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مسعود

سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران زرتشت !...
سه هزار سال دروغ در تاریخ فارس یا ایران امروزه
زرتشت ! نوشته هایی از یک زرتشتی مستبصر
سه هزار سال دروغ در تاریخ ایران  -عنوان اثری ارزشمند و در نوع خود بی نظیر ،ازشـادروان دکتر منوچهر
اقبال (درگذشت1356خورشیدی ریــاست سابق دانشگاه تهران ،و نودمین وزیر فرهنگ ایران)؛که دراین اثـر نفیس،
مورخان  ،در رابــطـــه با تاریخ ایران باستان
پرده از روی دروغ هـای بزرگ ودروغ پردازی گستردۀ برخی از ّ
وشخصیتهای آن بر میدارد دکتر اقبال هدف خود از نگارش این اثر بی نظیر را "آگاه ساختن نسل جوان از شایعه
ها و گفته های بزرگ جلوه داده شده ،ولی همچون طبل ،توخالی!" بیان کرده و میگوید که این اثر را از سر دلسوزی
برای جوانان ساده لوح و زودباور ایران ،که آلت دست افراد شارالتان ( دروغگو و پشتهم انداز) شده و میشوند،
نوشته است؛ نه برای انتقام از "ابراهیم پورداوود" ...دکتر اقبال این اثر را در ســال  1355خورشیـدی و در پاســخ
به پــرسش شاه ایران نوشت شاه سبب دلگیری و نارضایتی درونــی دکتر اقبال  -از برگزاری جشن های 2500
ساله ی شاهنشاهی و رسمیـت یافتن تقویم ایران بر آن مبنا  -را  ،در نامه ای از خود اقبال جویا شده بود (متن نامـۀ
شاه به دکتر اقبال را درهمین وبالگ [ که در ذیل گذاشته شده است] می خوانید گفتنی است :برخی ازافراد خاندان
سلطنتی آن دوره،به بخصوص حمیدرضا پهلوی(برادرکوچـک شـاه-درگذشت 1371ش ) ،و نــیـز شهریار شفیق
برادر زاده ی شاه  ،و پسر اشرف پهلوی  ،و داماد دکتر اقبال -مقتول درپاریس  1358ش،با مرحوم دکتر منوچهر
اقبال ،اعالم موافقت کرده ،به جشن وتقویم مذکور،خیرخواهانه انتقاد نمودند و در نگارش این اثر ،و تحقیق در منابع
موردنیاز دکتر اقبال در این پروژۀ مهم تاریـخــی ،کمــال همکاری را مبذول داشتند ؛ چنانکه در جای جای این اثر
خواهید دید آن گونه که دکتر اقبال خود در مقدمه بیان می دارد ،این اثر در حقیقت ،شرح و یا تفصیل اثری کوچکتر
ازخود او است؛ که در 1331ش ،زمانی که دراروپا بوده  ،عباس هویدا به او نامه ای فرستاده وخواستار آن می
شود که در مورد تاریخچه دین زرتشت و چـکـیده ی مسائل آن ،برای آلبرت اینشتین  -که درآن زمان مشغول
مطالعات دینشناسی گسترده ای بوده  -رساله ای بنویسد؛ شادروان دکتر اقبال ،آن رساله را نوشته و هویدا تمامی آن
را به آلمانی ترجمه می کند و برای اینشتین ارسال می نماید .اینشتین با مطالعه ی دقیق این رساله ،تحقیقات گسترده
و باریک بینانه ی دکتر اقبال را پذیرفته و پس از آن ،در رساله ی پایانی خود  -که گویا دی اِرک ِلرونگ" [ تشریح
]یا "بیانیه" نام داشته  -اسالم را از تمامی مذاهب جهان برتر دانسته  ،ولی برعکس  ،در مورد دین زرتشتی ها،
اینشتین در اواسط این رساله چنین اظهار نظر میکند(( :من در دنیا ،مذهبی به راستگویی و صداقت اسالم ؛ و
برعکس ،مذهبی به دروغ گویی و خود پسندی آیین زرتشت ،سراغ ندارم!)) این مکاتبات گویا محرمانه بوده و
نگارنده ی وبالگ نیز نتوانستم به آنها دسترسی پیدا نمایم ؛ با این حال ،به گونه ای فاش شده اند ،و به گــــوش "
ابراهیم پور داود استاد "اوستا شناسی" ایران  -درگذشت 1347ش -رسیده اند؛ که در پی آن ،پور داوود ،نامه ای
سرشار از ناسزا و توهین خطاب به هویدا و اقبال نوشت .سپس ،حمیدرضا پهلوی (که خود نیز گویا در این مکاتبات
محرمانه اینشتین با رجال ایران،نقش مهم داشته) نامه ای تند و توأم با ارائـۀ اسناد تاریخی دیگر ،به ابراهیم پورداود
مینویسد؛ که این امر سبب تشدید مشاجره شد و پور داود از همگی آنها باعنوان "خائنان به ایران" یاد کرد و نامه ای
تــنـد نیز خطاب به شاه ایران نوشت  ......پورداود به این اکتفا نکرد وجمعی از زرتشتیان را با خود همراه ساخت و
با تحریک برخی دانشجویان دانشگاه تهران ،دکتر اقبال را مورد هــجمـۀ وسیـع تبلیغاتی قرار دادند ،که به درگیری
و آتش زدن اتومبیل دکــتــر اقبال در اسفند 1339ش انجامید .در این اثر ،دکتر منوچهر اقبال با ارائه ی اسناد تاریخی،
اثبات می کند که )1 :زرتشت(یا :زردشت) وجود خارجی نداشته  ،و پیامبری افسانه ای و ساختۀ اذهان خرافی مردم
است ؛ و پادشاهان ایران باستان ،علمای دربار خود را واداشته بودند تا درقبال شریعت درخشان حضرت ابراهیم(ع)
وحضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع)،زرتشت،این شخص افسانه ای را به عنوان پیامبر ایرانی ،در کتابها وآثار
تاریخی خود ثبت کنند ،تا مبادا امپراطوری ایران باستان ،در قبال ادیان ابراهیمی رو به گسترش -به ویژه  :دین یهود
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و مسیحیت  -شوکت و عظمت خود را از دست بدهد و گرایش مردم به این ادیان ،سبب ضعف حکومت آنها شود؛
چنانکه باالخره دین اسالم ،با ایشان چنان کرد .ازجمله دالیل روشنی که دکتراقبال برای اثبات آنکه زرتشت هیچ
وجود نداشته ،آورده،این است که گوید چـگـونه ممکــن است شخصیتی  -به این بزرگی که زرتشتیان اورا پیامبر
بزرگ سرزمین ایران معرفی کـرده انـد  -نه تاریخ تولدش و نه تاریخ مرگش و نه مکان تبلیغ و اقامتش ،ونه گذشتگان
و بازماندگان او ازنسلش ،هیچیک مشخص و آشکار نباشد؟ اختالف در تاریخ زندگانی زرتشت خیالی  ،از چند صد
سال پیش از میالد تا چند و چندین هزار سال پیش از آن است!! نیزاختالف در ذکر مکان و محل زندگانی او از
دورترین نقاط خاوری (شرقی) ایران تا دورترین نقاط باختری(غربی)این سرزمین،به اندازه ای است که هـیچ راهی
برای تشخیص آن نیزنداریم!! گذشته از ایـنها ،او چه پیامبری بوده که در تاریخ ،هیچ اثر و نشان و یادی از خاندان
پدری و یا مادری ا و،بلکه از نسل و بازماندگان او بر جا نمانده است؟!! آن هم با آن همه تاریخ نویسـانی که ادعا
مورخ نمی فهمیده اند که زمان و مکان ونسل و تباراین موجود خیالی(زرتشت)
میکنند ایرانی ها داشته اند! آیا آن همه ّ
چه و کدام بوده اند؟!! ما در کتب تاریخی ایران و اروپا وعرب ،تا کنون ندیده ایم که :شخصی معروف باشد وبیش از
چند سال در تاریخ والدت و درگذشت او؛ بیـش ازچند فرسنگ ،درمورد محل و مکان زندگی و تبلیغات او ؛ و بیش
از یک یا دو واسطه در بیان خاندان و نسب و پدران و نسل و بازماندگان او  ،ما با ابهامی مواجه شده باشیم !! پس
بیش از حد بودن این اختالفات درمورد زرتشت ،ازمحکم ترین دالیل بردروغی،افسانه ای،ساختگی وخیالی بودن
اوست!  )2تمدن ایران پیش از اسالم از چندان سابقۀ مه ّمی برخوردار نبوده وتمدن های بزرگ وپراه ّمیتی ،مثل مصر
و روم وچین قرنها قبل از ایرانیان درخشش و گسترش چشمگیری داشته اند وآثار آنها امروزه خود بهترین گواه است؛
مثالً اهرام مصر،عمری حدود دو برابـر تخت جمشید دارند وازنظرعظمت و پیچیدگی فنون مهندسی ومعماری ،
بسیارمهم تر وعلمی تر از تخت جمشید و هربنای دیگر ایران باستان هستند؛ یا مثالً دیوار بزرگ چین ،تقریبا ً همدوره
ی همان بنای تخت جمشید است؛ولی عظمت آن(2000کیلومتر!) به هیچ وجه،نه تنها با تخت جمشید ،بلکه با هیچیک
ازآثار ایران باستان قابل مقایسه وحتی تصورنیست! گذشته از اینها ،مصریان در حدود  4000سال قبل از میالد -
یعنی بیش از  6000سال قبل  -کاغذ پاپیروس را اختراع کردند و آنها را گاه بصورت کتاب به هم دوخته یا چسبانده
بودند؛ که باستان شناسان آثاری از آنها را یافته اند(...وشرح آن را در همین کتاب خواهید خواند .)...پس از بیان این
مسائل و نیز مسائل فراوان دیگر ،دکتر اقبال نتیجه می گیرد که " :تمدن نوظهور ایران باستان ،در مقابل تمدن کهن
و دیرینه ی مصر ،به سان پشه ای در قبال یک فیل است!! ولی اهل مصر ،هرگز مانند ما ایرانیان ،به گنده گویی و
غرور و دروغ پردازی نپرداخته اند !! و خدای را سپاس که زیباترین مردم جهان را در مصر قرار داد ،وگرنه ما
ایرانی ها بیش از اینها به پز و قیافه ی خودمان می بالیدیم و زنان ما بیش از اینها به آرایش و جلوه گری پرداخته و
خود را فرشتگان روی زمین می پنداشتند!!)3 "...
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