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                                                                                          ۲۱/۲/۱/۲۱         انجنیر شیر ساپی :  انتخابتتبع و
     

 مقدمۀ بر زرتشت شناسی
 

 

برابر عظمت  مي كنم، ناگزير مي شوم در رجوع "تاملي در بنیان تاريخ ايران"هر بار كه به يكي از مجلدات كتب 
 *.انديشه،قدرت تعمق،نیروي بیان،شجاعت گفتار،تعهد كم نظیر و نثر درخشان نويسنده سر تعظیم فرود آورم

 
 

 كمبود .تاريخ اديان ايران پیش از اسالم يكي از مبهم ترين موضوعات تحقیقي در تاريخ ايران به شمار مي رود
ربوط به اين موضوع به اغراض شدن اسناد و مدارك مو همزمان آلوده  یبسیار محسوس اسناد و مدارك درون

 یسیاس ینیرو ها یو مذهبي اسالم و به ويژه بقايا ییروان اديان ديگر و مخالفان سیاسملي و مذهبي پ ،یسیاس
شناسان و ايران شناسان  دوران معروف به ساسانیان و نهايتا بازيافت تاريخ ايران پیش از اسالم از سوي شرق

بنا به اغراض سیاسي و مذهبي و استعماري آن ها،همگي دست به دست هم دادند و باعث شدند تا  غربي و عمدتا
اين ويژگي ها كه  .علم زده و ملت زده دچار شود فضاي گفت و گوي علمي در اين باره به يك فضاي سیاست زده،

ع بحث هر نو راهاي ايران،به خصوص در میان باستان گ هنوز هم گريبان گیر تحقیقات علمي در اين حوزه است،
من در  .به سوي همگرايي با تمايالت به ظاهر ملي سوق مي دهد خواسته يا نا خواسته، ،و تحقیق در اين باره را

وجود  زمان ظهور او، در بررسي احتمال وجود تاريخي زرتشت، یه تنها قصد دارم به نكاتي بنیاداين يادداشت كوتا
نوع و چگونگي اسناد و مدارك مربوط به اين  از اسالم و خصوصا عصر ساساني،فراگیر اين آيین در ايران پیش 

 .آيین در ايران و خارج از ايران اشاره كنم و بس
هدف من اشاره به چند نكته اساسي در باز خواني تاريخ دين زرتشت است و اين كه بر اساس منابع موجود و با 

كه با ضمن آن شت در تاريخ ايران به طور يقیني میسر نیست،اثبات وجود دين زرت فرض صحت قطعي تمام آن ها،
  !!!اثبات خالف آن به سادگي میسر است توجه به مجعول بودن بسیاري از آن اسناد،

 
ان حتي به اندازه اثبات گونه سند ايراني و همزمهیچ ـ  از زندگاني پیامبري به نام زرتشت و ديني به نام زرتشتي،۲

ظاهرا بعضي منابع يوناني و رومي به  اما خارج از ايران، .به دست نیامده است ران،زرتشت در اي« ز»نقطه 
وجود متفكري زرتشت نام در ايران پیش از  شخص زرتشت نامي اشاره كرده اند كه در صورت صحت آن داده ها،

اقي ماندن يك نام ب و البته در صورت صحت آن داده ها،.)تواند مورد توجه قرار گیردبدون هیچ تعصبي می اسالم،
!!!( از آن دوران براي شعوبیه و يهوديان در ساخت دين زرتشتي در دوران بعد از اسالم كمك بزرگي بوده است

وجود چنین وضعیتي در كنار نكات ديگر ــ كه در ذيل به آن ها پرداخته شده است ــ در مورد دين زرتشتي جاي 
سال گذشته مسلمان  0011بخواهیم اثبات كنیم كه مردم ايران در طول  تامل بسیار دارد؛ زيرا به عنوان مثال اگر ما

آيا جز ! استناد كنیم؟... آيا نیاز داريم به نقل قول يك مورخ چیني، يوناني، رومي، فرانسوي، دانماركي و  بوده اند،
د كه داللت مي اين است كه میلیون ها سند مادي و غیر مادي كوچك و بزرگ حتي در اقصي نقاط ايران وجود دار

پس چگونه است كه آيیني با انديشه هاي  قرن اخیر پیرو آيیني به نام اسالم بودند؟ 00كنند مردم آن مناطق در 
دوره )سال در سراسر ايران حضور داشته و حتي در مقطعي  0011الي  011گوناگون به نام زرتشتي به درازاي 

گونه اثر مادي و معنوي همزماني از خود بر جاي اما هیچ با زور سرنیزه تبلیغ و ترويج شده است،( ساساني
! نويسندگان سرزمین هاي ديگر جست و جو كرد؟ (فرضي)را بايد در نوشته هاي و اسم و آدرس آن !نگذاشته است؟

باستان پرستان ما عادت دارند در پاسخ به اين سئوال بگويند اسناد و مدارك مربوط به دين زرتشت در طول زمان و 
اما اگر چنین آيیني واقعا در سراسر ايران  .صوص در اثر هجوم اسكندر و عرب و اسالم از میان رفته اندبه خ

قادر  هرگز هیچ نیرويي حتي به عمد نیز وجود داشته و همانند اسالم مردم گوناگون ايران به آن دين مومن بودند،
همچنان .تمام اسناد و مدارك اين آيین را از میان ببرددين تمام مردم را با زور عوض كند و درثاني  بود كه اواًلی نم

كه فراز و نشیب ها و تهاجمات مكرر و وحشتناك دوران بعد از اسالم نظیر حمله مغول،هرگز نه توانست دين مردم 
 .و نه توانست اسناد و مدارك آيین اسالم را  برچیند!!( حتي به مقیاس اندك)را عوض كند

 کلمات با م قديم ترين نسخه اوستاي موجود متعلق به قرن هفتم هجري است كه در هندـ از نظر نسخه شناسي ه ۱
نیز سند مكتوبي از اوستا به دست نیامده « و»از آن زمان حتي به اندازه يك و قبل  !!نوشته شده است زبان گجراتي

البته !!هاي بسیار متاخر دارندبسیاري از متون زرتشتي و پهلوي ديگر مانند كارنامه اردشیر بابكان هم نسخه . است



  

 

 

 5تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئړله موږ سره اړیکه ټینگه ک په دغه پته.  په درښت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

ي باستان پرستان ما مي گويند كه اوستاهاي پیشین در ايران و هند به تمامي از بین رفته اند و بنابراين از يك متن دين
 بماند كه بعضي از آن ها مي گويند اوستا اساسًا !!!مكتوب هم نبايد مانده باشد« و»مهم و معتبر و مقدس حتي يك 

 مورد تمسخر استنادي قرار گرفته است،" پورپیرار"كافي از سوي آقاي  ۀت و چون اين ادعا به اندازشفاهي بوده اس
مي تواند بسیار معنادار و  اين نكته براي آن ها كه اندك آشنايي با دانش نسخه شناسي دارند، .از آن در مي گذرم

 .راهگشا باشد
در هاله اي از ابهام قرار دارد و محققان زمان زندگي وي دوران زندگي زرتشت  درست به همین دلیل فقدان اسناد،

مبناي آن حدسیات هم البته و به طور طبیعي اسناد و مدارك دوره  .م تخمین زده اند.سال ق 0111تا  011را بین 
خود اين موضوع و موضوعات مشابه ديگر مثل مشخص نبودن زمان سرايش و تدوين اوستا بیانگر  .هاي بعد است

از همین رو برخي زرتشت شناسان مانند نیبرگ كامال منكر وجود اوستا در .یت بسیار در اين باره هستندعدم قطع
 !هخامنشي هستند و برخي ديگر و از جمله خیال پردازي مانندخانم بويس خیر ۀدور

ۀ گنجین امكان وجود خط وزبان پهلوي و اوستايي در دوران پیش از اسالم بر اساس ۀبررسي هاي فني دربار - ۳
، و بررسي پیدايش اين عناوين در منابع اصلي و تحقیقات (و نه دوران بعد از اسالم ) لغات باقي مانده از آن زمان 

، پلي بر گذشته انجام شده است و دنباله آن نیز در مجادات بعدي ... جديد مربوط به ايران در كتاب هاي تاملي در 
آن ها به وضوح و حتي بر متعصب ترين باستان پرستان اثبات خواهد  كه مجموع مربوط به ساسانیان عرضه  شده،

با توجه به بررسي  كرد كه هرگز خط و زباني به نام پهلوي و اوستايي در ايران پیش از اسالم وجود نداشته و اساسًا
 .هاي فني امكان وجود نداشته است

ايسه اي عكس ها و گراورهاي مربوط به آن ساساني و به ويژه بررسي مق ۀـ بررسي هاي فني كتیبه هاي دور ۴
نیز با وضوح كامل و باز  ازقديم ترين زمان هاي ممكن تا اكنون در دسترس هستند، كتیبه ها كه در منابع مختلف،

هم حتي بر متعصب ترين باستان پرستان اثبات خواهد كرد كه بسیاري از آن كتیبه ها در دوره هاي اخیر و با 
 .ممكن و همراه با كثافت كاري هاي به اصطالح علمي جعل شده اندرذالت بارترين شكل 

شتي در ، كه داللت بر وجود دين زرتاسالمي ۀـ بررسي اسنادي مدارك مربوط به تاريخ ايران باستان در دور ۵  
آن  ، نظیر الفهرست ابن نديم و ديگر منابع شعوبي نیز ساختگي بودن و هدف دار بودندوران پیش از اسالم دارند

 .زماني خاص و در نتیجه تازه بودن آن ها را نشان مي دهد ۀادعاها و نیز پیدايش آن ادعاها از يك محدود
ناداني و  ـ زرتشتیان در دوره قاجاريه آن نقش برجسته چهره بالدار نقوش هخامنشي را بر اساس تهي دستي، ۶ 

هر برگزيدند و تا اكنون هم انواع و اقسام داستان مقاصد سیاسي ــ استعماري به عنوان نقش خداي اهورامزدا و فرو
كه اين نقش برجسته ــ همان طور كه در حالی .سر هم كرده اند... هاي تخیلي ممكن را در معناي آن چهره و بال و 

جا به نقوش وش آشوري و بین النهريني و از آنمي دانیم ــ نخستین بار در میان نقوش مصري پديد آمده و سپس به نق
 و دقیقًا!! زرتشت و دين زرتشتي است امنشي منتقل شده است و به تنها كس و چیزي كه هیچ گونه ربطي ندارد،هخ

اوج گسترش آيین  ۀدور ساساني كه ظاهرًا ۀبه همین دلیل است كه جاي اين نقش در میان نقوش مربوط به دور
  .رسمیت يافتن آن است ، كامال خالي است ۀزرتشت و تنها دور

ديني  لیوني و میلیاردي اديان گوناگون در جهان امروز و حتي اديان غیر الهي نظیر بودايي،ر میان پیروان مـ د ۲ 
مورد بي توجهي كامل مردم دنیا قرار  نطق مي كند،... كه اين همه درباره صلح و دوستي و سفیدي و گفتار نیك و 

باستان پرستان ابله ما كه از فرط تعصب تنها در صدد  !!!!دارد و پیروان آن از چند ده هزار نفر فراتر نمي روند
براي اين موضوع نیز به اصطالح جواب دارند و مي گويند دلیل اين كمبود عظیم  ورزي هستند، توجیه و نه خرد

 ًاظاهر !اين جماعت خردمند.ياد میکنندستدالل از آيین يهود ملي و قومي بودن آيین زرتشتي است و براي اين ا پیرو،
با آن همه محنت و بال كه در طول تاريخ ديده و كشیده  د كه حتي آيین يهود كه يك دين قومي و ملي است،ه ندارتوج

هم اينك پیروان چند ده میلیوني دارد و نه چند ده  و بسیاري از آن باليا براي برچیدن يك قوم و آيین كافي بوده اند،
ن دين ــ بر خالف يهوديان ــ به خاطر ملي بودن و قومي بودن و البد پشت پا زدن مردم ايرن به اي!!! هزار نفري

 !!!!!دين زرتشت بوده است
حسب اطالع  .بابايادگار استدالل كرده بودند كه از موسي و عیسي و بودا هم سند همزمان و بومي باقي نمانده است

ن به آن ها ــ يعني از زمان پیدايش خط ممك ۀاز تمام اين اديان و از نزديك ترين دور ايشان يادآوري مي كنم كه اواًل
... پوست نوشته ها و  مانند پاپیروس ها،) ــ آثار مكتوب مادي و به عالوه هزار ها اثر معنوي بر جاي مانده است 

به  دومًا ... (.حاوي بخش هايي از كتاب مقدس و يا منظومه هاي هندي و ستون هاي آشوكا حاوي فرامین بودايي و 
باز براي اثبات وجود تاريخي چنان مذاهب و انديشه  ،م چنین اسنادي بر جاي نمانده بوداديان ه فرض كه از آن

لیوني و ي عیني آن اديان و وجود پیروان معمیق و فراگیر منطقه اي و جهان هايي اشاره به همین تاثیرات بنیاني،
 .كافي است میلیاردي آن ها كاماًل

 مشخص، ۀگذشت ي، دين زرتشت بي ترديد بي در و پیكر ترين آيین جهان است؛ـ از نظر تفكر مذهبي و احكام دين ۸
آيین ها و آداب و رسوم ديني منسجم و احكام و جهان بیني معین، به گستردگي و  اسناد و مدارك معین غیر ساختگي،

ها نیز نسبت به  حتي خود زرتشتي! معلوم نیست زرتشتي بودن يعني چي؟ استحكام ديگر اديان جهان ندارد و اساسًا
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نه ادعیه معلوم و  نه اوستا مي توانند بخوانند،!!! شناختي ندارند هستند، موضوع كه دقیقا به لحاظ مذهبي چياين 
مانند نماز ) نه احكام روزانه و ماهانه مشخص  نه مثل ساير اديان سنت ديني مشخص دارند، عمومي دارند،

و از همین رو تمايزات خود به  .اري از ويژگي هاي طبیعي اديان ديگریدارند و نه بس... ( كلیسا رفتن و  خواندن،
تفاوت هاي رفتاري صرف متوجه ساخته اند و هر كس كه اندك آشنايي با آن ها دارد به خوبي مي داند كه دين 

به شدت توانايي برطرف كردن نیازهاي مذهبي دروني پیروانش را ندارد و به همین دلیل از اين نظر  زرتشت مطلقًا
ات دينشان بسیار اطالعات زرتشتي ها نیز نسبت به تاريخچه و مشخص .تحت تاثیر اعتقادات اسالمی قرار دارند

، به طور قطع و يقین نمي ي بپرسید اوستا شامل چند بخش است، چنانكه اگر از يك زرتشتي معمولبسیار ناچیز است
ين پراكندگي ها و نابه ساماني هاي دروني اين دين البته به ا.( هر كس باور ندارد مي تواند امتحان كند!!! ) داند

  .مقدار زياد به خاستگاه ساختگي و نااستوار اين آيین بر مي گردد
ش كبیر و وكتاب هاي كور ۀيكي از چهره هاي سرشناس باستان پرستي و نويسند .ـ و اما پیدا شدن كعبه زرتشت ۸

كه تصوير او را به هنگام دريافت چك تالیف  ساله، 0011شن هاي شاهنشاهان و سنت هاي ايرانیان در دوران ج
يعني دكتر  كتاب كورش كبیر از دست محمد رضا شاه پهلوي در روزنامه اطالعات همان دوران به چاپ رساندند،

در “ :مي نويسد(  02ص ) بازيافت كعبه زرتشت در كتاب شرح مصور نقش رستم فارس  ۀدربار شاهپور شهبازي،
نام « كعبه زرتشت »  بناي سنگي چهار گوش و پله داري است كه اصطالحًا رو به روي كوه، محوطه نقش رستم ،

ش از آن نام پی .سال بیش تر عمر ندارد 001و از  اين وجه تسمیه بسیار جديد و غیر علمي است، .گرفته است
اروپايیان آن را ديده و به خاطر اين كه درون  01 ۀو از آغاز سد بود،« نقاره خانه»يا « كرناي خانه »  محلي اش

ايرانیان كه تازه به شناخت آثار تاريخي خود ... پرستش آتش شمرده اند ۀ آنرا بناي ويژ اش از دود سیاه شده بود،
مكعبي بود و سنگ و از سوي ديگر چون شكل بنا  هم از اروپايیان پذيرفتند، اين تعبیر فرنگي را آغاز كرده بودند،

كعبه »آن را  كعبه مسلمانان بود،« سنگ سیاه»يادآور  سفید ديوارهاي آن نشانده شده، ۀزمین هاي سیاهي كه در
رواج عامي كه  بي منطق و گمراه كننده است، به خاطر نام« كعبه زرتشت»كه مي دانیم با آن... خواندند « زرتشت

 “.دارد ناچاريم آن را به كار بريم
، و به تقلید از به در دين زرتشت ، بر خالف اسالمشرق شناسان براي جبران خال كع !(؟)به اين ترتیب تفكر عمیق

و جالب ترين نكته اين !! خواندند تا اين دين عظیم بدون كعبه نماند« كعبه زرتشت»اسالم بناي مكعب نقش رستم را 
و !!! تنها كساني كه مطلقا كعبه زرتشت بودن آن بنا را باور نكردند و نپذيرفتند،همین زرتشتیان هستند: اين كه كشف

 ۀ، دال بر آتشكده بودن آن نیز هیچ زرتشتي اين بنا را به عنوان كعبجعل كتیبه كرتیر بر روي اين بنا حتي پس از
هاي زرتشتیان به جاي كعبه  ر زرتشتي ندارد و زيارتگاه، زيرا اين كعبه در طول قرن هم يك زاي خود نپذيرفت

كعبه مسلمانان سالیانه میلیون ها زاير دارد ، كعبه  کهدر حالی. است ... ، جاهايي نظیر چك چك در يزد و زرتشت
اين  من هنوز نمي دانم چرا!! زرتشت به همراه ساير آثار نقش رستم فقط توريست ها را به خود جلب مي كند

، همچنان با تبعیت بودن اين نام گذاري اذعان دراند ضمن آن كه خود بیش تر از هر كس به الكي ،ن اعظماستادا
حقا كه مانند آقاي كاوه !!! ، اين نام گذاري مهمل را تكرار مي كنندايران شناسان غربي و معلمان خود كوركورانه از

 !!يادگارشاگردان بسیارخوب و حرف شنوايي هستند و بابا
مي .هم پیرواني بسیار اندك دارند... بابا يادگار مي گويند برخي اديان ديگر مانند صابئیان و ستاره پرستان و ــ ۹

به رغم مشابه بودن يك آيین در چند  ،... بايد ذهن ايشان را به اين نكاته توجه دهم كه ادياني نظیر ستاره پرستي و 
پس از افیا و مردم خاص و با پیروان اندك بودند و اينك هم سرزمین، از ابتدا هم جزو اديان محدود به يك جغر

دين سراسري يك ملت و  اما دين زرتشتي ظاهرًا .، همان پیروان اندك خود را دارندچندين قرن،همچنان مثل سابق
ين قرن بوده است و در يك جغرافیاي بسیار وسیع جاري و حاكم جموعه اي از اقوام و مردمان و آنهم براي چندم

دين  ظاهرًا!!! اما اينك نه از آن گستردگي جغرافیايي اثري بر جاي است و نه از آن پیروان كثیر و بسیار. ده استبو
اعم از الهي يا غیر الهي، تفاوت اساسي دارد، زيرا ساير اديان  ،ابت با ساير اديان مطرح و فراگیرزرتشتي از اين ب
گستردگي و پیروان بیش تر شدند  ز گذشت قرن ها صاحب تاثیر،دايیت و اسالم پس ابو مسیحیت، مهم مثل يهوديت،

بر عهده بابايادگار و زرتشت پرستان غیر زرتشتي !!! اما دين زرتشتي پس از گذشت قرن ها پس رفت كرده است
 ديگر است كه در اثر سكوت خود زرتشتیان و استادان اعظم شان در پاسخ گويي و دفاع از تاريخ كنوني دين خود،

 .قش دايه هاي دلسوز تر از مادر، براي اين اشكاالت بنیادين توجیهي معقول و غیر احساسي بیابنددر ن
 زيرا اساسًا.قیاس میان اديان ابتدايي پراكنده و محدود با اديان الهي و غیر الهي فراگیر صحیح نیست اساسًا ــ/۲

بركنار كننده اديان ( ژه در مورد اديان توحیديبه وي)اديان فراگیر تكامل يافته آن اديان سابق و مهم تر از همه 
مسیحیت و اسالم كه كنار زننده و بر چیننده اديان مبتني بر بت پرستي و غیره  مانند يهوديت، .ابتدايي پیشین هستند

يا همچنان كه در مورد دين زرتشتي نیز مي گويند زرتشت اديان و باورهاي قديم آرياها را در كنار هم جمع  .هستند
و مهم ترين دلیل وجود آن اديان ابتدايي، بر جاي ماندن .) رده و در دين زرتشتي به صورت منسجم در آوردك

خواهم بدانم كدام دين علیه دين اما من می.( و نه متون شعوبي استمیراث آن ها در آثار مذهبي اديان توحیدي بعدي 
هیچ اثر همزماني از آن ... خرچنگ پرستي و زرتشت ظهور كرد و آن را بر چید كه امروزه مثل بت پرستي و 
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مگر جز اين است كه همه اسناد و افراد مي گويند اسالم زرتشتیان را به عنوان اهل كتاب پذيرفت و به ! باقي نیست؟
آيین آن ها احترام گذاشت؟ براي پیروان يك دين چه عاملي براي بقا راحت تر از اين كه مثل سابق و حتي كمتر از 

ت و جزيه بدهند و بر سر آيین نیاكان خود بمانند و به عنوان كافر و مشرك و بت پرست و غیره مورد آن مالیا
 !!هجوم و نابودي قرار نگیرند؟

توضیح ) قدمت بعضي از متون پهلوي را مشخص كرده است  00يادگار مي گويند آزمايش كربن  بابا ــ۲۲
ها به دوران پیش از اسالم چیزي از آن مكتوب از اين متون،« و»اما نمي فرمايند آيا به اندازه يك !!! ( واضحات

م پديد زيرا خود به نیكي مي دانند كه قديمي ترين منابع پهلوي موجود هم در قرون بعد از اسال تعلق دارد يا خیر،
غربي  گرچه استادان .ايران باستان و عصر ساساني هرگز يافت نشده است ۀها از دورآمدند و سطري مكتوب از آن

توانند تعدادي از مكتوبات آرامي را به عنوان متون پهلوي به شما پهلوي دانان دانشمند دانشمند حقه باز شما می
همان طور كه قبال نیز گفتم از شما ملتمسانه درخواست مي كنم از يك سازمان مسئول در ايران مثل !!! بخورانند

 را به هر طريق علمي كه ممكن است،... نقش رجب و میراث فرهنگي بخواهید تا كتیبه هاي كعبه زرتشت و 
آزمايش كنند تا آنگاه همه ببینیم اين ها واقعا متعلق به چه دوره اي هستند و مهم تر از همه مشخص شود كه آقاي 

 !!!!پورپیرا رچقدر ررررر مرتكب اشباه شده اند
گوشه و كنار جهان اسالم به دست آمده  ــ همان طور كه قبال ذكر شد، از قرآن رقعه هاي قرآني بسیاري از۲۱

جناب بابايادگار .اصل نامه هاي پیامبر نیز به دست آمده اند( به مجموعه هنر اسالمي دكتر خلیلي .ش.ر) است،
مكتوب از اوستا، آن هم نه از هزارهاي پیش از « و»تنها به يك  .ما از شما رقعه هايي از اوستا نمي خواهیم :عزيز

، يعني از دوره هاي پس از پیدايش ل از زماني پیش از قرن هفتم هجريب ي پس از اختراع خط،حتاختراع خط و يا 
 .«!و»يادتان نرود فقط يك ! مي شويم  يهودي و مسیحي، راضي هستیم و قانع صدها سند ديني بودايي،

از اسپانیا  واليي،يك خاخام يهودي به نام ربي بنیامین تود در قرن ششم هجري، :ــ فقط محض اطالع و تامل۲۳
از  خاصیبه اين سرزمین ها سفر كرد و سفرنامه  گزارشي از آمار و وضع يهوديان مشرق و ايران، ۀبراي تهی

بنیامین با توجه به ماموريت خود حساسیت خاصي نسبت به اقلیت هاي مذهبي دارد اما با اين  .خود بر جاي گذاشت
زمان نديده  كند و گويي حتي يك زرتشتي هم در ايران آنيران نمیا حال هیچ ياد و اسمي از زرتشت و زرتشتیان در

، اين موضوع نشان مي دهد كه اگر ما از منابع شعوبي قالبي و منابع يوناني و رومي فرضي جناب بابايادگار.است
رجوع مذهبي  ۀغیر شعوبي و سالم آن هم از طرف يك يهودي و با حساسیت ويژ فراتر برويم و به يك سند قرن ششم

اخیر محصول  ۀي يكي دو سدزرتشتي بازي ها( م جالل آل احمد به تعبیر مرحو) متوجه مي شويم تمام اين  كنیم،
  !!جريانات تبلیغي و استعماري انگلستان و غرب در ايران و هند هستند

 الدين شاه قاجار،ید و تكمیل نكته شما درباره تعلق داشتن زيارتگاه چك چك به دوره ناصرئ، در تاــ آقاي حامد۲۴
قاجار  ۀقدمت تمام آتشكده هاي فعلي زرتشتیان در كرمان و يزد و ديگر جاها از دور كنم كه بدون استثنًااضافه می

و اين نشان مي دهد كه تمام آن ها محصول توجه به ! سال دارند 001فراتر نمي رود و عمده آن ها قدمتي در حدود 
البته ايران . آغاز جريان باستان گرايي در تاريخ معاصر ايران هستند زرتشتیان در طول يكي دو قرن اخیر و

« از دود سیاه شده » شناسان معظم غربي و دست پروردگان داخلي شان در هر كجاي ايران بنايي بي شناسنامه و 
داشتن آثار  ر، از فرط تهي دستي ديافته اند!!( هر بنا بديهي ترين جز تقريبًا) و داراي جايگاه روشن كردن آتش 

از روي علم  احتمااًل) را بدون هیچ سند و نوشته و كتیبه اي به عنوان آتشكده زرتشتیان معرفي و حتي زرتشتي، آن
 !!!تخت سلیمان و آذرگشنسب ۀمثل آتشكد براي آن نام نیز انتخاب كردند،!! ( غیب
اين موضوع که . اخته شده نیسترسمیت ندارد و شن در شاهنامه ی فردوسی دين زردشتی و کتاب اوستا ـ  ۲۵

ساختگی و جديد بودن موضوع دين ۀ شايد در جای خود بتواند به مسئل بسیار روشنگر و سخت تعجب برانگیز است
 .کند زردشتی کمک موثر

 
وجود خارجي فراگیر و آيیني نداشته و بنا به مصالح سیاسي  به اين ترتیب وقتي دين و پیامبري اساسًا: نتيجه گيري

، پايه هاي ايماني محكم و معین در میان مردم ندارد و از نظر اسنادي با اشكاالت جدي و اساسي در شده استق خل
بي اين دين است كه شعوبیه قديم را وادار به تدارك منابع قال ۀعمد خصوصیتهمین  .اثبات خود رو به رو مي شود

ه كرتیر بر ديواره كعبه به اصطالح زرتشت و ، و شعوبیه جديد را به جعل كتیبمضحك همچون الفهرست ابن نديم
كه بررسي هاي محققانه نوين قالبي و ساختگي و زمانی .براي اثبات وجود دين زرتشتي كرده است... نقش رجب و 

، طبیعتا ديگر چیزي از قلي و استنادي به اثبات مي رساندبودن اسناد و مدارك موجود اين دين را با قطع و يقین ع
از همین روست كه انجمن زرتشتیان ايران از فرط ناتواني در رد استنادات .ي آن دين باقي نمي مانداعتبار تاريخ

به شكايت بردن به وزارت فخیمه ارشاد و تقاضا براي جلوگیري از چاپ آن ها روي مي ... كتاب هاي تاملي در 
زرگ اروپايي هم كاري بر نمي زيرا در اين مورد ديگر حتي از دست متخصصان اوستا و پهلوي دان ب!!! آورد

  !!!و تنها راه ممكن كه به نظر اين جماعت درمانده مي رسد، جلوگیري از تداوم تالیف و چاپ آن كتاب هاست!!! آيد
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حمل بر  هر باستان پرست نادان و ناتواني كه مي خواهد محتواي اين مقاله را به جاي تامل اسنادي و عقلي، (*)
 (0131پاسخ های کوتاه  عارف گلسرخی به مخالفین ، آرشیف سال  ) !!ر من آزاد استاز نظ زرتشتي ستیزي كند،

http://w3.naria.ir/shamsi/y/1383.aspx 
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