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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۶

  زردشت، واقعيت يا افسانه؟
  قسمت چھارم

تاب اوستا کتيبه ھای ًھمانطوری که قبال ھم  يادآور شدم، يکی ازمنابع معتبر برای تثبيت وجود تاريخی زردشت و ک

به نظر باستان . موجودی ھستند که در خرابه ھای عمارات و قصر ھای شاھان و ابنيه ھای باستان يافت شده اند

ن و  دانشمدان معاصرغربی، که اعتبار کاوش ھا و تحقيقات و نظريات شان، به ان و محققاشناسان، ھمچنان مؤرخ

و رومی ھای کھن معتبرترمی باشد، اين کتيبه ھا منابع باارزش تری ھستند نسبت نظريات ابتدائی و نامکمل يونانيان 

  .برای شناخت بيشتر و بھتر در مورد زردشت و واوستا و يک سری مطالب ديگر مربوط به آئين زردشتی

که نظريات يونانی ھا در بارۀ زردشت و تعاليم وی، و باور ھای پيروان زردشت طی دوره ھای بعدی، يا گزارش ھائی 

از رسوم برگزاری مراسم عبادی آن ھا توسط يونانيان و رومی ھا داده شده است، از نظر قدمت بدون ترديد حائز 

اھميت ھستند، اما از نظر دقت در جزئيات تعاليم و اعتقادات و يا وجود شواھد علمی و مدارک مستند، به استثنای وجود 

که  رو اين آئين بودند، چيزی زيادی برای گفتن ندارند، در حالیزردشت و کتابی به نام اوستا و وجود مردمی که پي

دانشمندان و علمای يکی ـ دو قرن گذشته، و فعلی، پيرامون اين مسائل و مطالب دقيق تر و پذيرفتی تر و از روی اسناد 

ان و ازبکستان و ھند و مدارک معتبرتر، مثل آثار و کتيبه ھائی که در کشفيات باستانی در ايران و افغانستان و تاجکست

، با مسؤوليت و دقت بيشتر ابراز نظر کرده "بيستون"و " تخت رستم"دست آمده است، از آنجمله ه ب... و بين النھرين و

  .و می کنند

به گونۀ مثال بازگشائی رسم الخط ھای کتيبه ھائی که طی يکی دو قرن گذشته در افغانستان و ايران و عراق و سوريه و 

ًصورت گرفته است و دانشمندان را قادر به دست يافتن به بسياری از مطالب تازه و بعضا موثق پيرامون ... ترکيه و

زبان و ادبيات و تاريخ اين منطقه نموده است، کمکی شايانی است برای تاريخ و گذشتۀ کشور ھای ياد شده در باال، و 

 چنين زمينه ھا برای دانشمندان و مؤرخين با آنراز در نظرياتی که قبل بر اين  اب. دين و آئين و زندگی و کار آن ھا

  . ً اصال مقدور نبودیدقت

جای شک نيست که با بازگشائی رسم الخط ھای دوره ھای پيشين، دانشمندان و علمای امروزی بيشتر و بھتر از 

 پی ببرند؛ ھمانگونه که دانشمندان يونان و روم کھن می توانند به واقعيت ھای زندگی مردمان دوره ھای دور در گذشته

ًجناب کھزاد و جناب حبيبی با توسل به اين تحقيقات از روی کتيبه ھای باستانی در کشور ما، حقايقی بعضا غير قابل 

انکاری را بيان نموده اند؛ يا با تحقيقات ديگر انديشمندان صاحب نام اروپائی در خرابه ھای کاخ ھای سلطنتی ھخامنشی 

  . چه دين و آئينی بوده اند پيروونه زندگی می کردند وگمی توان فھميد که شاھان اين سلسله چھا امروز تا حدودی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه ای که از طرف شرق شناسان و به دنبال آن دانشمندان واقع بين سائر بالد صورت گرفته دبر اساس تحقيقات گستر

 ناميده می شود، و يکی از استان است، گفته می شود که ھخامنشی ھا در اصل و اساس به سرزمينی که امروز فارس

ن يکی ھم دکتر رقيه بھزادی است که در اازجملۀ اين نويسندگان ومؤرخ. ھای ايران امروزی می باشد، تعلق نداشته اند

قبايل «: نوشته می کند" ھخامنشان" کتاب مذکور، زير عنوان ٦٣در بارۀ ھخامنشی ھا در صفحۀ " آراياھا و ناآرياھا"

پارسی، از اواخر ھزارۀ دوم پيش از ميالد به احتمال قوی ناچار به مھاجرت از وادی ھيرمند شدند و به آريائی بالقوه 

در مسير . سوی غرب متمايل گشتند تا طاليه داران آن ھا به نواحی شمالی استان کنونی فارس ـ حوزۀ رودکر، رسيدند

در " ک"به " گ"ًاحتماال کرمان، با تغيير [ن  و گرمان ھا در برخی نواحی کرما sagarti شان طوايف ساگارت ھا

امروز سکنا گزيدند، طايفه پاسارگادی در فارس کنونی سکونت ] نام کرمان مبدل شده است ـ نه ًشروع اين اسم، بعدا ب

 پيش از ميالد در پارسوماش ٦٩٥گروھی از آنان، به رياست خانوادۀ معتبر ھخامنش در سال . اختيار کردند

Parsumashشرق شوشتر امروز و در دو سوی کارون مستقر شدند، در ...«  

خوبی نشان می دھد که طايفۀ پاسارگادی که ھخامنشی ھا گروھی از آن بودند از راه افغانستان ه ذکر نام وادی ھيرمند ب

 نموده کنونی، يا از خود افغانستان کنونی، به سرزمينی متعلق به عيالم آن زمان، که دولتی بوده است مستقل، ھجرت

  .بودند

در مورد اجنبی و مھاجر بودن ھخامنشی ھا به مناطقی که امروز فارس ناميده می شود، اسمعيل ھادی نويسندۀ کتاب 

  . نيز معتقد است که ھخامنشی ھا در اساس باشنده اين سرزمين نبودند" حاشيه بر زبانشناسی"

شی ھا، از آنجا کوچ نموده بود، ذکر نمی کند، چون از اين نويسنده سرزمينی را که گروه مربوط به ھخامنش، جد ھخامن

ًضمنا يادآور می شود . آن اطالع دقيق ندارد، ولی جائی را که آن ھا در آن گرد آمده و مستقر می شوند، پارس می نامد

  .  اندکه معلوم نيست سرزمين پارس را آن ھا خود پارس ناميده اند، يا ديگران اين لفظ را از نام آن ھا اخذ کرده

ًو زبان پارس را اصال پندار ايران بعد از حاکميت پھلوی ھا می داند، در " آريائی"و " آريانا"ھمين نويسنده، که کلمات 

بعد از کتيبه ھای ھخامنشيان که گفتيم ارتباطی به فارسی امروز ندارد، سکوت مطلق بر تاريخ «: بارۀ اوستا می گويد

ًوده و بالدليل که زبان بعدا کشف شدۀ اوستائی را منتسب به فارسی و در ارتباط زبان حاکم است و اگر ادعا ھای بيھ

  » .به آن می دانند به کنار بگذاريم، فارسی و گذشتۀ آن تا دوران بعد از اسالم در يک تونل تاريک مطلق قرار دارد

بان پارسی و عده ای از عظمت يا نفرت تمام در سراسر کتاب مذکور در بارۀ ھخامنشی ھا و زو رس ِاز مردی که با ض

ًطلبان ايرانی که پيدائش ايشان را بعد از سلطنت پھلوی ھا می داند، صحبت می کند، اساسا انتظار نمی رفت که در 

معنی کلمۀ کشف .  نام اوستا که مربوط به آئين زردشت شناخته شده است اعتراف و صحبت کنده مورد وجود زبانی ب

حبت خود به کار می برد، عبارت است از آشکار ساختن چيزی که وجود داشته، اما پيدا که آقای اسمعيل ھادی در ص

  . نبوده

نگارنده اطمينان دارد که اگر زبان اوستائی وجود خارجی و حقيقی نمی داشت، اين نويسنده با آن نوع طرز برخورد و 

ائی، که به طريق آشکار و ارتباط متقابل گاھی در بارۀ زبان اوست نگاھش با ھخامنشی ھا و زبان و تاريخ شان، ھيچ

يکی با ديگری وجود خود اوستا و زردشت را نيز تأئيد می نمايد، چنان به نرمی و بدون برخورد خشونت آميز سخن 

  ). ٤١صفحۀ (نمی گفت 

ا از در بارۀ آريائی ھائی که در اثر افزايش جعيت و کم شدن زمين ھای زراعتی و چراه گاه، ھمچنين سرد بودن ھو

افغانستان به يک " کتاب ٤شمال افغانستان به طرف غرب مھاجرت نمودند، مرحوم ميرغالم محمد غبار ھم در صفحۀ 

  :ًنظری ارائه نموده است، که ذيال آن را به اشتراک می گذاريم" نظر
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دی ھريرود منقسم از باختر دسته جات ديگر آريائی ھا که باستقامت غرب حرکت کرده بودند در ميمنه و اندخوی و وا«

اگر اين نظر را درست بدانيم، آنچه دکتر رقيه بھزادی در مورد مھاجرت پارس (ًشده و قسما بطرف وادی ھای ھيرمند 

  » ...و ارغنداب پايان گرديدند)  ھا از ھيرمند به ايران کنونی نوشته است، ھم می تواند درست باشد

ه جات ديگر آريائی ھا بجبھه غرب باختر شروع به مھاجرت نموده، ھمچنان دست... «: و در صفحه بعدی اضافه می کند

راه ھای مجرای رودخانه ھريرود، ھيرمند و فراه رود را تعقيب و باالخره در صفحات غرب يعنی ماورای دشت لوط 

 حيوانات ، يعنی مادی ھا و پارسی ھا بودند که با عشاير و)امادھا و پارسوھا(داخل شدند، مھمترين اين قبايل مھاجر

متعلقه خود ھا از گھوارۀ آريائی يعنی افغامستان به جستجوی علفچر و چراه گاه ھا باستقامت غرب حرکت کرده بودند، 

در آنوقت آثوريھای سامی نژاد ـ مثل مھاجمين بين النھرين که سه ھزار سال قبل از ميالد در اراضی جنوب بحيره خزر 

  »...بميان آوردند ـ در خاکھای فارس آمده و جای گرفته بودندرا ) پروتو عيالمی(پيدا شده و مدنيت 

 به اين نظر ھستند که  ھخامنشی ھا ءبه ھرحال، واقعيت آريائی بودن ھخامنشی ھا ھر چه باشد، بيشتر دانشمندان و علما

ردند، و ھم سبب ًکسانی بودند که دين خويش، يعنی دين زردشت را با خود به مناطقی که بعدا مستقر و ساکن شدند ھم ب

جا مانده و بعد ه دست آمده از خرابه ھای ابنيه ھائی به چنين ادعائی را دانشمندان از روی کتيبه ھای ب. ترويج آن گشتند

که قادر به بازخوانی رسم الخط ھای متعدی که در کتيبه ھای قصور و عمارات مختلف يافته اند، مطرح کرده  از اين

ًعيالمی، اکدی، آرامی و خطی که، احتماال پارسی ميانه بوده و در زمان :  يا ھستند ازاين خط ھا عبارت بودند. اند

  !ھخامنشی ھا رواج داشته و به رسم الخط ميخی نوشته می شده است

ن صاحب نام اخواھم تنھا سه ـ چھار مثال بياورم و بعد از آن به بحث روی نظرات يکی از محقق در اين مورد می

  . تور کريستين سن دنمارکی بپردازماروپائی، مرحوم آر

، ترجمۀ ناتالی "دين ھخامنشی"دين ھخامنشی پردس اکتر شروو تحت عنوان نظر زير چکيده ای است از نوشتۀ 

  :چوبينه

ی که در تخت جمشيد برگزار می شد را نيز برای ما روشن می ئين ھائ ھای عيالمی گوشه ھای ديگری از آکتيبه«ـ 

آن نام داشت، که با داوری از روی حجم عظيم تدارکاتی که برای ) عيالمی" (الن"ين اصلی ئآ). Koch 1988(کنند 

الن اغلب در کنار نام ايزدان آمده، . ينی باشد که در مقياس بزرگ برگزار می شده استئثبت شده به نظر می رسد تنھا آ

ينی برای برترين ئعمول اين است که الن آشده، فرض م نامی برده به ندرت در اين کتيبه ھا اھورامزداو چون از خود 

ال می ؤايزد بوده و بدين ترتيب نيازی به نام بردن احساس نمی شده، ھرچند شواھد بعدی درستی اين فرض را زير س

ين جرعه ئآ) "دائوسيا است) بغا(زائوترا در اوستا و " (جرعه فشانی"ين ديگری که از آن ياد شده دائوسا يا ئآ. برد

  »).Boyce 1982bدر اين مورد نگاه کنيد به . (بود) ای ايزدانبر" (فشانی

مجوسان (؛ مگوشان )معمول ترين گروه" (کاھن"يا ھمان ) عيالمی(موبدان حاضر، عبارت بودند از شاتن «ـ 

ا  يک رود يًين ھای ايزدان ديگر، مثالئشتند ولی گاه به طور استثنا در آکه بيشتر در الن شرکت دا]) زردشتيان ـ ن[

، که در )آتروخشه ارتاکا در اوستا(َ؛ و آتروخشا »قربانی کننده«يا ) يشته در اوستا(کوه، نيز حضور می يافتند؛ يشتا 

  .ول آتش بودؤاصل مس

 اين نوشته ھا می ۀين ھئوما خبر می دھند، از جملئ آمده از تخت جمشيد از برگزاری آنوشته ھای آرامی به دست«ــ 

ين ئآ. يافت شده در محل اشاره کرد) نآبيزھاو(و دسته ھاون ھا ) یئھاونه، اوستا(ی ھای روی ھاون ھا توان به حکاک

معروف يسنا در دين زرتشتی است و ھسته مرکزی آن آماده سازی و تقديم عصاره ھوم » قربانی«ين ئمزبور ھمان آ

؛ مرور کوتاه در Stausberg 2004, pp. 306-35نگاه کنيد به (و قربانی کردن يک حيوان است، ) سومای ھندی(

Skjærvø 2011a, pp. 34-36.(«  
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است، که " قديميترين عھود آئيت زردشت"، مقالۀ "مزدا پرستی در ايران قديم"  کتاب٦٣مثال چھارم اما از صفحۀ 

  :نوشته می کند

زرکتر بزرگ و بوی خدای . نام ذکر شده استه يست که بئش و خشايارشا، اھورمزدا تنھا خدادر کتيبه ھای داريو«ــ  

از ھمۀ خدايان است، او زمين و آدمی را خلق کرده و شادی و سعادت را برای مردم آفريده و خشايارشا را شاھی داده 

دروغين درود فرستاد و او نيز " سمرديس"يعنی " َگث اومت"جنگ ه است، و با اوست که داريوش پيش از رفتن ب

فتحی در برابر طاغيان نائل شد، آن فتح را از آن ه ھر بار که داريوش ب. ر ساختداريوش را از ياوری خود برخوردا

اھورمزداه و ديگر خدايان مرا ياوری ): "١٢ بند ٤ بيستون ستون ۀکتيب(گويد  داريوش می... َاھور مزداه دانست

اه سه بار با خدايان ديگر نام اھورمزد. آيد که بوده اند از کتيبه ھا اطالعی برنمی" خدايان ديگر"در اين که ." کردند

جنبۀ ثنويت آئين زردشتی : "و در صفحۀ بعدی اضافه می کند). ٢٤، و ٢٢، ١٤داريوش، پرسه پوليس (برده شده است 

  »   .و ھمچنين نام ديوان در آنھا مذکور نيست" انگرمنيو"آيد با آنکه اسم  نظر میه نيز در کتيبه ھای ھخامنشی ب

ًآرتور کريسنين سن، که قبال در قسمت اول کتاب ھم از وی ياد شده است، و تقريبا ھمه در خصوص نظريات بيشتر  ً

دانشمندان اروپائی اين نظريات را، در مجموع، کار ھای ارزشمند خوانده اند و به ديده قدر می نگرند، بايد به کتاب زير 

  : رجوع کرد

  مزداپرستی در ايران قديم 

  :ين سن آرتور کريستۀخوذ از دو رسالأم

  مالحظاتی در بارۀ قديميترين عھود آئين زرتشتی

  و تحقيقات در باب کيش زرتشتی ايران باستان

  دکتر ذبيح هللا صفا: ترجمۀ

  انتشارات دانشگاه تھران

  ٣٩٩شمارۀ 

  .سلسلۀ تحقيقات ايرانی

ن مبحثی که در پيش داريم، نگارنده در نظر دارد در اين قسمت، برای معلومات بيشتر، نظريات اين انديشمند را، پيرامو

زيرا اين کتاب، که نويسندۀ آن مدتی را ھمراه با يک استاد و محقق . به شکل جزوار و بسيار فشرده و مختصر نقل کند

لمانی پيرامون تاريخ و ادبيات و زبان ھای مختلف ايران کھن کار کرده است، پر است ادنمارکی و يک استاد و محقق 

  . دشت و آئين وی که نوشتن آن از حوصله خارج استی در باب زرئاز بحث ھا

لمان، يکی آقای وسترکارد انام کشور ھای دنمارک و ای کريستين سن، او از استادان بقرار نوشتۀ خود آق

)Westgaard ( ًتحقيقات وی مخصوصا دربارۀ اوستا "دنمارکی استاد دانشگاه کوپنھاگن که قرار نوشتۀ کتاب باال

نوشته شده  " اندراس"و " آندرآس"، که در يکی دو کتاب ديگر )Andreas( و ديگری آقای آندرياس ،"شھرت وافر دارد

و از جانبی چون به زبان ھای .  تاريخ ايران و شرق زياد آموخته استۀلمانی، در بارااست، شرق شناش مشھور 

ائی و پھلوی و عربی و فارسی نيز آشنا لمانی و فرانسوی و دنمارکی تسلط کامل داشته و با زبان ھای اوستاانگليسی و 

بوده است و به کمک اين زبان ھا تا حدی زيادی معلومات خويش را عالوه به آنچه در دانشگاه دنمارک و دانشگاه ھای 

... لمان، تکميل نموده بود، از کتب مختلفی که به اين زبان ھا پيرامون تاريخ ايران باستان، آسيای ميانه، شرق ميانه وا

محقق مذکور غير از کتاب ھائی که . ًته شده بود، مستقما آموخته و در نوشته ھای خود از آن ھا استفاده کرده استنوش

  . خود می خواند، کتاب ھای ديگری را نيز از طريق ترجمان ھا مورد مطالعه و تحقيق قرار می داده است
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مردی فاضل و پرکاری بود که در اثر " ن سنآرتور کريستي"نظر بسياری از دانشمندان غربی اين است که مرحوم 

به زبان ھای مختلف در باره ) درحدود شصت کتاب(کوشش و مطالعه و تحقيق و کار ثمر بخش کتاب ھای ذی قيمتی 

  .ايران انتشار داد

آئين و که ھدف نگارنده در اين مقاله تنھا تثبيت وجود تاريخی زردشت و کتاب اوستا است، نه حقيقت محتوای  از آنجائی

زمان و مکان تولد زردشت، به سائر مباحث اين محقق و دانشمند فاضل دنمارکی تماس نمی گيرد؛ بلکه می خواھد تنھا 

آنچه را به زردشت و اوستا تعلق می گيرد، به عنوان تأئيد مدعای خويش در زمينۀ وجود تاريخی زردشت و اوستا، به 

  :ارت اند ازشکل اختصار تقديم خوانندۀ گرامی کند، که عب

  :يک؛ مطالبی از مقدمۀ مترجم کتاب

شود مجموعه ای از بيست و دو مقالۀ فاضالنۀ آن  کتابی که اکنون تقديم خوانندگان گرامی ما می«: ٦صفحۀ  ١.١

 Quelques notices lesـ" مالحظاتی در بارۀ قديميترين عھود آئين زرتشتی"نام ه استاد فقيد که نخستين را ب

plus anciennes du Zoroastrisme  در مجلۀ Acta Orientliaی اصورت رساله ه  نگاشته و سپس ب

 Etudes sur le" تحقيقات در بارۀ کيش زرتشتی ايران باستان"نام ه جداگانه منتشر کرده است؛ و دومين را ب

Zoroastrisme de la Perse antique در کپنھاک انتشار داده است١٩٢٨ به سال .«  

 َاھورمزداخواستند از اين خوان گستردۀ  اين خاک روی می آوردند و میه جديد پياپی بمھاجمان «: ٨صفحۀ  ١.٢

 » .بھره بردارند

 »... ھردو را در کنار يکديگر دارداھريمن و قھر اھورمزددر اين سرزمين که آثار لطف «: ھمان صفحه ١.٣

 ماد، پديد آمدن ، تشکيل حکومتظھور زرتشتحوادثی را که پس از اين ايام از قبيل «: ھمان صفحه ۴.١

 »...شاھنشاھی ھخامنشی در ايران 

شود، مورد توجه قرار   تا شاھنامه و ديگر منظومه ھای حماسی ديده میاوستارواياتی را که از «: ٩صفحۀ  ۵.١

 » ...تحقيقاتی بپردازند وه دادند و بر آن شدند که در اين باب نيز ب

شاھنشاھی ساسانيان، :  را در کتب معتبر ماننداين مرد دانشمند آخرين اطالعات علمی دقيق«: ١٠صفحۀ  ۶.١

 زرتشی ينئادوار آيين زرتشتی، تحقيق در آی درباب قديميترين ئباد و کمونيسم مزدکی، يادداشت ھاسلطنت ق

 »...ايران قديم

 ...و ١.٧

ام از اين ھيچ کد. نکاتی که نقل شد، ھمه چيز ھائی است که آقای آرتور کريستين سن آن ھا را در متن کتاب آورده است

  !مترجم، تنھا اين سخنان را به زبان خودش فرموله و بيان کرده است! نظريات از خود مترجم نيست

  :و اما از متن کتاب

 زرتشت با آنھمه بحث که در باب آن شده مولدمسألۀ : ين  زرتشتئدر بارۀ مکان و زمان ظھور آ«: ١٧  صفحۀ ٢.١.١

ن سه نظر راجع به مولد زرتشت ا خواھم در اينجا از نو داليلی را که مدافعمن نمی. نتيجۀ قطعی نرسيده استه ھنوز ب

  : آن سه نظريه عبارتست از. گفته اند تکرار کنم

  که معتقدند اصل زرتشت از ناحيۀ غربی ايران بود، ی ـ نظريۀ آنان١

  دانند، که مولد او را در مشرق ايران میی ـ نظريۀ آنان٢

مشرق اين کشور رفته ه ين خويش بئ ايران والدت يافته و برای نشر آزرتشت در مغربگويند  ـ نظريۀ کسانی که می٣

مولد زرتشت روايت کھنی در دست نبوده ه توضيحات متناقص مؤلفان يونانی و رومی ثابت می کند که راجع ب. است

ر باب مولد و خواه در گونه اطالعی، خواه د زندگی زرتشت است ھيچه که تنھا مأخذ اساسی راجع ب" گاتھا"از . است
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در يشتھای کھن که قديميترين قسمت از اوستای جديدست زرتشت . دست نمی آيده بارۀ محل دعوت و منطقۀ عمل او، ب

  » ...دھد ايزدان میه ب" داتيا"در ساحل رود " اريان ويوچه"قربانيھای خود را در 

ھا اثر شخص زرتشت است و يا به دورۀ بسيار ًامروز تقريبا ھمۀ دانشمندان متفقند که گاثا«: ٢٠ صفحۀ ٢.١.٢

  »...عھد وی تعلق دارده نزديکی ب

  در گاثاھا ما را بر آن میءی از آثار تمدن آسيای علياابا توجه به اين مقدمات، فقدان ھر نشانه «: ٢٣ صفحۀ ٢.١.٣

ه در عھود سالفه مسکن م کی تصور کنيئًريبا در شمال يا در مشرق زمينھادارد که سرزمين اصلی کيش زرتشتی را تق

ه توان قبايل بازبسته ب بنابراين می... شده است زراعت در آن مشاھده میه ی بوده و آثار کوچ نشينی مقرون بئقبايل آريا

 سخن در ھمين صفحه آمده ۀدر ادام» ...زحمت خوارزم تصور کرده تمدن گاثاھا را ساکن سغد يا فرغانه يا بلخ و ب

احتمال قوی ه ی بئين اوستائده که آيھمين نتيجه رسه ی يشتھای کھن بئارات جغرافيااشه ا توجه بب" بارتولومه"«: است

  »...در مشرق ايران پديد آمده است

در اينجا . مسألۀ زمان زندگی زرتشت ھم کمتر از سرزمين اصلی دعوت دينی او مشکوک نيست«: ٢۴ صفحۀ ۴.٢.١

صراحت و قطعيتی که روايت . ويسندگان يونان و التين را روشن کردنيز بايد نخست اشارات متناقض و بی بنياد ن

پارسيان به تثبيت دورۀ زندگی زرتشت در سيصد سال پيش از اسکندر داده است، باعث شد که دانشمندانی از قبيل 

" ونديشمن. "تحقيق بداننده ًاين تاريخ را محقق و يا تقريبا نزديک ب" ويليامز جاکسن"و " وست"و " گلدنر"و " يوستی"

از طرفی ديگر روايت پارسی را از ھمۀ جھات " ادوارد مير"و " بارتولومه"و " الدنبرگ"و " تيل"و " ويلھلم گايگر"و 

  »...با داليل قاطعی رد کرده اند

با مطالعۀ سرتاسر کتاب، ھمانگونه که با مطالعۀ قسمت ھای آن در باال نمی توان به صورت قاطع مولد و زمان تولد يا 

رچند ھظھور زردشت را تثبيت کرد، نمی توان به تحقيق گفت که زردشت در کجا و در چه زمانی به دنيا آمده است، 

ًنظر بيشترين ھا ھمين است که در شرق ايران و مشخصا در بلخ باستان به دنيا آمده است و از ھمان جا به نشر عقايد 

نگونه که بار ھا گفته ام بر سر مولد و زمان تولد زرتشت خود پرداخته است، ولی حقيقت ھر چه باشد، بحث من ھما

 و بحث اين ھمه دانشمند و محقق، خواه پيرامون مکان و زمان تولد وی، و  نيست، بلکه بر سر وجود حقيقی وی است

اصالت مندرجات اوستا توافق داشته باشند يا نداشته باشند، در نفس خودش معنی پذيرفتن وجود حقيقی و تاريخی 

!! نام اوستا، ھرچند دست خورده و تحريف شده باشد، ھرچند پاره ھای آن مفقود شده باشد، می باشده ردشت و کتابی بز

 دانشمندانی که در بند باال از آن ھا نام برده شد، موافق به دورۀ زندگی زردشت در سه صد سال پيش از حملۀ ۀھم

  !! دارنداسکندر يا مخالف به آن، بر سر وجود زردشت اختالف ن

ًنکته ای را که من می خواستم ثابت کنم، چيزی را که برخی از ھموطنان ما کامال منکر آن ھستند، فقط ھمين است؛ نه 

  !!چيزی ديگری

قسمت بعدی را، که قسمت آخرين خواھد بود، برای بررسی تعاليم و قوانين آئين زردشت اختصاص داده ام  که بحثی 

  . شايد بسيار مناقشه برانگيزًخواھد بود بسيار دلچسپ، ضمنا

 ٠۵/١٠/٢٠١۵  

 

 


