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 مقدمۀ بر زرتشت )اوستا( شناسي 

تاریخ ادیان ایران پیش از اسالم یكي از مبهم ترین موضوعات تحقیقي در تاریخ ایران به شمار مي رود.كمبود بسیار محسوس    

اسناد و مدارك دروني و همزمان و آلوده شدن اسناد و مدارك مربوط به این موضوع به اغراض سیاسي،ملي و مذهبي پیروان  

الم و به ویژه بقایاي نیرو هاي سیاسي دوران معروف به ساسانیان و نهایتا بازیافت تاریخ  ادیان دیگر و مخالفان سیاسي و مذهبي اس

ایران پیش از اسالم از سوي شرقشناسان و ایران شناسان غربي و عمدتا بنا به اغراض سیاسي و مذهبي و استعماري آن ها،همگي  

ن باره به یك فضاي سیاست زده،علم زده و ملت زده دچار  دست به دست هم دادند و باعث شدند تا فضاي گفت و گوي علمي در ای 

شود.این ویژگي ها كه هنوز هم گریبان گیر تحقیقات علمي در این حوزه است،به خصوص در میان باستان گراهاي ایران،هر نوع  

هد.من در این یادداشت  بحث و تحقیق در این باره را ،خواسته یا نا خواسته،به سوي همگرایي با تمایالت به ظاهر ملي سوق مي د

كوتاه تنها قصد دارم به نكاتي بنیادین در بررسي احتمال وجود تاریخي زرتشت،زمان ظهور او،وجود فراگیر این آیین در ایران  

پیش از اسالم و خصوصا عصر ساساني،نوع و چگونگي اسناد و مدارك مربوط به این آیین در ایران و خارج از ایران اشاره كنم  

 و بس. 

من اشاره به چند نكته اساسي در باز خواني تاریخ دین زرتشت است و این كه بر اساس منابع موجود و با فرض صحت    هدف
قطعي تمام آن ها،اثبات وجود دین زرتشت در تاریخ ایران به طور یقیني میسر نیست،ضمن آن كه با توجه به مجعول بودن  

  است!!!  بسیاري از آن اسناد،اثبات خالف آن به سادگي میسر
 
ـ  از زندگاني پیامبري به نام زرتشت و دیني به نام زرتشتي،هیچ گونه سند ایراني و همزمان حتي به اندازه اثبات نقطه » ز  ۱

« زرتشت در ایران،به دست نیامده است.اما خارج از ایران،ظاهرا بعضي منابع یوناني و رومي به شخص زرتشت نامي اشاره  
آن داده ها،وجود متفكري زرتشت نام در ایران پیش از اسالم،بدون هیچ تعصبي مي تواند مورد    كرده اند كه در صورت صحت 

توجه قرار گیرد.)و البته در صورت صحت آن داده ها،باقي ماندن یك نام از آن دوران براي شعوبیه و یهودیان در ساخت دین  
ن وضعیتي در كنار نكات دیگر ــ كه در ذیل به آن ها  زرتشتي در دوران بعد از اسالم كمك بزرگي بوده است!!!( وجود چنی 

پرداخته شده است ــ در مورد دین زرتشتي جاي تامل بسیار دارد؛ زیرا به عنوان مثال اگر ما بخواهیم اثبات كنیم كه مردم ایران  
ي، فرانسوي، دانماركي و  سال گذشته مسلمان بوده اند،آیا نیاز داریم به نقل قول یك مورخ چیني، یوناني، روم  1400در طول 

... استناد كنیم؟! آیا جز این است كه میلیون ها سند مادي و غیر مادي كوچك و بزرگ حتي در اقصي نقاط ایران وجود دارد  
قرن اخیر پیرو آییني به نام اسالم بودند؟پس چگونه است كه آییني با اندیشه هاي    14كه داللت مي كنند مردم آن مناطق در  

سال در سراسر ایران حضور داشته و حتي در مقطعي )دوره ساساني( با   1200الي   600نام زرتشتي به درازاي  گوناگون به

زور سرنیزه تبلیغ و ترویج شده است،اما هیچ گونه اثر مادي و معنوي همزماني از خود بر جاي نگذاشته است؟!و اسم و آدرس  
هاي دیگر جست و جو كرد؟! باستان پرستان ما عادت دارند در پاسخ  نویسندگان سرزمین   آن را باید در نوشته هاي )فرضي( 

به این سئوال بگویند اسناد و مدارك مربوط به دین زرتشت در طول زمان و به خصوص در اثر هجوم اسكندر و عرب و اسالم  
گوناگون ایران به آن دین مومن از میان رفته اند.اما اگر چنین آییني واقعا در سراسر ایران وجود داشته و همانند اسالم مردم  

بودند،هرگز هیچ نیرویي حتي به عمد نیزقادر نمي بود كه اوال دین تمام مردم را با زور عوض كند و درثاني تمام اسناد و  
مدارك این آیین را از میان ببرد.همچنان كه فراز و نشیب ها و تهاجمات مكرر و وحشتناك دوران بعد از اسالم نظیر حمله  

 . برچیند رگز نه توانست دین مردم را عوض كند)حتي به مقیاس اندك!!( و نه توانست اسناد و مدارك آیین اسالم را مغول،ه
  با واژگان زبان گجراتي  ـ از نظر نسخه شناسي هم قدیم ترین نسخه اوستاي موجود متعلق به قرن هفتم هجري است كه در هند ۲

بسیاري از متون    ندازه یك » و « نیز سند مكتوبي از اوستا به دست نیامده است. نوشته شده است!!و قبل از آن زمان حتي به ا
زرتشتي و پهلوي دیگر مانند كارنامه اردشیر بابكان هم نسخه هاي بسیار متاخر دارند!!البته باستان پرستان ما مي گویند كه  

یك متن دیني مهم و معتبر و مقدس حتي یك » و «  اوستاهاي پیشین در ایران و هند به تمامي از بین رفته اند و بنابراین از  
مكتوب هم نباید مانده باشد!!!بماند كه بعضي از آن ها مي گویند اوستا اساسا شفاهي بوده است و چون این ادعا به اندازه كافي  
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اندك آشنایي با دانش  از سوي آقاي پورپیرار مورد تمسخر استنادي قرار گرفته است،از آن در مي گذرم.این نكته براي آن ها كه  
 .نسخه شناسي دارند،مي تواند بسیار معنادار و راهگشا باشد

  600درست به همین دلیل فقدان اسناد،دوران زندگي زرتشت در هاله اي از ابهام قرار دارد و محققان زمان زندگي وي را بین  

اسناد و مدارك دوره هاي بعد است.خود این    سال ق.م تخمین زده اند.مبناي آن حدسیات هم البته و به طور طبیعي  6000تا  

موضوع و موضوعات مشابه دیگر مثل مشخص نبودن زمان سرایش و تدوین اوستا بیانگر عدم قطعیت بسیار در این باره  
هستند.از همین رو برخي زرتشت شناسان مانند نیبرگ كامال منكر وجود اوستا در دوره هخامنشي هستند و برخي دیگر و از  

 ! یال پردازي مانندخانم بویس خیرجمله خ
بررسي هاي فني درباره امكان وجود خط وزبان پهلوي و اوستایي در دوران پیش از اسالم بر اساس گنجینه لغات باقي   - ۳

مانده از آن زمان ) و نه دوران بعد از اسالم (، و بررسي پیدایش این عناوین در منابع اصلي و تحقیقات جدید مربوط به ایران  
ر كتاب هاي تاملي در ... ، پلي بر گذشته انجام شده است و دنباله آن نیز در مجادات بعدي مربوط به ساسانیان عرضه  شده،كه  د

مجموع آن ها به وضوح و حتي بر متعصب ترین باستان پرستان اثبات خواهد كرد كه هرگز خط و زباني به نام پهلوي و  
 .اشته و اساسا با توجه به بررسي هاي فني امكان وجود نداشته استاوستایي در ایران پیش از اسالم وجود ند

ـ بررسي هاي فني كتیبه هاي دوره ساساني و به ویژه بررسي مقایسه اي عكس ها و گراورهاي مربوط به آن كتیبه ها كه در   ۴
هم حتي بر متعصب ترین    منابع مختلف،ازقدیم ترین زمان هاي ممكن تا اكنون در دسترس هستند،نیز با وضوح كامل و باز

باستان پرستان اثبات خواهد كرد كه بسیاري از آن كتیبه ها در دوره هاي اخیر و با رذالت بارترین شكل ممكن و همراه با كثافت  
 .كاري هاي به اصطالح علمي جعل شده اند

ر وجود دین زرتشتي در دوران پیش  ـ بررسي اسنادي مدارك مربوط به تاریخ ایران باستان در دوره اسالمي ، كه داللت ب  ۵  
از اسالم دارند ، نظیر الفهرست ابن ندیم و دیگر منابع شعوبي نیز ساختگي بودن و هدف دار بودن آن ادعاها و نیز پیدایش آن 

 .ادعاها از یك محدوده زماني خاص و در نتیجه تازه بودن آن ها را نشان مي دهد

برجسته چهره بالدار نقوش هخامنشي را بر اساس تهي دستي،ناداني و مقاصد سیاسي  ـ زرتشتیان در دوره قاجاریه آن نقش   ۶ 
ــ استعماري به عنوان نقش خداي اهورامزدا و فروهر برگزیدند و تا هم اكنون هم انواع و اقسام داستان هاي تخیلي ممكن را  

ــ همان طور كه مي دانیم ــ نخستین بار در میان  در معناي آن چهره و بال و ... سر هم كرده اند.در حالي كه این نقش برجسته 
نقوش مصري پدید آمده و سپس به نقوش آشوري و بین النهریني و از آن جا به نقوش هخامنشي منتقل شده است و به تنها كس  

ن نقوش  و چیزي كه هیچ گونه ربطي ندارد،زرتشت و دین زرتشتي است!! و دقیقا به همین دلیل است كه جاي این نقش در میا
  .مربوط به دوره ساساني كه ظاهرا دوره اوج گسترش آیین زرتشت و تنها دوره رسمیت یافتن آن است ، كامال خالي است 

ـ در میان پیروان میلیوني و میلیاردي ادیان گوناگون در جهان امروز و حتي ادیان غیر الهي نظیر بودایي،دیني كه این همه   ۷ 
و گفتار نیك و ... نطق مي كند،مورد بي توجهي كامل مردم دنیا قرار دارد و پیروان آن از چند  درباره صلح و دوستي و سفیدي  

ده هزار نفر فراتر نمي روند!!!!باستان پرستان ابله ما كه از فرط تعصب تنها در صدد توجیه و نه خردورزي هستند،براي این  
عظیم پیرو،ملي و قومي بودن آیین زرتشتي است و براي این    موضوع نیز به اصطالح جواب دارند و مي گویند دلیل این كمبود 

استدالل از آیین یهود مثال مي زنند.این جماعت خردمند!ظاهرا توجه ندارند كه حتي آیین یهود كه یك دین قومي و ملي است،با  
آیین كافي بوده اند،هم اینك   آن همه محنت و بال كه در طول تاریخ دیده و كشیده و بسیاري از آن بالیا براي برچیدن یك قوم و

پیروان چند ده میلیوني دارد و نه چند ده هزار نفري!!! و البد پشت پا زدن مردم ایرن به این دین ــ بر خالف یهودیان ــ به  
 !!!!!خاطر ملي بودن و قومي بودن دین زرتشت بوده است

بابایادگار استدالل كرده بودند كه از موسي و عیسي و بودا هم سند همزمان و بومي باقي نمانده است.حسب اطالع ایشان یادآوري  
مي كنم كه اوال از تمام این ادیان و از نزدیك ترین دوره ممكن به آن ها ــ یعني از زمان پیدایش خط ــ آثار مكتوب مادي و به  

ي بر جاي مانده است ) مانند پاپیروس ها،پوست نوشته ها و ... حاوي بخش هایي از كتاب مقدس و یا  عالوه هزار ها اثر معنو
منظومه هاي هندي و ستون هاي آشوكا حاوي فرامین بودایي و ... (.دوما به فرض كه از آن ادیان هم چنین اسنادي بر جاي  

ه هایي اشاره به همین تاثیرات بنیاني،عمیق و فراگیر منطقه اي  نمانده بود ،باز براي اثبات وجود تاریخي چنان مذاهب و اندیش
 . و جهاني عیني آن ادیان و وجود پیروان میلیوني و میلیاردي آن ها كامال كافي است 

ـ از نظر تفكر مذهبي و احكام دیني، دین زرتشت بي تردید بي در و پیكر ترین آیین جهان است؛گذشته مشخص،اسناد و   ۸
ساختگي،آیین ها و آداب و رسوم دیني منسجم و احكام و جهان بیني معین، به گستردگي و استحكام دیگر ادیان    مدارك معین غیر

جهان ندارد و اساسا معلوم نیست زرتشتي بودن یعني چي؟! حتي خود زرتشتي ها نیز نسبت به این موضوع كه دقیقا به لحاظ  
ند بخوانند،نه ادعیه معلوم و عمومي دارند،نه مثل سایر ادیان سنت دیني  مذهبي چي هستند،شناختي ندارند!!! نه اوستا مي توان 

مشخص دارند،نه احكام روزانه و ماهانه مشخص ) مانند نماز خواندن،كلیسا رفتن و ... ( دارند و نه بساري از ویژگي هاي  
ند و هر كس كه اندك آشنایي با آن  طبیعي ادیان دیگر.و از همین رو تمایزات خود به تفاوت هاي رفتاري صرف متوجه ساخته ا

ها دارد به خوبي مي داند كه دین زرتشت مطلقا توانایي برطرف كردن نیازهاي مذهبي دروني پیروانش را ندارد و به همین 
دلیل از این نظر به شدت تحت تاثیر اعتقادات اسالمی قرار دارند.اطالعات زرتشتي ها نیز نسبت به تاریخچه و مشخصات  

سیار بسیار ناچیز است ، چنانكه اگر از یك زرتشتي معمولي بپرسید اوستا شامل چند بخش است ، به طور قطع و یقین  دینشان ب 
نمي داند!!! ) هر كس باور ندارد مي تواند امتحان كند.( این پراكندگي ها و نابه ساماني هاي دروني این دین البته به مقدار زیاد  

  .ن آیین بر مي گرددبه خاستگاه ساختگي و نااستوار ای 

ـ و اما پیدا شدن كعبه زرتشت.یكي از چهره هاي سرشناس باستان پرستي و نویسنده كتاب هاي كورش كبیر و شاهنشاهان و   ۸
ساله،كه تصویر او را به هنگام دریافت چك تالیف كتاب كورش كبیر از دست    2500سنت هاي ایرانیان در دوران جشن هاي  

روزنامه اطالعات همان دوران به چاپ رساندند،یعني دكتر شاهپور شهبازي،درباره بازیافت كعبه    محمد رضا شاه پهلوي در
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( مي نویسد:“ در محوطه نقش رستم ،رو به روي كوه،بناي سنگي    27زرتشت در كتاب شرح مصور نقش رستم فارس ) ص  

جه تسمیه بسیار جدید و غیر علمي است،و  چهار گوش و پله داري است كه اصطالحا » كعبه زرتشت « نام گرفته است.این و 
  19سال بیش تر عمر ندارد.پیش از آن نام محلي اش » كرناي خانه « یا » نقاره خانه « بود،و از آغاز سده ي    150از  

یان اروپاییان آن را دیده و به خاطر این كه درون اش از دود سیاه شده بود،آن را بناي ویژه ي پرستش آتش شمرده اند ... ایران 
كه تازه به شناخت آثار تاریخي خود آغاز كرده بودند،این تعبیر فرنگي را هم از اروپاییان پذیرفتند،و از سوي دیگر چون شكل  
بنا مكعبي بود و سنگ هاي سیاهي كه در زمینه سفید دیوارهاي آن نشانده شده،یادآور »سنگ سیاه« كعبه مسلمانان بود،آن را  

با آن كه مي دانیم »كعبه زرتشت« نامي بي منطق و گمراه كننده است، به خاطر رواج عامي كه  »كعبه زرتشت« خواندند ...  
 “.دارد ناچاریم آن را به كار بریم

به این ترتیب تفكر عمیق)؟!(شرق شناسان براي جبران خال كعبه در دین زرتشت ، بر خالف اسالم ، و به تقلید از اسالم بناي  
شت« خواندند تا این دین عظیم بدون كعبه نماند!! و جالب ترین نكته این كشف این كه: تنها مكعب نقش رستم را »كعبه زرت 

كساني كه مطلقا كعبه زرتشت بودن آن بنا را باور نكردند و نپذیرفتند،همین زرتشتیان هستند!!! و حتي پس از جعل كتیبه كرتیر  
، زیرا این كعبه در طول    این بنا را به عنوان كعبه خود نپذیرفت   بر روي این بنا ، دال بر آتشكده بودن آن نیز هیچ زرتشتي اي

قرن هم یك زایر زرتشتي ندارد و زیارتگاه هاي زرتشتیان به جاي كعبه زرتشت ، جاهایي نظیر چك چك در یزد و ... است .  
قش رستم فقط توریست ها را به خود  و در حالي كعبه مسلمانان سالیانه میلیون ها زایر دارد ، كعبه زرتشت به همراه سایر آثار ن 

جلب مي كند!! من هنوز نمي دانم چرا این استادان اعظم ،ضمن آن كه خود بیش تر از هر كس به الكي بودن این نام گذاري  
اذعان دراند ، همچنان با تبعیت كوركورانه از ایران شناسان غربي و معلمان خود ، این نام گذاري مهمل را تكرار مي كنند!!!  

 !! حقا كه مانند آقاي كاوه و بابایادگارشاگردان بسیارخوب و حرف شنوایي هستند
ــ بابا یادگار مي گویند برخي ادیان دیگر مانند صابئیان و ستاره پرستان و ... هم پیرواني بسیار اندك دارند.مي باید ذهن ایشان ۹

رغم مشابه بودن یك آیین در چند سرزمین، از ابتدا هم جزو    را به این نكاته توجه دهم كه ادیاني نظیر ستاره پرستي و ... ،به 
ادیان محدود به یك جغرافیا و مردم خاص و با پیروان اندك بودند و اینك هم پس از چندین قرن،همچنان مثل سابق ، همان  

ن و آن هم براي چند  پیروان اندك خود را دارند.اما دین زرتشتي ظاهرا دین سراسري یك ملت و مجموعه اي از اقوام و مردما
ین قرن بوده است و در یك جغرافیاي بسیار وسیع جاري و حاكم بوده است. اما اینك نه از آن گستردگي جغرافیایي اثري بر  
جاي است و نه از آن پیروان كثیر و بسیار!!! ظاهرا دین زرتشتي از این بابت با سایر ادیان مطرح و فراگیر ،اعم از الهي یا  

اوت اساسي دارد، زیرا سایر ادیان مهم مثل یهودیت،مسیحیت،بو داییت و اسالم پس از گذشت قرن ها صاحب  غیر الهي، تف
تاثیر،گستردگي و پیروان بیش تر شدند اما دین زرتشتي پس از گذشت قرن ها پس رفت كرده است!!! بر عهده بابایادگار و 

تشتیان و استادان اعظم شان در پاسخ گویي و دفاع از تاریخ زرتشت پرستان غیر زرتشتي دیگر است كه در اثر سكوت خود زر
 .كنوني دین خود،در نقش دایه هاي دلسوز تر از مادر، براي این اشكاالت بنیادین توجیهي معقول و غیر احساسي بیابند

را اساسا ادیان فراگیر  ــاساسا قیاس میان ادیان ابتدایي پراكنده و محدود با ادیان الهي و غیر الهي فراگیر صحیح نیست.زی ۱۰
تكامل یافته آن ادیان سابق و مهم تر از همه )به ویژه در مورد ادیان توحیدي( بركنار كننده ادیان ابتدایي پیشین هستند.مانند  
یهودیت،مسیحیت و اسالم كه كنار زننده و بر چیننده ادیان مبتني بر بت پرستي و غیره هستند.یا همچنان كه در مورد دین  

نیز مي گویند زرتشت ادیان و باورهاي قدیم آریاها را در كنار هم جمع كرده و در دین زرتشتي به صورت منسجم در    زرتشتي
آورد.) و مهم ترین دلیل وجود آن ادیان ابتدایي، بر جاي ماندن میراث آن ها در آثار مذهبي ادیان توحیدي بعدي و نه متون  

دین علیه دین زرتشت ظهور كرد و آن را بر چید كه امروزه مثل بت پرستي و  شعوبي است.( اما من مي خواهم بدانم كدام  
خرچنگ پرستي و ... هیچ اثر همزماني از آن باقي نیست؟! مگر جز این است كه همه اسناد و افراد مي گویند اسالم زرتشتیان 

چه عاملي براي بقا راحت تر از این كه    را به عنوان اهل كتاب پذیرفت و به آیین آن ها احترام گذاشت؟ براي پیروان یك دین
مثل سابق و حتي كمتر از آن مالیات و جزیه بدهند و بر سر آیین نیاكان خود بمانند و به عنوان كافر و مشرك و بت پرست و  

 !!غیره مورد هجوم و نابودي قرار نگیرند؟

شخص كرده است ) توضیح واضحات!!! ( اما  قدمت بعضي از متون پهلوي را م  14بابایادگار مي گویند آزمایش كربن    ــ۱۱

نمي فرمایند آیا به اندازه یك »و« مكتوب از این متون،چیزي از آن ها به دوران پیش از اسالم تعلق دارد یا خیر،زیرا خود به  
از دوره  نیكي مي دانند كه قدیمي ترین منابع پهلوي موجود هم در قرون بعد از اسالم پدید آمدند و سطري مكتوب از آن ها  

ایران باستان و عصر ساساني هرگز یافت نشده است.گرچه استادان غربي دانشمند حقه باز شما مي توانند تعدادي از مكتوبات  
آرامي را به عنوان متون پهلوي به شما پهلوي دانان دانشمند بخورانند!!! همان طور كه قبال نیز گفتم از شما ملتمسانه درخواست  

مسئول در ایران مثل میراث فرهنگي بخواهید تا كتیبه هاي كعبه زرتشت و نقش رجب و ... را به هر    مي كنم از یك سازمان
طریق علمي كه ممكن است،آزمایش كنند تا آنگاه همه ببینیم این ها واقعا متعلق به چه دوره اي هستند و مهم تر از همه مشخص  

 !!!!شود كه آقاي پورپیرا چقدر ررررر مرتكب اشباه شده اند

ــ همان طور كه قبال ذكر شد، از قرآن رقعه هاي قرآني بسیاري از گوشه و كنار جهان اسالم به دست آمده است،) ر.ش به  ۱۲
مجموعه هنر اسالمي دكتر خلیلي( اصل نامه هاي پیامبر نیز به دست آمده اند.جناب بابایادگار عزیز:ما از شما رقعه هایي از  

»و« مكتوب از اوستا، آن هم نه از هزارهاي پیش از اختراع خط و یا حتي پس از اختراع خط،  اوستا نمي خواهیم.تنها به یك  
بل از زماني پیش از قرن هفتم هجري ، یعني از دوره هاي پس از پیدایش صدها سند دیني بودایي،یهودي و مسیحي، راضي  

 «.  هستیم و قانع مي شویم ! یادتان نرود فقط یك » و!
ع و تامل:در قرن ششم هجري،یك خاخام یهودي به نام ربي بنیامین تودوالیي،از اسپانیا براي تهیه گزارشي  ــ فقط محض اطال۱۳

از آمار و وضع یهودیان مشرق و ایران،به این سرزمین ها سفر كرد و سفرنامه ویژه اي از خود بر جاي گذاشت.بنیامین با  
ذهبي دارد اما با این حال هیچ یاد و اسمي از زرتشت و زرتشتیان توجه به ماموریت خود حساسیت خاصي نسبت به اقلیت هاي م
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در ایران نمي كند و گویي حتي یك زرتشتي هم در ایران آن زمان ندیده است.جناب بابایادگار ، این موضوع نشان مي دهد كه  
مي غیر شعوبي و سالم آن هم  اگر ما از منابع شعوبي قالبي و منابع یوناني و رومي فرضي فراتر برویم و به یك سند قرن شش

از طرف یك یهودي و با حساسیت ویژه مذهبي رجوع كنیم،متوجه مي شویم تمام این ) به تعبیر مرحوم جالل آل احمد ( زرتشتي  
  !!بازي ها ي یكي دو سده اخیر محصول جریانات تبلیغي و استعماري انگلستان و غرب در ایران و هند هستند

ــ آقاي حامد ، در تایید و تكمیل نكته شما درباره تعلق داشتن زیارتگاه چك چك به دوره ناصرالدین شاه قاجار،اضافه مي كنم  ۱۴
كه بدون استثنا قدمت تمام آتشكده هاي فعلي زرتشتیان در كرمان و یزد و دیگر جاها از دوره قاجار فراتر نمي رود و عمده آن  

ارند! و این نشان مي دهد كه تمام آن ها محصول توجه به زرتشتیان در طول یكي دو قرن اخیر  سال د 150ها قدمتي در حدود 

و آغاز جریان باستان گرایي در تاریخ معاصر ایران هستند. البته ایران شناسان معظم غربي و دست پروردگان داخلي شان در  
جایگاه روشن كردن آتش ) بدیهي ترین جز تقریبا هر بنا!!(    هر كجاي ایران بنایي بي شناسنامه و » از دود سیاه شده « و داراي 

یافته اند ، از فرط تهي دستي در داشتن آثار زرتشتي ، آن را بدون هیچ سند و نوشته و كتیبه اي به عنوان آتشكده زرتشتیان 
 !!!یمان و آذرگشنسبمعرفي و حتي ) احتماال از روي علم غیب!! ( براي آن نام نیز انتخاب كردند،مثل آتشكده تخت سل

رسمیت ندارد و شناخته شده نیست. این موضوع که بسیار روشنگر   در شاهنامه ی فردوسی دین زردشتی و کتاب اوستا ـ  ۱۵
 شاید در جای خود بتواند به مسئله ی ساختگی و جدید بودن موضوع دین زردشتی کمک موثر و سخت تعجب برانگیز است

 .کند
 

یب وقتي دین و پیامبري اساسا وجود خارجي فراگیر و آییني نداشته و بنا به مصالح سیاسي خلق شده  به این ترت نتيجه گيري:  
است ، پایه هاي ایماني محكم و معین در میان مردم ندارد و از نظر اسنادي با اشكاالت جدي و اساسي در اثبات خود رو به رو  

وادار به تدارك منابع قالبي مضحك همچون الفهرست ابن ندیم ، و    مي شود.همین ویژگي عمده این دین است كه شعوبیه قدیم را 
شعوبیه جدید را به جعل كتیبه كرتیر بر دیواره كعبه به اصطالح زرتشت و نقش رجب و ... براي اثبات وجود دین زرتشتي  

ین را با قطع و یقین عقلي  كرده است.و زماني كه بررسي هاي محققانه نوین قالبي و ساختگي بودن اسناد و مدارك موجود این د
و استنادي به اثبات مي رساند ، طبیعتا دیگر چیزي از اعتبار تاریخي آن دین باقي نمي ماند.از همین روست كه انجمن زرتشتیان  
ایران از فرط ناتواني در رد استنادات كتاب هاي تاملي در ... به شكایت بردن به وزارت فخیمه ارشاد و تقاضا براي جلوگیري  

ز چاپ آن ها روي مي آورد!!! زیرا در این مورد دیگر حتي از دست متخصصان اوستا و پهلوي دان بزرگ اروپایي هم كاري  ا
 !!!  بر نمي آید!!! و تنها راه ممكن كه به نظر این جماعت درمانده مي رسد، جلوگیري از تداوم تالیف و چاپ آن كتاب هاست 

مي خواهد محتواي این مقاله را به جاي تامل اسنادي و عقلي،حمل بر زرتشتي ستیزي    هر باستان پرست نادان و ناتواني كه  (*)

 ( 1383پاسخ های کوتاه داکترعارف گلسرخی به مخالفین،آرشیف سال   )تخلیص از !!كند،از نظر من آزاد است
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