفت و برای تھيه امر ب

از ميالد به تدريج برای ساختن آالت و ادوات جنگی و زراعتی و مايحتاج زندگی به مصرف رسيده و مس نيز بسيار 

دست آمده و بسيار شکننده است و از اين جھت ه  قيمت امثال آنتيمون و قلع بنرم و مفرغ از اختالط مسی با فلزات کم

  »... قبل از ميالد پديد آورده استۀمعمول شدن آھن در زندگانی اقوام قديم تحول بزرگی را در ھزار

ميالد کشف شده ن و دانشمندان، بين نه و ھفتصد سال قبل از ابنابراين اگر آھن قرار اين نوشته و نوشته ھای ديگر محقق

و مورد استفاده قرار گرفته باشد، چون از آھن در اوستا اسم برده شده است، پس اوستا بايد بعد از کشف آھن، يعنی بين 

يا پس از نه و ھفتصد سال قبل از ميالد، حداعظم آن، نوشته شده باشد، زيرا اسم بردن از چيزی که وجود ندارد، پيش 

در برخی موارد از آقای پورداود ) پرديس(پس نقد آقای خزاعی . ل و دور از تصوراز کشف آن، امريست بسيار محا

  !بسيار ھم بی جھت نيست

ًدر اينجا می خواھم اين نکته را ضمنا و لزوما يادآور شوم که آقای پور داود از نظر نگارنده نويسنده ای است باھوش،  ً

ا عيب ايشان برخورد غير مسؤوالنه وغير اکادميک با برخی از ًتحصيل کرده، پرکار و واقعا محقق و انديشمند، ولی تنھ

 قوانين آئين زردشتی ۀمسائل مرتبط با دين و آئين زردشت و تاريخ تولد وی، و برخورد عاری از نقد ايشان از مجموع

ابل نقد نيز در آن  در آن ديده نمی شود، که خيلی از حرف ھای قئیمی باشد، که با مقايسه با سائر اديان نه تنھا ھيچ برتر

  .وجود دارد

، تا جائی که من در باب زردشت مطالعه دارم، تنھا نويسنده ای است که با )پرديس(به ھر روی، آقای خسرو خزاعی 

  . که وجود تاريخی زردشت را به عنوان پيامبر قبول دارد درحالی. چنان صراحت منکر وجود اوستای اوليه شده است

رفته " فرضی يا حقيقی"نھا ھمۀ سخنانی را که به نام زردشت و آئين وی و پيرامون اوستای سائر پيروان زردشت، نه ت

است، قبول دارند، که وجود تاريخی زردشت را بی ھيچ بحث و نقدی می پذيرند؛ ھمينطور اوستا را نيز، که گويا در 

اب در ميان سائر کتب دينی معرفی زمان حيات زردشت يا بعد ھا نوشته شده است، به عنوان بھترين و کامل ترين کت

  . می نمايند

 قوانين ۀًبا مطالعۀ دقيق، ھمه جانبه و انتقادی، و با آن ھمه مطالب عجيب و غريبی که در اوستا، خاصتا در مجموع

زردشت يا ونديداد اوستا، به نام آموزه ھای زردشت، کسی که تصور می شود پيامبر بوده است، خوانده و می خوانيم، 

بھتر می بيند به جای بحث بی حاصل و دفاع غيراصولی از ) پرديس(ندۀ اين سطور فکر می کند که آقای خزاعی نگار

دارمستتر، ترجمه دکتر موسی "اثر آقای "  قوانين زردشت، يا ونديداد اوستاۀمجموع"نام اوستا در کتاب ه ًآنچه مثال ب
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 دادن، انتقاد را اولتر از ھمه از خود و خودی ھا شروع جوان، چاپ پيک ايران آمده است و خود را در مضيقه قرار

کند، نه مانند دين خويانی که در ھر حالت و به ھر قيمت و با ھر نوع پرروئی ھر آنچه مربوط به دين و آئين خود شان 

  .بايد دفاع کند) قابل دفاع يا غيرقابل دفاع(است را 

 اوستا، منحيث مشت نمونۀ خروار اختصاص داده شده است، در قسمت آخر اين سلسله، که به معرفی پاره ھائی از

نگارنده روی برخی از آموزه ھای افسانه مانند و دور از تصور آئين زردشت، برای اين که ديده شود چرا آقای خزاعی 

مندان و ن و دانشان و مؤرخا سرود گات ھا سائر مطالب را در ارتباط با اوستا، با آن که اکثر محقق١٧غير از ) پرديس(

  ! اوستا شناسان به وجود اين کتاب اذعان دارند قبول ندارند، تأمل خواھد کرد

را با در نظر داشت ديدگاه ھای ديگر نويسندگان، که بيشترين ھا را تشکيل می ) پرديس(باوجود اين، نظر آقای خزاعی 

چون :  تمام معنی رد کرد يا پذيرفت؛ رد کرد، البته نمی توان به»بيشترين ھا ھستند که ھميشه به شمار می آيند«دھند، و 

ًچون اوستا وجود داشته و آموزه ھای اوستا عمدتا ھمان داستان ھا، قصه ھا، : و پذيرفت. زردشت تاريخی وجود داشت

 .  افسانه ھا و پندارھا و توھماتی ھستند که می توان در سائر کتب دينی نيز گونه ھای آن را زياد يا کم مشاھده کرد

ن از وجود اوستای اوليه با مدارک معتبر و ان و دانشمندان و مؤرخاخيلی از محقق) پرديس(ف ديدگاه آقای خزاعی خال

از جمله کسانی که از وجود اوستای اوليه سخن می گويد، يکی ھم آقای احمد علی کھزاد، . اسناد موثق سخن گفته اند

  . مؤرخ نامور کشور ما، افغانستان، است

، در چندين جا از اوستا به نام يک کتاب دينی، حتی جغرافی و تاريخی، ياد می "آريانا" کھزاد در کتاب آقای احمد علی

  :ًدر اينجا چند مبحث کوچک را از ميان نوشته ھای کتاب ياد شدۀ شان منحيث مثال ذيال نقل می کنيم. کند

ميان آورده مراتب حيات ه ن و آئين مشخص بآريائی ھای باختری با اين نام مدنيت، سلطنت، حکومت، کلتور، زبا«ــ ١

مادی و معنوی را سپری نمودند که ياد آن در دورۀ مسعود از خالل سرود ھای ويدی جسته جسته و از خالل نگارشات 

 روشن تر معلوم می شود و شھنامه ھا در قرن چھارم ھجری خاطره ھای چندين ھزار ساله را با مختصر اوستا

  ».ۀ مرور زمانه است چون تابلوئی مقابل چشم  ما گذاشته استًتصرفاتی که طبعا زاد

 تذکار می" پيشداديان بلخی و کيان بلخی"نام ه برد و شھنامه ھا ب  اسم میاوستاکه " کوی"و " پاراداتا"ساللۀ « ــ ٢

  »...به ايشان می رسد"  آريا"دھند دو دودمان سلطنتی کتلۀ باخترند که حق تسميۀ خانواده ھای سلطنتی 

و انتشار آنھا از اينجا به ھندوکش و باالخره به پنجاب و " بخدی"با " بھاراته ھا"برای تأئيد نظريۀ ارتباط « ــ  ٣

يا " مھاباراته"ما کمک می کند ه بزرگترين منبعی که در اين حصه ب. ماورای آن معلومات دقيق تری ھم در دست است

مطالعۀ اين . ايل و عشاير و پھلوانان نامی آنھا را تشريح می کندبزرگترين مجموعۀ رزمی است که صحنۀ جنگجوئی قب

که اسم محل يا شخص باشد برای تاريخ باستانی کشور ما اھميت  اثر و تحقيق در اطراف نام ھای خاص آن ، اعم از اين

اين سومين مأخذی  "اوستا"و " ويد"اندازد و از کتب  فوق العاد دارد و در اطراف قبايل قديم ما روشنی معتنابھی می

  »...دارم  متتبعين جوان را بدان معطوف میهاست که توج

شود، اين است که در زمانه ھای باستان يک  که در تاريخ قديم افغانستان اسباب دلگرمی متتبع می يک چيزی« ــ  ۴

را  اندازد و آنبه آن روشنی می " اوستا"ماند  شود و ناتمام يا تاريک می متذکر می" سرود ويدی"موضوع را که 

چون قسمت قديم سرود ويدی مجھول و قسمت معلوم آن از اينجا شروع و به کنار گنگا خاتمه يافته . کند تکميل می

کمک شايانی " اوستا"است اگر تنھا به آن اکتفا شود طبيعی بعضی مسايل طور دلخواه حل نمی شود در اينجا است که 

اين ھر دو گل يک باغ اند، در يک زمين روئيده اند  .ريکی ھا روشنی می اندازدکند و بر تا نموده خاليگاه ھا را پر می

لف دارند يک بو می دھند و بوی کسی را که ما در تجسس آن تخه آنھا آب داده است ولو که رنگ مو يک دست ب

  .توان سراغ کرد، خصوص که ھر دو يکجا بو شود ھستيم از ھر دو می
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ھر دو در مورد آن تطبيق " اوستا"و " ويد"مملکتی در جھان نيست که معلومات چون غير از کشور ما ديگر ھيچ 

دبيات ودا ـ اآئين اوستا، آئين ودا ـ ارباب انواع اوستا،ارباب انواع ودا ـ زبان اوستا، زبان ودا ـ ادبيات اوستا، ... شود 

 پادشاھان اوستا، پادشاھان ودا و باالخره کانون اوستا، کانون ودا ـ خاک اوستا، خاک ودا ـ مدنيت اوستا، مدنيت ودا،

  .جغرافيۀ اوستا، جغرافيۀ ودا است: مربوط به موضوعی که سر دست داريم بايد گفت

ملتفت بايد بود که اين جملۀ اخير محض برای وزن بيت ذکر نشده و صد در صد حقايق مسلمه در آن نھفته است و در 

  »: ...پايان از آن بحث می کنيم

 سرودۀ گات ھا وجود ١٧حظه می کنيد، يکی با آن قاطعيت ابراز نظر می کند که اوستائی غير از ھمين طوری که مال

ندارد، چون برای تثبيت خيلی از گفته ھای اوستای اوليه خود را در مضيقه می بينيد، و ديگری اوستای اوليه را صد در 

يه و خاک و سلطنت و حکومت و مدنيت و کانون ھای جغراف. صد حقايق مسلم می داند و آن را از ودا جدا نمی داند

  کدام يک حق به جانب است؟ . ادبيات و زبان و ارباب انواع و آئين ھای آن ھا را يکی می دادند

که آقای کھزاد يک محقق و مؤرخ و شخصيتی علمی است و به افسانه بودن و نبودن مطالب شامل در اوستا  از آنجائی

 برايش منحيث يک مؤرخ و محقق مھم است، نه تثبيت اثر تثبيت خود کتاب به عنوان يک کاری ندارد، و چون... و

حيث يک پيامبر، نظرش بايد دارای اعتبار و ارج و  ی کتاب اوستا به نام يک کتاب دينی، و تثبيت زردشت منامحتو

  .ارزش بيشتر باشد

. نی که به باختر ماوأ گرفتند خود را آريائی ناميدندکه آريائيان از زمامؤرخ مذکور در باب تاريخ آريائيان می نويسد 

 آن ھائی که به باختر آمده بودند و بعد ھا از آنجا سه قسمت شده به سه جھت برفتند و در جا ھای ديگر ۀقبل بر آن ھم

بدأ ظھور ما به م«:  کتاب آريا و آنجا که نوشته می کند١٠نگاه کنيد به صفحۀ  (مسکن بگزيدند، ويدی ناميده می شدند

  ).»دانيم که آريائی ھا پيش از استقرار در باختر به اين نام ياد نشده اند اصلی آريائی در اينجا کاری نداريم اينقدر می

 قطعه  تقسيم شده بود، می ١۶آقای کھزاد ضمن اشاره به اين نکته که سر زمين آريائی ھا، نظر به نوشته ھای اوستا، به 

در جمله ھای سرود متفرق است " ودا"صورت عمومی مانند ه علومات جغرافيائی اوستا بکه م عالوه بر اين«: نويسد

  »...سراسر يک مبحث جغرافيائی است" ونديداد"باب اول حصۀ سوم اوستا يعنی 

  : عبارتند از۴١ و ۴٠خ در صفحۀ رو اين شانزده قطعه زمين بر اساس نوشتۀ اين مؤ

، )حوزۀ ھريرود، ھرات(، ھريو )نسا، يا ميمنه(، نيساسا )بلخ و باختر(ی ، بخد)حوزۀ مرغاب(، مورو )سغديان(سغد «

ککرک غزنی يا کرخ (، کخره )حوزۀ کابل(، ويکرتا )حوزۀ ھلمند و پشت رود( ، ھيتومنت )حوزۀ ارغنداب(ھراويتی 

در مورد پنج قطعه زمين » .ايوروا، وارونا، خننتا، راغا، رانگا: باقی ميماند پنج قطعۀ ديگر) پنجاب(، ھپته ھندو )ھرات

آخر چون موقعيت آن معلوم نيست، نوشته می کند که آن ھا ھم ھر طوری که تعين شود داخل قلمرو طبيعی و سياسی 

  .حدود آريانای قديم اند

اما ...  قوانين ۀ کتاب مجموع٢٢می نامد، در صفحۀ " کشور"را در مورد شانزده قطعه زمين که آقای دارمستتر ان ھا 

  :مده استچنين آ

ً کشور ايرانی نشين، قلمرو سلطنت پادشاھان کيانی، يک يک ياد کرده و ضمنا ١۶زردشت در فصل اول ونديداد از «

نخست ايران ويج، . توضيح داده است که اين کشور ھا را اھورامزدا برای سکونت ايرانيان آفريده و به شرح زير است

ششم ھرات، ھفتم کابل، ھشتم اوروا، نھم ھيرکانی، دھم رخج، يازدھم دوم سغد، سوم مرو، چھارم بلخ، پنجم نيسايه، 

ھلمند، دوازدھم ری، سيزدھم چخر، چھاردھم ورنه، پانزدھم ھپته ھند يا پنجاب، شانزدھم سرزمين رنھا يا رنگھا در 

  ».سر چشمه رود رنگھا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

يار مانند تورات يھوديان قانون ترديدی نيست که کتيبه ھای بيشمار و کتب بسو در بند بعدی اضافه می کند که 

 آجری از دو ۀحمورابی از بابل، قانون مانو از ھند، کتاب کنفوسيوس از چين، کتاب مردگان از مصر، ھزاران کتيب

 رومی از دنيای قديم مانده ۀ ھفتم قبل از ميالد و باالخره الواح دوازده گانۀسده کتابخانۀ سلطنتی نينوا و بابل مربوط ب

ھا و کتيبه ھا برای اطالع از اخالق و عادات و قوانين و اوضاع زندگی ھر يک از اقوام و ملل در عھد و اين کتاب 

ع ج ونديداد کتاب زردشت اطالعات ارزنده و جالب دقت راۀکدام به درج باستان بسيار مفيد و سود مند ھستند اما ھيچ

   ...ی زمان خود در دسترس خواننده قرار نمی دھدئبه اوضاع جغرافيا

 قطعه زمين را، که نظر به ١۶برخی از ھموطنان ما تا ھمين اکنون فکر می کنند که يونانيان اولين کسانی بودند که اين 

ًن ديگر قبال در اوستا از آن ھا ياد شده است، نام گذاری کرده اند؛ اگفتۀ آقای کھزاد و آقای دارمستتر و بعضی از محقق

برای سير و ) يا گونه ھای ديگر لفظی آن با مختصر تصرفات( سرزمينی به نام آريانا يونانيانی که برای نخستين بار به

  ! اما اين نظر درست نيست. سياحت و يا برای آشنائی با آن سفر نموده بودند

اگر نظر آقای کھزاد را که مطابق به نوشته ھای متعدد از منابع گوناگون، از جمله بر اساس متن اوستا، ابراز شده 

 مدار اعتبار قرار بدھيم، که بايد مدار اعتبار قرار بدھيم، در می يابيم که مسأله چنين نيست که نامگذاری مناطق است،

وسيلۀ يونانيان صورت گرفته است، زيرا اين شانزده قطعه زمين پيش از آن که يونانيان به ه شانزده گانۀ آريانا ب

 دارای نام و حدود و ثغور، و ھم در آن ھا دين و آئين و زبان و سرزمين وسيع آريانا سفر کنند، ھم ساکن بودند، ھم

يونانيان تنھا کاری که کردند، . موجود بوده است... کلتور و ادبيات و زراعت و صنعت و سلطنت و حکومت و مدنيت و

که صد اين بود که اين مناطق را، در بازگشت به وطن خويش، به ھموطنان شان معرفی کرده و گزارشات شان را، 

اتی در نام برخی از مناطق، که بيشتر شايد به خاطر لھجه يا مشکالت تغييرالبته به تمام معنی کامل و دقيق نبوده، با 

آوائی، لفظی، زبانی و غيره بوده است، در برخی موارد بيشتر و در برخی موارد کمتر، در تلفظ اسمای اين مناطق 

اين .  گونه که آمد و خوانديد اوستا تنھا کتاب دينی و جغرافيائی نبوده استشانزده گانه به وجود آوردند؛ و دوم، ھمان

ًکتاب شامل معلومات تقريبا مفصلی در مورد تاريخ کشور آريانا که در آن دوران سرزمينی بسيار گسترده ای بوده است 

نام ويدی وجود ه  اوستا، آئينی بوجود آمدن کتاب ھای ودا وه و نيز در بارۀ آريائی ھا می باشد؛ سوم، اين که قبل از ب

اول ويدی، دوم ودا و (ھا ناميده می شده اند؛ چھارم، مھاباراته سومين منبع دينی " ريشی" که ئیداشته، با عالمان دين

در منطقه بعد از مھاجرت ويدی ھا از شمال به باختر می باشد؛ و پنجم، ودا و اوستا، ھر دو، از بطن آئين ويدی ) اوستا

 آمده اند و مشترکات زياد، از جمله معنی اوستا و ودا يا ويدا است ـ معنی ھر دو کتاب، يکی در زبان اوستائی به وجود

  !   است" دانش"و ديگری در زبان سنسکريت 

نا گفته نبايد گذاشت که نظريات آقای کھزاد در خصوص ويدی ھا، ريشی ھا، ودا، اوستا، مھاباراته، آريا، آريائی ھا، 

... مناطق شانزده گانۀ ارضی، اقوام، مھاجرت ھای کتله ھای انسانی از باختر به غرب و جنوب و جنوب شرق وآريانا، 

و تتبعاتی در کشفيات آثار باستانی و کتيبه ھا از حفريات باستان ... بر مبنای آثار و منابع متعدد و معتبر غربی و ھندی و

ده است، که در کتاب آريانا از ھر يک از اين نام ھا و منابع ياد شناسان در کشور ما به دست آمده است، ابراز گردي

خواننده می تواند خود با خواندن اين کتاب، که بدون ترديد ارزش يکی دو بار خواندن را دارد، با اين نام ھا و . نموده اند

  !منابع بيشتر از پيش آشنا شود

، نوشتۀ يکی از دانشگاھيان "وزن شعر دری" برای ما، کتاب منبع ديگر برای آشنائی با اوستا از نظر زبان و ادبيات،

ادب شناس صاحب نام کشور، دکتر محمد افضل بنووال، زمانی استاد در فاکولتۀ ادبيات کابل است که اگر مورد مطالعه 

در زبان اوستائی قرار گيرد، ديده خواھد شد که ايشان نه تنھا به وجود کتابی به نام اوستا باور دارند، که حتی با تدقيق 

وجود می آيند، با ه ًارتباط زبان اوستائی را با زبان ھای ديگر منطقه که ھمزمان با زبان اوستائی موجود بودند، يا بعدا ب
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، بيان مفصل، بدون اين که قصد اثبات وجود کتاب و زبان اوستا را بنابر عاليق قومی و مذھبی و ملی و بنابر تعھدی

  . غير از تعھد در برابر علم و مسلک، داشته باشند، مورد پذيرش و تأئيد قرار می دھند

 ادب و دانش در کشور ما، ۀ الزم به ياد آوری است که پوھاند شاه علی اکبر شھرستانی، يکی از مشاھير ديگر عرص

ر بنووال تأليف کرده است قابل اين کتاب درسی را که پوھنوال دکتو«: در مورد اين کتاب، ضمن تقريظی می نويسد

آنچه را که استاد بزرگوار مرحوم بيتاب . مندان علم و طالبان دانش خيلی سودمند استه نشر است و نشر آن برای عالق

ھمچنان يکی ديگر از شخصيت » .تأليف کرده بودند مختصر است، و اين تأليف برای دانش دوستان مستوفا خواھد بود

  . م ديگر کشور، پوھاند عبدالقيوم قويم، تقريظی بر اين کتاب نوشته اندھای دانشگاھی صاحب نا

 و مطالعۀ  در برابر اين اثر مختصر خوانده می شود" بيتاب"ًاز روی اين دو تقريظ، خصوصا زمانی که کتاب مرحوم 

  ! خود کتاب، می توان ارزش واالی کتاب وزن شعر دری آقای بنووال را به سادگی تخمين زد

 کتاب مذکور در خصوص زبان اوستا نظرياتی ارائه می کنند که بخش ھای آن ٣٣ تا صفحۀ ١٩بنووال از صفحۀ آقای 

  : ًرا ذيال نقل می کنيم

زبان پارسی باستان و ی ئ است، در قسمت زبانھای قديم آريایئی يا ھند و آريائزبان دری از گروه زبانھای آريا«ـ ١

شود که کتاب دينی زردشتيان به آن نوشته  ، به زبانی اطالق میئیزبان اوستا! ی و پھلوی در خور توجه استئاوستا

 ۀ ساسانيان گردآوری و تدوين شده است بيش از يک ثلث باقی نيست و آن مجموعۀاز اين کتاب که در دور. شده است

  » ...ر قرار گرفته است است که قدمت آنھا با ھم اختالف دارند و تنھا از نظر ارتباط مطالب در کنار يکديگئیقسمتھا

يکی قسمت . دو قسمت تقسيم بايد کرده کار رفته است به اوستا را از لحاظ ساختمان و قواعد زبانی که در آن ب«ـ ٢

کتاب مذھبی " ريک ويدا" و زبان اين قسمت به کھنگی زبان  يعنی سرود ھای دينی زردشت که منظوم است" گاثاھا"

ديگر اوستای مطلق شامل مجموعه ای از . داقل به ھشت قرن پيش از ميالد می رسد است و قدامت آن حئیھندوان آريا

که جديدتر به نظر می آيد " ويديوداد"عنوان ه که بسيار قديم است و دستور ھای دينی ب" يشت"سرود ھا و دعا ھا به نام 

  »...باشد می

 سال قبل از ميالد می رسد، ١٢٠٠کتاب به  ھمين ۵٠درصفحۀ " ماکس مولر"عمر کتاب رويگ ودا، قرار نوشتۀ آقای (

سابقۀ بعضی از منتر ھای آن را به پنج تا ششھزار سال پيش ) Tilak(چند يکی از دانشمندان ھندی به نام آقای تيلک ھر

  !)نظر دوم قابل ترديد است. ۴٩از ميالد و حتی قديمی تر دانسته است ـ صفحۀ 

دو قسمت تقسيم ه کار رفته است به اظ ساختمان و قواعد زبانی که در آن بوقتی آقای بنووال می نويسد اوستا را از لح

ً اين باشد که آقای بنووال به طور لزوم و حکما به اسنادی دسترسی داشته است که بر طبق  بايدبايد کرد، استنباط خواننده

می " مطلق" شده باشد، و او آن را  که بايد پيشتر از ھشت قرن قبل از ميالد نوشتهئیآن ايشان بين اوستای اوليه و اصل

  . وجود نمی آمده خواند، و اوستای دومی فرقی قائل شده باشند؛ و اال چنين نظری با چنان قاطعيتی ب

 يادگارزريران از جھت موضوع در ۀھمچنان که رسال«:  کتاب ياد شده، می نويسد٢١ايشان در جای ديگری، صفحۀ 

و ) ئیاوستا(قی و فردوسی است از حيث قواعد و نظم نيز حد فاصل ميان اوزان تاريخ ادبيات واسط ميان اوستا و دقي

، پھلوی و فارسی ئیصفت اصلی و مھم اين سه نوع وزن که اوستا.  دری امروزی خوانده می شودۀاوزان اشعار عاميان

وظ نيست اين ادعا در  ھجا ھا استوار است و کميت جا ھا در آن ملحۀعاميانه باشد اين است که بر اساس شمار) دری(

  ». و اغلب تکيه دار می باشدئیو در پھلوی شعر تابع اوزان ھجا.  نداردئی اوستا ثابت است و احتياجی به سه ھجاۀبار

با خواندن چنين نظريات باريک و جامع و دقيق يک فرد محقق و در عين زمان زبان شناس و اديب در خصوص زبان 

با ھم از نظر نوع وزن، از جھت موضوع در تاريخ ادبيات واسط ميان اوستا و دقيقی ھای قديم و جديد و مقايسۀ آن ھا 

 و مقايسه  و فردوسی و درخصوص قواعد و اوزان شعری و ھجا ھا، و وجود ھزار ھا مقاله و رساله و کتاب در زمينه
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ً که اصال اوستائی، و يا ھای ديگری که توسط ديگران صورت گرفته است، چگونه می توان ھمه را ناديده گرفت و گفت

  زردشتی وجود نداشته است و اين ھا ھمه افسانه ھستند؟

زبان دو ھزار سالۀ افغانستان يا "بد نيست قبل از پرداختن به مطالب بيشتری، نظری گذرا بر برخی از گوشه ھای کتاب 

. زبان اوستائی چه فکر می کردندتأليف آقای عبدالحی حبيبی بيندازيم و ببينيم که ايشان در خصوص " مادر زبان دری

ًموصوف در سرتاسر کتاب، تقريبا در ھر دو صفحه يکبار، به مقايسۀ کلمات پھلوی و پارس و اوستائی و گاھی ھم 

  . می پردازد... روسی و التين و

گر آره، بايد به آيا اين دانشمند ــ و دانشمندان ديگر ــ اين ھمه مطالب و کلمات را از بطن و درون خود درآورده اند؟ ا

  !! جرأت او ــ ھمچنان به جرأت ديگران ــ آفرين گفت

من از ميان آن ھمه تتبعات فقط دو يا سه مثال را به طور اختصار در اينجا  ذکر می کنم تا خواننده در روشنی آن امکان 

د در باب وجود تاريخی ابراز نظر ھای صد ھا محقق و دانشمن(قضاوت بھتر داشته باشد که آيا چنين ابراز نظر ھا 

اسامی ! زردشت و اوستا، می توانند ھمه بر بنياد افسانه، و بدون اين که مآخذی وجود داشته باشد صورت بگيرد؟

نی که آقای حبيبی بدان ھا استناد، يا از آن ھا نقل قول نموده اند، در پاورقی ھای کتاب شان ذکر شده ادانشمندان و محقق

  . است

اين . ًاز کتاب ھائی است که نگارنده خواندن آن را، اقال برای يکبار برای ھر ھموطنی توصيه می کنداين کتاب ھم يکی 

  :شما و اين ھم يادداشت ھای آقای حبيبی از کتاب مذکور

نبود، و اال آن را بايد تنھا ) خ(کردند، و تنھا صوت  قندھار ادا می) ش(طور ه را ب و ظاھر است که در کوشانی آن«ــ 

 و در سنسکريت و روسی نيز اصواتی به   ھم بود اوستامی نوشتند چون ھمين صوت شين مشدد در) xخ ـ (کل به ش

  »...آن موجود است

  »...موجود بود) Thisاين (معنی ه  بAitaمعنی اينجا و نيز در فرس قديم ه  بIDA  اوستادر فرس قديم و) ايد(«ــ 

  : آورده استرا چنين) مھاراجه(اسدی طوسی نام مھراج «ــ 

  شھی بود در ھند مھراج نام

  بزرگی بھرجای گسترده کام

 و در پشتو مشر بوده Masso اوستا و در Mathiyah و در فرس قديم  Meh و اين ھمان کلمه ايست که در پھلوی مه

  »...و معنی بزرگ و بزرگتر را داشته است

  )بگ لنگ ـ بغالن (Bag – Lang ۶/٧«ــ 

بغه يا بگه که در اين کتيبه مکرر آمده در تمام : بگ. اول: به مکرر آمده ھم مرکب از دو جز استاين نام که در اين کتي

 در سنسکريت بھاگه بود که در نامھای قديم Baga اوستادر فرس قديم و . بود) خدای(معنی ه السنۀ باستانی آريائی ب

  »...است) خدا(و در روسی ھم بغ . خيلی دخيل است

معنی قيام و توقف و ماندن است ه  التين بSISTO سنسکريت و STHA، و اوستا STAز ريشه ا) ستاد (STAD«ــ 

  »...گوئيم) ايستاد(که اکنون در فارسی 

 صفحه ای آقای حبيبی بسيار زياد است که ذکر ھمۀ آن ھا ھم برای نگارنده ١۴۴ ـ ١۴٠اين گونه مثال ھا در کتاب 

  .کر می کنم، که خواندن ھمه بی درد سر نخواھد بودخالی از مشکل نيست و ھم برای خواننده، ف

اما به . ن معروف و مشھور کشور، کمابيش ھر يک، پيرامون وجود زردشت و اوستا بحث ھائی دارندان و محققامتفکر

 ٢٠١١ماه جون سال " نيشنل جيوگرافيک"، "زايش دين"تأسی از مقدمۀ کوتاه، ولی بسيار آموزنده ای که مترجم مقالۀ 

 کمتر مطلبی بياورم تا نگويند از روی تعصب احساس افتخار می کنند که ما ھم از کسی خوده اند، می خواھم از نوشت
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کم نيستيم، تاريخی داشتيم، سرزمين کھنی داشتيم، دين و آئين و کلتور و مدنيتی داشتيم، اين و آن را کشف و اختراع 

به ... د کودکانی که در روز عيد لباس نو پوشيده اند به خود می بالند وداشتيم، بجا يا بيجا، و مانن... کرديم، نام و قوم و

نی که در اين باب تحقيق نموده اند، حقيقت پنداشته اھمينقدر، بدون تعصب و فقط برای بيان آنچه از سوی اکثريت محقق

  :ممی شود، اکتفأ نموده دنبالۀ بحث را از آنجا که در قسمت پيشين پايان يافته بود، می گير

 کتاب تاريخ ۴٨چون در بخش پيشين يادی از ماد ھا شد، بيجا نخواھد بود، اگر بخش ھائی از نوشته ای را از صفحۀ 

ديکونوف، که در بارۀ زردشت و گاتھا نوشته شده است ھم، برای مزيد معلومات، و شايد برای پيدا . م. ماد، نوشتۀ ا

  :نويسندۀ نامبرده می گويد. ظر بگذرانيمکردن راھی برای شناخت بھتر و بيشتر زردشت، از ن

اوستا کتاب مقدس کيش زرتشتی است که به يکی از باستانی ترين زبانھای شاخۀ ايرانی خانوادۀ السنۀ ھندی و اروپائی «

 که اثر مزبور آيا در سرزمين ماد پديد آمده يا در نقطه ای از آسيای ميانه،  بحث بر سر اينزتا کنون ني. نوشته شده است

موضوع زمان تنظيم قديمی ترين بخش اوستا نيز ھنوز . ھر دو نظر طرفدارانی در ميان دانشمندان دارد. دوام دارد

بعضی محققان معتقدند زرتشت ـ که آفرينش بخشھای اصلی مبانی اوستا و زرتشيگری بدو منسوب . روشن نشده است

چنين است و از ميان " ترتسفيلد"و " ھرتل"نظر . تبوده اس)  پيش از ميالد۵٢٢ ـ ۴٨۵(است ـ معاصر داريوش اول 

ديگر محققان پيدايش قديميترين بخش ھای اوستا . استروه با اين عقيده موافق است. و. دانشمندان شوروی نيز آکادميسن و

  ».را مربوط به زمانھای کھن تری می دانند

  : شواھد و منابع بيشتر

ن ديگر ھندی و اروپائی و امريکائی و ايرانی، به اين عقيده ھستند که اــ  پردس اوکتر اسکيروو و تعدادی از محقق

 به زبان ئیھا  به خط ميخی و به زبان محلی ايران، يعنی پارسی قديم، و لوح نوشته ئیھا نوشته ھائی که در کتيبه 

  .عيالمی در تخت جمشيد موجود اند از وجود زردشت خبر می دھند

، که ناتالی چوبينه آن را ترجمه کرده و در "دين ھخامنشی" به نام  ایو طی مقالهدر اين خصوص پردس اوکتر اسکيرو

  :سايت مرکز دايرة المعارف بزرگ اسالمی به نشر سپرده است، چنين آمده است

 شان حکاکی شده ۀ روی بدنئی برای درست کردن ھوم نيز به دست آمد که نوشته ھائی ھا ظروف ھایدر اين حفار«

  »). بر اساس تحقيقاتی است که بنياد شرق شناسی شيکاگو به عمل آورده استاين نوشته(بود 

 در زردشتيان، نوشابۀ مقدس و سکرآوری بوده که ۵٠ ۀصفح" اوستا، نامه مينوی آئين زردشت"به نقل از " ھوم"

  .نيايش ھای مذھبی خود می نوشيدند و صفت مرگ زدائی داشته است

ًن، بعدا به داليل موجھی نظر به توصيۀ خود زردشت منع اخی از نويسندگان و محققنوشيدن اين نوشابه اما، به نظر بر

  .قرار داده شد

اگر زردشت «: در مورد تحريم اين نوشابه نوشته می کند" کتاب زردشت و دين ايرانی"امير حسين خنجی مؤلف 

ان سبب بود که قبائل آريائی در آن گفته می شد، تحريم کرد، بد" سوم"شراب ھوم را، که در سانسکريت و بين ھنديان 

در شراب ھوم چنين ... روزگار عقيده داشتند که شراب ھوم دارای يک روح آسمانی است که به انسان تھور می بخشد

کرد و ترس و بيم را از خود  نوشيد حرارت و شجاعتی در خود احساس می که ھوم می شد، و کسی روحی احساس می

ی که نوشيدن اين شراب نزد قبائل آريائی داشت، خشم و تھور بود که منجر به کشتار انسانھا و ااما نتيجه ... ديد دور می

زردشت تعليم داد که انسان اگر در پی به . شد، و اينھا ھمه تبھکاری بود به آتش کشيدن محصوالت و باغھا و دامھا می

ا گرفتار خشم و فساد و کشتار و ويرانگری دست آوردن رضايت خدا است بايد از نوشيدن اين شراب خود داری ورزد ت

  ».نشود

  : ھم سخنی در بارۀ ھوم دارد١٣۵٠، چاپ افست، گلشن، سال "زرتشت و تعاليم او"ھاشم رضی در کتاب 
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 از گياه مقدس ھه یاچون ھنگام زادن زرتشت فرا رسيد، بھمن و ارديبھشت که دو تن از ايزدان واالمقام بودند، ساقه «

  »...ھوم را تھيه کرده روان زرتشت را در آن قرار دادند يا Haumaاومه 

دھخدا ھم در مورد اين کلمه، آنچه به دين زردشت تعلق می گيرد، نوشته ای دارد که بد نيست آن را يکبار از نظر 

  :بگذرانيم

] ماده[يرۀ ھوم يکی از خمسۀ قدمای دين زردشت به نقل از صاحب التنبيه و االشراف و معنی آن طينت، سرشت و خم«

  ».است

فارسی زبان ھم اشاراتی به اين نوشيدنی و مراسم دينی آئين مورد بحث شده است که /در شعر برخی از شعرای دری

يکی ـ دو تای آن را به عنوان مدرک وجود اين نوشابه و وجود کسانی که از دين زردشت پيروی می کردند و مراسم و 

  : انجام می دادند در زير نقل می کنيمءشعرامناسک دينی خويش را در زمان حيات اين 

  يکی زردشت وارم آرزويست

  که پيشت زند را از بر بخوانم

  دقيقی   

  آن آتشی که قبلۀ زردشت وعيد اوست

  می ديـدمش ز دور و نـرفتـم فـراترش

  خاقانی

منظور از ياد . نی می گذردًيک ھزار و شش سال از تاريخ تولد دقيقی و تقريبا نھصد سال از تاريخ به دنيا آمدن خاقا

آوری اين سخن اين است که آئين زردشتی ساخته و پرداختۀ اشخاصی مانند پور داوود و غيره و غيره نيست، بلکه در 

نيز وجود داشته است و مردمانی در ... زمان ھای خيلی دور از امروز، از جمله در زمان دقيقی و خاقانی و فردوسی و

، ھيچ کدام، ...اين ھا، نه حافظ و نه دقيقی و .  که به انجام مناسک اين آئين اھتمام می ورزيدنداين زمان ھا ھم بوده اند

د و اشخاصی مانند وی زندگی نمی کردند، نبايد تحت تأثير نوشته ھای گويا راست و وچون در زمان حيات آقای پور داو

 پشوتنجی و روبين مھتا ھندی و صد ھا محقق و ايرانی، جمشيدجی و" اسفنديار"و " رستم گيو"و " دوپور داو"دروغ 

نويسندۀ ديکر از کران تا کران جھان در عصر ما قرار گرفته باشند تا به تأسی از آن دست به سرودن چنين اشعاری 

  !بزنند

 از از سخن دقيقی به روشنی فھميده می شود که ميان او، که زند را از بر داشته است ــ از بر داشتن زند يا سخن گفتن

آن دليل نمی شود که دقيقی بايد زردشتی بوده باشد، زيرا خيلی از شرق شناسان ھستند، که قرآن را از بر دارند، يا آن 

، ولی مسلمان نيستند ــ و مخاطبش بحث يا اختالفی روی متن زند، تفسير اوستا، و تعاليم زردشت ...را تفسير کرده اند و

 فھم زند  که او را وادار به اين کرد که در وقت خواندن، تفسير يا ارزيابی وئیوجود آمده بود، بحثی بسيار جده ب

  . زردشت صفت را کند، تا قضاوت را به دست او بسپارندیآرزوی حضور شخص

  بـه بـاغ تـازه کـن آئين دين زردشتی

  کنون که الله برافروخت آتش نمرود

  . حافظ

ارد، ولی در اصل خالف آئين زردشتی، زيرا در آئين زردشتی ھوم ئين زردشتی دآشعر حافظ اشاره به نوشيدن ھوم در 

ضمن اجرای مراسم مذھبی نوشيده می شد، ولی در مجلس حافظ نوشابه ای را که حافظ به ھوم تشبيه کرده بود برای 

  !دست يافتن به خوشی و طرب می خواستند
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تبديل شده است و از زبان ودا و سانسکريت گرفته " وما"را که به مرور زمان به " ھوم"ناگفته نماند که ھنديان ھم کلمۀ 

شده است، در زبان شان، حتی تا ھمين امروز، دارند که ضمن نيايش و اجرای مراسم دينی آن را به عنوان وسيلۀ راه 

نه ديو به معنی موجود خيالی و تنومند و دارای دم و شاخ و يا شيطان و ارواح خبيثه، [نيل به رھائی  از ديو درون 

، پاک شدن از گناھان و نزديکی به خدايان شان ذکر و تکرار می ]ديوی که در ودا آمده و معنی خدا را دارا می باشد

  .کنند

ن بنياد شرق ای ھای محقق حفارکار می رفته و در جريانه ی که برای درست کردن ھوم بئخالصه پيدا شدن ظرف ھا

ديگری است بر وجود اين نوشيدنی که در اوستا بدان اشاره شده است دست آمده است، دليل ه شناسی دانشگاه شيکاگو ب

 آوردن مراسم دينی و دعا و نيايش به یجاه و پيروان آئين زردشت تا زمانی که زردشت آن را تحريم نکرده بود، حين ب

متقابل وجود يک ديگر را طور ديالکتيک يا ه ارتباط اين دو پديده، ھوم و اوستا، ب. پيشگاه اھورامزدا، آن را می نوشيدند

تأئيد و اثبات می کند؛ و وقتی واقعيت و وجود تاريخی اين دو به اثبات رسيد، واقعيت تاريخی زردشت نيز خود به خود 

  !  به اثبات می رسد

ِبه زبان فرانسوی که توسط شرق شناس فرانسوی، آبراھام اياسينت آنکتی دوپرون، در " اوستا"ــ وجود کتابی به نام 

  .  از زبان پارسی ميانه ترجمه شده بود١٧٧١ل سا

 به شرق ھند سفر کرده اين متون را از منابع پارسی ١٧۵۵آقای دوپرون در سال " ويکيپديا"مطابق نوشته ای در

 اين متون را بر اساس يک ترجمه از ١٧٧١او در سال . دست آورده بوده ب] زردشتيان ھند را پارسيان می خوانند[

در ادامۀ اين مطلب اضافاتی بدين شرح . زبان به فرانسوی ترجمه کرده ، توسط يک موبد پارسی ھندی بزبان فارسی نو

  :آمده است

 چندين دست از نوشته از اوستا را جمع آوری کرده و برای ١٨٢٠راسموس راسک در ديدار از بمبئی در سال « 

 بزرگ از متون ۀ يک مجموعۀتون بايد باقی مانداولين بار با بررسی زبان اوستائی به اين نتيجه رسيده که اين م

 دانشگاه کپنھاگن  قرار ۀمتونی که راسک آن را جمع آوری کرد، اکنون در کتابخان. مقدس پارسيان باستان و بلخ باشد

 بودليان در آکسفورد و در ۀ بريتانيا در لندن، کتابخانۀ ھند شرقی و موزۀدست نوشته ھای ديگر در خان. دارند

  » . دانشگاه ھای مختلف پاريس نگھداری می شودۀنکتابخا

يا کسانديگری که مانند او ) پرديس(ًاگر اين ھمه اسناد معتبر ھستند و واقعا وجود دارند، نمی دانم چرا آقای خزاعی 

ای اوليه، ًکامال منکر وجود اوستا ھستند، به اين اسناد تمکين و استناد نمی کند و ترديد شان را در بارۀ متون اصلی اوست

درحدی که سند و مدرک وجود دارد،  ھمچنان ديگرانی که در مورد وجود تاريخی زردشت مشکوک ھستند، مرفوع 

  !نمی نمايند؟

بھترين منابع، در کنار حفريات باستان شناسان و کتيبه ھا و کتب بی شمار، پارسيان ھند اند که از راه افغانستان کنونی، 

. ن اروپائی مرواريد شھر درميان شھرھا، به ھند سفر کرده اندابه قول يکی از محققاز مسقط الرأس زردشت، بلخ، 

پارسيانی که مردمان تحصيل کرده و ھوشمند و محقق و انديشمند اند و از روی تحقيقات علمی و ھوشمندانه و دامنه 

مقدس پارسيانی که از بلخ برخاسته  اوستائی، مجموعۀ بزرگ از متون ۀداری به اين اعتقاد رسيده اند که متون باقی ماند

  ! اند، می باشد

کتاب اوستا را به زبان فرانسوی ترجمه نموده است که من کاپی روی " ايگناسيو"نام ه ــ  نويسندۀ ديگری از فرانسه ب

قی جلد اين کتاب را به طور نمونه و مدرک از کار تحققی اروپائيان اوستاشناس که وجود اوستا و وجود تاريخی و حقي

  :زردشت را قبول دارند به معرض ديد می گذارم
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ن، از جمله شرق شناسان و از اين ميان استادان کرسی ھائی که برای شناخت بھتر تاريخ اقبسياری از انديشمندان و محق

ر دانشگاه ھای معتبر جھان تدريس و تحقيق می کنند، ھمراه با ده ھا و فرھنگ شرق نزديک و مناطق دور و بر آن د

خصوص در ه ، ب...در برخی از دانشگاه ھای اروپا و امريکا و" ديپارتمنت ھای اوستاشناسی"اوستاشناسی که در 

، دانشگاه ھای ھند، مصروف کار تحقيقاتی پيرامون زردشت و انديشه ھای وی ھستند، مانند ايگناسيو، گيشمن

اسکيروو، اولمستد و برستد، دانشمندان امريکائی، وست مستشرق شناس معروف دنمارکی، کلمان ھوار و دارمستتر 

، بعد از تحقيقات دامنه دار، علمی و تحقيقی به اين باور ...فرانسوی و ادوارد ماير و جکسون و ھرتل و ھرتسفيلد و

  .مندانه و خردمندان نيستدنکار وی کار خررسيده اند که زردشت شخصيتی بوده تاريخی و واقعی و ا

 ادامه دارد 

٢٧/٠٩/٢٠١۵  

 


