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  پژوهشی در شناخت اشو زرتشت ، وخشور بزرگوار ايرانی
  بخش دوم : زمان زرتشت. فرگرد يکم

  
انيم که اين بکارگرفته شد تا زادگاه اشو زرتشت، وخشور بزرگوار ايرانی را بشناسيم و بد  در بخش يکم اين نوشتار کوششی

ابرانديشمندی که درسپيده دم تاريخ بپا خاست تا نخستين سنگ بنای تاريخ انديشه را پی بگذارد، در کدامين بخش از سرزمين 
که نشستنگاه خورشيد است، و    فرهنگ خيز ايران زاده شد. ديديم که برخی از پژوهندگان، سرزمين ماد را در باختر ايران

را در خاور ايران که برآمدنگاه خورشيد است زادگاه او می دانند، و سرانجام با تکيه بر داده  برخی ديگر سرزمين خراسان
  های دانش زبانشناسی و باستانشناسی، سازگاريهای بيشتری ميان گويشهای خراسانی و گاتهای زرتشت پيدا کرديم.

  
دراز می کنيم، ولی راه را بر پژوهشگران جوان خراسان   اگر چه خود نيز با تکيه بر داده های باستانشناسی انگشت بسوی 

نمی بنديم و زمينه ی پژوهش را باز می گذاريم. در اين بخش از پژوهش خود می خواهيم بدانيم که اين وخشور ورجاوند 
      پايه ی ايرانزمين در چه زمانی پا به هستی گذاشت و چرا برخی او را بُنياد گذار تاريخ انديشه می دانند.

  
شناسان نامی جهان در باره ی زمان زرتشت نيزهمانند زادگاه او سخنان بسيار ناهمگون نوشته و کار را بر جويندگان  اوستا

سال  ۶٠٠٠تا   و گروهی زمان او را  پيش ازعيسا و برخی ديگر هزار سال،  دانش سخت کرده اند، برخی او را شش سده
ی اين نوشته ها را بازنگری خواهيم کرد تا راه را بر پژوهندگان جوان پيش از افالتون فرا برده اند. در اين پژوهش همه 

يکی از نخستين نويسندگان نامدار يونانی که در نوشته های خود از زرتشت نام برده، اگزان توس    هموارتربگردانيم.
Xanthus .پژوهشگر و تاريخ نگار نامدار يونانی است  

  
يسته ونوشته های بسيار سودمندی از خود برجای گذاشته است. بسياری از می ز  او در سده ی پنجم پيش از ميالد 

نويسندگان و تاريخنگاران يونانی از گفته ها و نوشته های اين دانشمند بزرگ يونانی ياد کرده اند. اگزان توس زمان زرتشت  
م که خشايارشا در بهار سال سال پيش از لشگر کشی خشايارشا به سوی يونان گزارش کرده است. و ما می داني  ۶٠٠٠را 

سال  ٨۴۵٠پيش از ميالد به يونان لشگرکشيد، بنا براين بگفته ی اگزان توس زمان زرتشت تا به امروز نزديک به  ۴٨٠
يکی ديگر از نامدارترين دانشمندان يونان است که نزديک به دو سده  Diogence Lertiusمی شود. ديوژنس لرتيوس 
سال پيش از لشگرکشی خشايارشا به  ۶٠٠٠ت، او نيز درنوشته های خود زمان زرتشت را پيش از ميالد می زيسته اس 
  يونان گزارش کرده است.  

  
اين گزارش از دو ديدگاه دارای ارزش است: يکی اينکه با گفته های شاگرداِن افالتون که نامشان خواهد آمد سازگاری 

شاگرد افالتون  Hermodoros  سخن ديگری هم ازهرمودوروسبسياردارد، دوم اينکه افزون برنوشته های اگزان توس، 
   گزارش کرده است. Toroya  سال پيش از جنگ ترويا ۵٠٠٠ياد می کند که زمان زرتشت را 

  
پيش از ميالد ُرخ داده است، زمان پيدايش  ١١٨۴با نگاه به اينکه جنگ ترويا و افتادن آن شهر به دست يونانيها در سال  

  –سال را بدست می دهد. افالتون  ٨٢٠٠پيش از ميالد فرا می رود که تا به امروزشماره ای نزديک به  ۶١٨۴زرتشت تا 
پيش از  ٣۴٧پيش از ميالد چشم به جهان گشود و در سال  ۴٢٩اين انديشمند بزرگ و پژوهشگر نامدار يونانی در سال 

  ميالد زندگانی را بدرود گفت. 
  

: {آلکی بيادس} . در اين نسک گرانبها و در پانويس های آن، و ياد داشتهايی که وی َنسک بسيار ارزشمندی دارد بنام
وهرمودوروس براين نامه نوشته اند، زمان زرتشت  Euduxusشاگردان ارستو يا ارستاتاليس{ارسطو} و اودوک سوس 

سال  ۶٠٠٠ن زرتشت را سال پيش از درگذشت افالتون ياد شده است. خود افالتون هم در همان {آلکی بيادس} زما ۶٠٠٠
زيست شناس و نويسنده رومی که به پلی  -تاريخنگار –دانشمند   Plinyusپيش از زمان خودش نوشته است. پلی نيوس 

  پيش از ميالد می زيسته است.   ٧٩تا  ٢٣نيوس بزرگ نامور است از 
  

که در سی و هفت Naturalis  Historia  يکی از نوشته ی بسيار ارزشمند او َنسک گرانمايه ای است بنام: تاريخ طبيعی
گيتا شناسی (=  –ُجستار فراهم گرديده وافزون بر اَپرهام شناسی (= طبيعيات)، در برگيرنده دانش اختر شناسی ( = هيئت) 

که   و ارتاتاليس    Euduxusپزشکی و فناوری نيز هست. در اين نامه از سخنان اودوک سوس  -کشاورزی  -جغرافيا)
سال پيش از جنگ  ۵٠٠٠سال پيش از افالتون نوشته اند ياد کرده و افزوده است که زمان زرتشت  ۶٠٠٠را  زمان زرتشت

  ترويا بوده است.
  



  می گويد:   Naturalis  Historiaدوباره در همان تاريخ طبيعی  
از ميالد می زيسته  {از دانشمندان و کمدی نويسان بزرگ يونان که در سده پنجم پيش  Hermipus  به گفته ی هرميپوس 

سال پيش از جنگ ترويا بوده است. پلوتارخوس يکی ديگر از دانشمندان يونانی است که در   ۵٠٠٠است} زمان زرتشت 
پس از ميالددر شهر خرونه  ۴۶ميان دانشمندان جهان باستان نامی بسيار بزرگ و شايان ستايش دارد. او در سال 

Khronea  ه روم رفت و پس از آن راهی مصر گرديد و سرانجام با کوله باری سنگين سالگی ب ٢٠چشم بجهان گشود، در
ميالدی در همان  ١٢٠از دانش و آزمون های گرانمايه به زادگاه خودش باز گشت و به کار آموزش فلسفه پرداخت و در سال 

  چشم از جهان فروبست. Khroneaشهر خرونه 
  
ی مانده است. يکی از ارجمند ترين نوشته های او زيرناِم: حيات مردان نوشتار گوناگون برجا ٢٠٠از پلوتارخوس بيش از  

بزبان پارسی نيز برگردان شده و فرادست دانش پژوهان ايرانی جا گرفته است. ازديگر نوشته های نامدار او تا آنجا که    نامی
اَپَرهام   –  )Demusica  ُخنياگری(موسيقی –    Dialoguesگفتگوها  –   ) Moralita  می دانيم: خوی ها ( اخالق

نوشته ای که خود بسيار دوست می   ) و چند نوشتار ديگر و سرانجامQuaestione Naturaleشناسی(= طبيعيات 
} که نام دو خدا از خدايان مصری است. آنچه که پلوتارخ در باره Deiside  et Osiride  داشت بنام { ايزيس و ازيريس

  در همين نامه ی پسين يافت می شود، که خوشبختانه آن نيز بپارسی برگردان شده است.ی دين و کيشهای ايرانی نوشته، 
  
سال پيش  ۵٠٠٠سال پيش از جنگ تروا ياد کرده و می گويد: زرتشت  ۵٠٠٠پلوتارخوس در اين نامه ، زمان زرتشت را  

که در ميان   Theopompus   سال پيش از جنگ ترويا زندگی می کرده است. تئوپومپوس ۵٠٠٠ازافالتون و 
  پيش از ميالد زاده شد.  ٣٧٨تاريخنگاران يونان نامی بزرگ دارد در سال 

  
اشاره کرد که در هشتاد و پنج ُجستار فراهم گرديده   Philipika  فيلی پيکا  از ميان نامدارترين نوشته های او می توان به 

{آيين مغان}  –کيشهای ايرانی مانند: { ُزروان پرستی} است. در هشت بخش از آن هشتاد و پنج گفتار، در باره ی برخی از 
  سال پيش از جنگ ترويا گزارش کرده است.  ۵٠٠٠اشو زرتشت سخن گفته و زمان زرتشت را   و آموزه های

  
  دانشمند نامداريونانی در دانشنامه ی کالنی که از خود برجای گذاشته از دو زرتشت نام برده است.  Suidas  سوئيداس

  
سال پيش از جنگ ترويا می زيسته و ايرانيها را به يگانه پرستی فراخوانده و در اين راه  ۵٠٠٠انای پارس و ماد که يکی د

و ديگری زرتشت ستاره شناس که در زمان نينوس ( همسر سميراميس که در افسانه های   بسيار کرده است،  پيشرفتهای
  می کرده است.  يونانی از او به نام شهبانوی آشور ياد شده) زندگی

  
اگر اين سخن پذيرفته بشود آنگاه گره از يک چيستان بزرگ باز خواهد شد که چرا برخی نام زرتشت را ( دارنده ی شتر  

خروس  –اسب   –گزارش کرده اند. می دانيم که آرياها به جانواران خانگی مانند سگ   زرد) ، و برخی ديگر( ستاره زرين)
هين دلبستگی فراوان داشته اند تا آنجا که برخی از اين جانداران در گرامی نامه ی اوستا از  شا -ُشتُر –گوسپند  –گاو  –

ستايش ويژه برخوردار گشته اند، مهر اين مردم کشت ورز به جانوران خانگی به اندازه ای بود که گاه نام خود را با نام يکی 
  از آنها پيوند می زدند مانند:

يی و پارسی باستان در َچم { دارنده ی اسب تنومند} آمده است. برخی از واژه نامه ها مانند لغت ُگشتاسَپ، که در زبان اوستا 
نامه ی دهخدا، ُگشتاسپ را { دارنده ی اسب از کار افتاده} گزارش کرده اند، هريک از اين دو گزارش پذيرفته بشوند چيزی 

  هد شد. از ديگر نامهای ايرانيان باستان:از جايگاه واالی اسب در زندگی آن مردِم کشت ورز کاسته نخوا
اين نام در اوستا نيز آمده و در چم دارنده   Aurvataspaو آاُوروت اسپ    که در َچم دارنده ی اسب الغر است،  لُهراسپَ  

 ی اسب تيز رو گزارش گرديده است، و ويشتاسپ که او را با ُگشتاسب يکی دانسته اند، و همچنين شيداسپ که از دو بهر
پرفروغ ( همان است که در واژه ی خورشيد ديده ميشود) و بهر دو  –تابنده  –بهر يکم شيد درَچم: درخشنده   فراهم آمده،

همدايش   اسپ، آن چارپای تيزرو وزيبا پيکری که در هر دو ميدان کار و کارزار بهترين يار و ياور آدمی بوده است و هست،
اسپ درخشنده يا دارنده ی اسب درخشان( همين جا شايان ياد آوری است که نام آن  تا ترکيب اين دو بهر می شود دارنده 

شهر بزرگ و زيبای ايرانی را که اِسپُهان يا سپاهان است و با پرورش اسب و سپاه سروکاردارد نبايد بگونه ی تازيان 
شو زرتشت، وخشور بزرگوار ايرانی بنا براين پذيرش اينکه نام ا  اصفهان نوشت و آن را از درونمايه خود خالی گذاشت)

پذيرفتنی تر می شود تا اينکه او را ستاره زرين بدانيم، و ندانيم چه پيوندی ميان زرتشت و ستاره   دارنده ی ُشتُر زرد بوده،
ی زرين هست و اين ستاره ی زرين کدام است؟ تا آنجا که می دانيم زرتشت در هيچ بخش از سرودهای ورجاوند خود به 

اشاره نکرده است، در سراسر گاتها با سراينده ای روبرو هستيم که    يا اخترماری –ستاره شناسی  –کيهان شناسی دانش 
در انديشه بهروزگاری و شادزيوی مردم است، کاری بکار ستاره ها ندارد!، ولی در اينجا هم زمينه ی پژوهش را بردانش 

  پژوهان جوان باز می گذاريم. 
  

ارسيان هند که نوشتارهای بسيار پُرارجی در باره ی سرزمين و مردم ايران بنگارش در آورده و اردشير خبردار از پ
سال پيش از ميالد فرا برده و نوشته است که   ۶۵٠٠زرتشت را   درهندوستان نامی بزرگ برای خود فراهم آورده، زمان

  و ستيز با دروغ و ناراستی برانگيخته است.  سال پيش از ميالد وخشور بزرگوار ايرانی مردم را به يگانه پرستی  ۶٠٠٠
  



دانشمند گرانمايه ی آلمانی در گرامی نامه ای زيرنام: { جای مصردر تاريخ     Baron Bunsenبارون بون سن 
سال پيش از ميالد نوشته است. فرانسوا ماری آروئه که در ايران   ۶۵٠٠همگانی} از وخشور ايرانی نام برده و زمان او را 

ميالدی در فرانسه زاده شد و  ١۶٩۴با نام ولتر شناخته شده است فيلسوف و نويسنده بزرگ فرانسوی است که سال بيشتر 
  چشم از جهان فرو بست. ١٧٧۶در سال 

  
اين دانشمند گرانمايه ی فرانسوی نوشتارهای بسيار ارجمندی از خود برجای گذاشته و در همه ی آنها ستيزی آشتی ناپذير  

سال پيش از کوروش بزرگ دانسته است.   ۶٠٠٠اران و پيامبران داشته ولی زرتشت را ستوده و زمان او را کبا دين و دين
که بفارسی { بر رسی   Essai  sur   les noeurs  et   l”esprit des   nationولتر نوشته ی نامداری دارد بنام:

سنگ در باره کارنامه ی ايران باستان گزارش بسيار  ندراين َنسک گرا  در باره ی آداب و روحيات ملل} برگردان کرده اند.
  سودمندی ارمغان کرده و زرتشت را به بزرگی و جوانمردی و واالمنشی ستوده است.  

  
رفتار   هورشت   گفتار نيک ،   هوخت   انديشه نيک ،  او می گويد: بينادهای سه گانه ی آموزه های زرتشت که : { هوَمت،

پژوهشگر    Spencerنيادين خوی و منش و فرهنگ ايرانيان را پايه ريزی کرده اند. اسپنسر بنيک} هستند شالوده های 
پارسی که از دانشمندان بزرگ روزگارما است ، در يکی از نوشته های خود زير نام:{ دوره زيست آرييها} که در سال 

اد می کند. بر رسيهای اين دانشمند بلند يسال پی از ميالد  ٧١٢٩ميالدی در بمبئی به چاپ رسيد، زمان زرتشت را  ١٩۶۵
  پايه بر داده های دانش ستاره شناسی استوار اند. 

  
پيش  ۵٨٣ -۶۶٠که می نويسد: « در ُسنت زرتشتيان زمان پيغمبِر ايران در سنوات   می رسيم به شادروان ابراهيم پورداود

ز همديگر محفوظ مانده است، در ارداويرافنامه درآغاز ااين ُسنت در کتب پهلوی با اندک تفاوت    از مسيح دانسته شده است
فصل اول مندرج است: « زرتشت دينی که از اهورامزدا پذيرفت در جهان روا کرد و تا پايان سيصد سال بهمين پاکی بماند و 

جستک رومی را که در در انجام اهريمِن ُگجستِک ناپاک از برای اينکه مردم را بگمان اندازد، اسکندر گُ   مردم بيگمان بودند،
مصر به سر می برد برآن داشت که با ستيزه گران و نبرد و ويرانی به ايرانشهر تازد، او شهريار ايران بکشت و پايتخت 

فقره  ٢٣در فصل   در زرتشت نامه ی خود،  هجری)، ٢۶٨يزدگردی مطابق  ٢۵٠ويران بکرد . زاداسپرم (در حدود سال 
شکی نيست که    ب يافتن آن و برباد رفتن پادشاهی ايران سيصد سال فاصله قرارداده است،ياز ظهور دين زرتشت تا آس ١٢

بايران هجوم  ٣٣١مقصود زاداسپرم از منقرض شدن سلطنت ايران همان استيالی اسکندر مقدونی است اسکندر در سال 
  ته شد.شپيش از مسيح ک ٣٣٠آورد داريوش سوم آخرين پادشاه هخامنشی در ماه ژوئيه يا اوت 

  
بر  ٣٢٣راجع بمدت سلطنت پادشاهان کيانی تا مرگ اسکندر در سال   ٨ -٧در فقرات  ٣۴از مندرجات بندهش در فصل  

پيش از مسيح مبعوث   ۵٩۵سال فاصله باشد بنا براين زرتشت در سال  ٢٧٢ميايد که از ظهور زرتشت تا مرگ اسکندر 
ی کرد در صورتی که ظهور زرتشت را تا آغاز پادشاهی اسکندر بحساب هگرديد، بگفته ی بندهش اسکندر چهارده سال پادشا

سال فاصله است در کتب مورخين ايرانی و  ٢۵٨سال فاصله می باشد اما بحساب بندهش  ٢۵٢اين دو واقعه فقط   آوريم بين
ر گذشت در مروج دهجری  ٣۴۵عرب نيز مقارن همين اوقات زرتشت دانسته شده است از آنجمله مسعودی که در حدود سال 

الذهب می نويسد: بزعم مجوسان از زمان زراتشت ابن اسبييمان، پيغمبرشان تا اسکندر دويست و پنجاه و هشت سال می 
   باشد.

  
  سال نوشته، باز همين مولف در کتاب ديگرش التنبيه و االشراف می نويسد: ٢٨٠در جای ديگر  
الهام شده خبر داده که پس از سيصد سال به مملکت ايران آشوب بزرگی  زرادشت پسر بورشسف در اَِبستا کتابی که به او 

روی خواهد داد، بدون اينکه دين آن منهدم شود اما در انجام سال هزارم مملکت و دين هر دو ويران شوند بنا براين 
  نمود. زرتشت و اسکندر سيصد سال فاصله است زيرا زرتشت در زمان کی گشتاسب پسر کی لهراسب ظهور  ميان

  
ابوريحان بيرونی در آثارالباقيه می نويسد: بزعم مجوسان ظهور زرادشت پيغمبرشان تا اول تاريخ اسکندر دويست و پنجاه  

) است . غالبا در سنت زرتشتيان از زمان رسالت زرتشت تا استيالی اسکندر سيصد سال قرار داده شده  ٢۵٨و هشت سال (
و در منظومه ای موسوم به قصه سلطان محمود غزنوی که انوشيروان پسر مرزبان  ماست چنانکه در رساله ی علمای اسال

سراييده است در سنت زرتشت معاصر کی گشتاسب پسر کی لهراسب بوده که در مشرق ايران در  ١۶٢٠کرمان در سال 
دوست و حامی دين وی  هزمين بلخ سلطنت داشت پيغمبر ايران چهار بار در گاتها در سرودهای مقدس خود از اين شهريار ک

بود نام برده است بطوری که ابداً شکی نمی ماند که در عهد زرتشت ايرانيان در ايران زمين شرقی سلطنت داشتند بنا به 
ُسنت که در کتب پهلوی و کتب مورخين ايرانی و عرب محفوظ مانده سال سی ام پادشاهی کی گشتاسب بود که زرتشت دين 

تشرقين می خواهند که اين کی گشتاسب را با گشتاسب پدر داريوش بزرگ هخامنشی يکی بدانند، سخود بدو نمود برخی از م
ترديد داشته از اينکه اين گشتاسب همان پدر داريوش  Agathiasتقريبا در هزار و چهارسد سال پيش از اين آگاسياس 

سال از همديگر فاصله داشته است چنانکه   است يا گشتاسب ديگر، امروزه شکی نداريم که زمان اين دو گشتاسب چندين صد
ديديم مغان که پيروان آيين زرتشت بودند پيش از عهد داريوش بزرگ پسر گشتاسب وجود داشته اند و ديگر اينکه چگونه 

و     Edoxusو اُِدکسوس   Aristotelesممکن است فيلسوفهای يونانی قرن چهارم پيش از ميالد مانند ارسطاطاليس 
زمان زرتشت را شش هزار سال پيش از مرگ افالتون يا پنج هزار سال پيش از جنگ تروا    Hermodorusهرمدروس

Troia ) اندکی بيش از يک قرن فاصله است،  ۴٨۵-۵٢١بنويسند در صورتی که ميان آنان و گشتاسب پدر داريوش بزرگ (



زرتشت بهيچوجه اسم نبرده در صورتی  پيش از مسيح) در ايران سفر کرده از ۴٢۴-۴۶۵هرودت که در عهد اردشير اول ( 
که از پادشاهان سلسله هخامنشی تا بعهد خود مفصال صحبت می دارد، اگر ظهور زرتشت در عهد داريوش يا پدرش گشتاسب 

بوده قهرا در مندرجات هرودت الاقل اشاره ای به اين واقعه می شده است اين سکوت را نيز منفياً می توان دليل دانست که 
  هرودت دين زرتشت آيين کهن ايران بوده و در حدود نيم قرن پيش از او بوجود نيامده بوده است.  در عهد

  
که طرفدار تاريخ ُسنتی هستند  Westو وست  Jacksonدر ميان دانشمندان و مستشرقين معروف از آنجمله جکسن 

ل نشده اند، بزعم بيشتر دانشمندان موثق ئارتباطی ميان کی گشتاسب پادشاه بلخ و گشتاسب پدر داريوش بزرگ هخامنشی قا
امروزه، دين ايران پيش از سلطنت ماد که در مغرب ايران در حدود سال هفتصد و سيزده پيش از ميالد تشکيل يافته، بوجود 

     آمده است.
  

در   له بحث شدهئتاريخ ُسنتی ملی بی اعتبار و بر خالف اسناد لغوی و تاريخی است چون در موارد ديگر مکرراً از اين مس
اينجا فقط يادآور می شويم که زبان گاتها سرودهای مقدس پيغمبر ايران زرتشت قديم تر از قرن هفتم پيش از مسيح است و  

از قرن هشتم پيش از مسيح مانده و اسامی چند تن از سران قبايل  Sargonدر خطوط ميخی که از پادشاه آشور سارگن 
  ايرانی که با وی در زدوخورد بوده در آنها ياد گرديده دليل زرتشتی بودن آنان است .

  
برپايه ی يکی از گاهشمار های ياد شده در «مجمل   ١١٠رويه  –پوشنه ی يکم  –يسنا  –ابراهيم پورداود  

و دو سال پس از بُخُت النَصر پادشاه بابل که اورشليم را ويران و يهوديان را به اسارت بابل برد پا  زرتشت هفتاد  التواريخ»
  به هستی گذاشته است.  

  
سخن بايد   اين زمان کم و بيش برابر می شود با گشودن بابل بدست کوروش بزرگ. برای نشان دادن نادرستی اين

ُگشتاسب پی بگيريم تا پيوند او را بُخت النَصر پيدا کنيم: به گفته ی فردوسی در رويدادهای تاريخی را از زمان لُهراسب پدر 
  شاهنامه، هنگامی که کيخسرو دلش از کارجهان سيرشد و آهنگ جهان دگر کرد، تخت شاهی را به لُهراسب سپرد:

   
  زمين    ايران   پادشاهی    همه       آفرين  و کرد  بسپرد  لهراسب   به       

جهان سر بسر پيش تو بنده       باد   فرخنده   تو   بر  تاج  اين  که
  ازآن پس که ديدم بسی درد و رنج      گنج و  پادشاهی   بتو   سپردم   باد

  او     بخت     از  و   شادان  بباشيد       او     تخت    کز      گفت   بايرانيان               
  

    نمی دهند و لهراسب را به پادشاهی نمی پذيرند:  وای کيخسرو تنولی بزرگان ايرانزمين به اين گزينش نا ر
  

  ژيان  شير  چو  يک   هر  برآشفت     ايرانيان    مانده  اندرو  شگفت             
  بايست خواند؟   شاه  را   لهراسب  که     بماند  همی هر کسی در شگفتی              

  راه راست   بدل  بودش  ت آنچهبگف      خاستبر پای   از ايرانيان زال             
  ارجمند؟    را   خاک    سزد گر کنی      بلند    شهريار   با  گفت  چنين              
  باد      ترياک    َزهر   ُورا   دهان      سِر بخت آنکس پر از خاک باد              
   نگيريم     هرگز   بيداد   ز     خواند بداد  لهراسب را شاه   که               

  
  ياد ولی کيخسرو خرده گيری پهلوانان را نمی پذيرد و سخن بزرگان را بها نمی دهد :        

  
  ُمکن     تُندی  و   َمشتاب  گفت  بدو     چو بشنيد خسرو زَدستان َسُخن               
  همی      نجويد   تشآ   از  دود  بجز    بيداد گويد همی  که هر کس که               
  که گشت اين هنرها بلهراسب راست    است  گوا  جهان آفرين برزبانم               
  شاد  داد  و از  پيروز  و  راد  بود     که دارد همی شرم ودين ونژاد                
  پاکدست  و   دل   بينا  و   خردمند    هست   هوشنگ  نبير جهاندار               
  همی  يزدان    راه  آورد   پديد     همی    بگسالند  جادوان  پی                  

  
بدين ترتيب بزرگان ايران به پادشاهی لُهراسب تن می سپارند و او را به شاهی می پذيرند. بنا بگفته ی برخی از   

رسانی برآورد و آتشکده اد و در بلخ شاتاريخنگاران لهراسب در روز مهر از ماه مهر ( روز مهرگان) تاج شاهی بر سر نه
  ُگشتاسب.  زرير و آن ديگری  (آذربرزين) را بناکرد. لُهراسب دو پسر داشت يکی  ی بُرزين يا

  
ُگشتاسب از پدر خواست که تاج و تخت شاهی بدو سپارد، لهراسب اين درخواست نا بخردانه نپذيرفت، ُگشتاسب از  

ندوستان و از آنجا به روم رفت، کتايون دختر فرمانروای آن سرزمين را ياران خود به هپدربرنجيد و به همراه تنی چند از 
پدر را از تخت پادشاهی پايين کشيد و خود بر جای او نشست، لُهراسب دلتنگ از کار   به ايران آمد،  بزنی گرفت، و سرانجام



دين خود آشکار نمود او نيز  نگامی که زرتشتزمانه به نوبهاِربلخ رفت و موی فرو هشت و به ستايش يزدان پرداخت، ه
  همراه بسياری از بزرگان دين زرتشت پذيرفت و سرانجام در يکی از يورشهای اَرجاسب تورانی جان خود از دست بداد.

  
ی در اوستا تنها يکبار از لهراسب نام برده شده است. در پاره ی پنجم از کرده ی بيست و چهارم آبان يشت می خوانيم: « ا 

آناهيتا، ای نيک، ای تواناترين، مرا اين کاميابی ارزانی بدار که من « کی گشتاسب» دلير، پسر« لُهراسپ» را بر اَرَدويسوَر 
  آن دارم که هماره دينی بينديشد، دينی سخن گويد و دينی رفتار کند».

  
در سرودهای اشو زرتشت بميان نيامده. بجز اين اشاره ی کوتاه، در هيچيک از ديگر بخشهای اوستا هيچ نامی از لهراسب  

  دوران پس از زرتشت است.  نيز از او ياد نشده است، پيدا است که اين يک نام ساختگی و از افزوده های
  
بوده سپس اَهرَوداَسَپ   Aurvataspaبسياری از پژوهشگران بر اين باورند که نام لُهراسب در آغاز، آاوروت اسپ  

Ohrvadasp  َد اسپو سپس تر اوهر  Ohradasp   و پس از آن اوهرال اسپOhralasp  و سرانجام لهراسب
Lohrasb را چنين گزارش کرده اند:  گشته است. در پاره ی بيست و هشتم از فرگرد سی ويکم بُندهش، دودمان لهراسب  

  
  برادر کی اوس… –پسر کی پسين  –پسر منوش  –لهراسب پسر اُز  
و و کی گشتاسب به پادشاهی برگزيده شد، داستان پردازاِن خوش پرداز، چيز ی دوران کيخسر  از آنجا که لُهراسب در ميانه 

ارزشمندی اززندگينامه ی او بدست نياوردند و از روی ناگزيری او را برای گشايش شهرها به اورشليم فرستادند!! چنين شد 
ورشليم را ويران و يهودان را آواره د که لُهراسب افرگرد بيست و هفتم منيوک خرد چنين آوردن  که در پاره شست و هفتم از

لهراسب را می بينيم که به همراه بوخت نرسيه ( بخت النصر) در   ی جهان کرد.. و در پاره ی پنجم از فرگرد يکم دينکرد
  کار تاخت و تاز و ويران ساختن اورشليم است!!… 

نم. زمانی که نبوکد نصر از بابل به اورشليم بسنده می ک  تهبرای نشان دادن نادرستی اين سخن، تنها به ياد آوری يک نک
برای رسيدن به چنين گامه ای   لشگر کشيد، فن کشاورزی در سراسر جهان به باالترين دوره ی شکوفايی خود رسيده بود،

  می بايست چندين هزار سال زمان بگذرد تا آدمی خود را از دوران هوشنگی به دوران بخت النصر برساند. 
  

نام هوشنگ در اوستا به پيکر « هئوشينگه   که کيخسرو در ستايش لُهراسب او را نبيره ی هوشنگ ناميد.   ميادآوری می کن
و ( به   –( به )  –» آمده است که يک نامواژه ی دوبهری است. بهر نخست آن «هئو» همان است که در واژه های ( وه ) 

که چهره ی دگرگون شده ی آنرا در    و بهر دوم « شينگه » و ستوده است.  –نيک  –خوب   به) بجا مانده و همه جا درَچم
و شان انگبين داريم که همه جا درَچم خانه است. همدايش يا ترکيب اين دو بهرمی شود   شانه  –آشيانه  –کاشانه   واژه های

  رده اند. زد » برگردان ک« خانه ی خوب ». بيشتر اوستا شناسان نام هوشنگ را به کسی که « خانه های خوب ميسا
  

جای گفتگو نيست که آدمی زمانی نيازمند خانه شد که پيوند ميان آب و خاک و دانه را دريافت و دانه در زمين کاشت و برای 
پاسداری از ِکشت خود ناگزيرگرديد در يکجا ماندگار شود، اين ماندگاری او را نيازمند خانه کرد، خانه ها اندک اند روستاها 

  وستا نشينی آيين های شهريگری را در پی آورد. ديد آوردند و ررا پ
  

بنا براين لُهراسبی که نبيره ی هوشنگ، و در سپيده دم دوران کشاورزی و خانه سازی رخ نشان می دهد، نمی تواند در 
  رکاب بخت النصر در ويرانی اورشليم تاخت و تاز کرده باشد!.

  
  Theodor BarQoniسراغ تاريخ نگاران ديگر: تئودور بارکونی  م و می رويم بهبنا براين، اين سخن را بها نمی دهي 

پيش از عيسی دانسته است. ابوريحان بيرونی در «آثار الباقيه» زمان  ۶٢٨نويسنده ی نامدار سريانی، سال زرتشت را 
رمز پدر خسرو ر سال پيش از هزرتشت را نزديک به دوران کی ُغباد می داند و فردوسی زمان کی ُغباد را در شاهنامه هزا

  پرويز به شمار آورده است: 
  

  بدين تخمه بر ساليان شد هزار         گر از کی ُغباد اندر آری شمار
   

  بُنَدِهش » آورده است :   –مهرداد بهار در گزارش « فَرَنبغ داَدگی 
بود (که) هزاره ی ُجنِبش و نابسودنی  چنين گويد به دين که سه هزارسال هستی مينُوی بود که آفرينش بی انديشه و بی

   خدايِی بَره و گاو و دو پيکربود.
  
سه هزار سال کيومرس را با گاو هستی بی پتياره بود (که) هزاره ی خدايِی خرچنگ و شير و خوشه بود که (روی هم)  

ل ) تازش اهريمن سی ساشش هزار سال بود و چون هزاره ی خدايی به ترازو آمد، اهريمن در تاخت، کيومرس در (دوران
    بزيست.

  



پس (از) چهل سال َمشی و َمشيانه فراز ُرستند و پنجاه سال آن بود که ايشان را زناشويی نبود. نود و سه سال و شش ماه با 
تا فََره از او بشد    –جم  –هم زن و شوی بودند تا آنکه هوشنگ به برنايی درآمد. هوشنگ چهل سال، تهمورس سی سال 

  ه. پس از آن يک سد سال در گريز بود ( که) هفت سد و شانزده سال و شش ماه بود. شانزده سال و شش ما شش سد و
  

پس هزاره ی خدايی به کژدم آمد. ضحاک يکهزار سال شاهی کرد، پس هزاره ی خدايِی نيم اسب آمد. فريدون پانسد سال 
  شاهی بکرد.

  
ر يک سد و بيست سال ( شاهی کرد) در اين سال شاهی کرد، پس) منوچهدر همين پانسد ساِل فريدون، ايرج دوازه سال (  

کی ُغباد پانزده سال  -هنگامی که به پِتشخوارگربود افراسياب دوازده سال (شاهی کرد). زاب پسرتهماسب سه سال  منوچهر،
آن  اد و پنجسال و پس ازشاهی (کردند). سام در آن (زمانه) ی زاب و غباد و منوچهربود. کيکاوس تا رفتن به آسمان هفت

هفتاد و پنجسال، رويهم يک سد و پنجاه سال، کيخسرو شست سال، کی لهراسب يک سد و بيست سال، کی ُگشتاسب تا آمدن 
  به بُزآمد.   سی سال ( شاهی کردند)، شمار يکهزارسال است. پس، هزاره ی خدايی  دين،

  
بهمن پسر   شاه پس (از) پذيرفتن دين نود سال، اسب شاه آمد. گشتاسبزرتشت اسپيتمان به پيامبری از دادار هُرَمزد به گشت

دخت سی سال، اسکندر رومی چهارده سال، اشکانيان (که) به شاهی  -اسفنديار يک سد و دوازده سال. هماِی بهمن
شاهی کردند)، تا پرهيزگارانه نام دارند دويست و اندی سال، اردشير بابکان و ساسانيان (به) آمار، چهارسد و شست سال (

مهرداد   يان به سال چهارسد و چهل و هفت پارسی جای (ايشان) گرفتند . اکنون پنج (سد) و بيست و هفت پارسی است.تاز
سال پيش  ٢٢٨«هنينگ» و «هرتسفلد» و تنی چند از دانشمندان ديگر، زاده شدن زرتشت را   ١۵۶بهار فرنبغ دادگی رويه 

سال  ٢٢٨زی اين زمان را نمی پذيرد و براين باور است که شماره ی د شاپور عليرضا شهبااز اسکندرنوشته اند، زنده يا
اين زمان نشان دهنده ی درازای زمان ميان گشودن بابل به    پيش از اسکندر را فرزانگان زرتشتی از بابليان شنيده بودند،

     پ.م. ۵٣٩دست کوروش بزرگ در سال 
پيدايش گاهشمار   سرآغاز تاريخ سلوکی به شمارمی رود.پ.م است که  ٣١١در  و تاريخ گشودن اين شهر بدست سلوکس

سلوکی درآغاز دوره ی ساسانی انگيزه ای شد که زرتشتيان اين سخن بباورند که آغاز هزاره ی زرتشت با آغاز گاهشمار 
و  ی اشو زرتشت بدانند،همان پيداي  سلوکی يکی بوده است و پيروزی بزرگ ايرانيان « گشودن بابل را بدست کوروش»

اين ديدگاه دکترشاپورشهبازی را  G.Gnoliسال پيش از اسکندر به شمار آورند. نيولی  ۵٢٨بدين ترتيب زاده شدن او را 
  نمی پذيرد و برای نشان دادن درستی تاريخ سنتی زرتشتيان به گفتار ديگری که در «ارداويرافنامه» آمده تکيه می کند .

  
سال جدايی بوده است. از   ٣٠٠چنين دانسته می شود که ميان زرتشت و اسکندر  يز از گفته ی مسعودیاز اين گفتار و ن 

 ۴٢گفتارهای دينی در سن   به دست آمده، زيرا که زرتشت بر پايه 300از شماره  ۴٢از کاهش  ٢۵٨ديدگاه نيولی شماره 
ه دارد. او بر اين باور س نامی، سخنی دگرگون» زرتشت شناO.Klimaسالی ُگشتاسب را به دين خوانده است… « کليما 

جانشين زرتشت و به جای هوشيدر (نخستين رهايی بخش زرتشتی) می دانسته که بايستی هزار سال   است که مانی خود را
 ٩٣٠پس از زرتشت پيدا شده باشد. چون زرتشت در سی سالگی از اورمزد دين دريافت کرده است بنا براين مانی بايستی 

  پ.م می داند .  ٧٠٧و در گذشت او را در  ٧٨۴د. وی زاده شدن زرتشت را س از زرتشت بوده باشسال پ
  
 Hecatee deپرفسور دوشن گيمن می نويسد:«…اگر گفته ی هکاتيوس  ١٨تا  ١۵  اسطوره زندگی زرتشت رويه های 

Milet   ان بخش توسط کوروش، خوارزميو هرودت را بپذيريم، در زمان زرتشت، يعنی اندکی پس از يکپارچگی ايران
از ايران خاوری را زيرسلطه داشته اند. همانطورکه هنينگ توجه کرده، برای آنکه کوروش بتواند تمام اين نواحی را   بزرگی

يکجا به فرمانبرداری از خود وابدارد بايد آنها، ازپيش از لحاظ سياسی متحد می بوده باشند، زيرا اگر چنين نبود الزم می آمد 
صرف کند تا آنها را يک به يک مسخر سازد. بنا براين هيچ مانعی وجود ندارد که بپذيريم ويشتاسب ه کوروش زمان زيادی ک

که زرتشت از پشتيبانی و همراهی او بهره مند شد ، رييس اين امپراتوری گونه بوده است. افزون برآنکه همين ويشتاسب که  
نی نداشته است. اينها همه حکايت از آن دارد که گويا نصب بوده، خود جانشيبه موجب سنت دارای پدر و اجدادی در آن م

  فتح کوروش به کشور پادشاهی او (خوارزم بزرگ) که زرتشت کيش خود را در آن پايه گذاشته بود پايان بخشيد.
  
  می نويسد:  فرزانه اميد عطايی در نوشته ی ارجمندی بنام «پيامبر آريايی»  
با پذيرفتن تاريخ سنتی ناچارشده اند که استدالل از طريق زبان شناسی    »نينگ» و « دوشن گيمن« …کسانی چون « ه 

بلکه   تطبيقی را برای تعيين تقريبی زمان زرتشت بی حاصل و بی اعتبار بشمارند… زبان گاتها نه تنها از«پارسی باستان»
به هيچ دليل   نی نزديک تراست.و مفروض هند و ايرا در برخی موارد حتا از زبان ودايی نيز ُکهن تر و به زبان مشترک

معقول نمی توان گفت که پارسی باستان در غرب ايران و زبان ودايی در شرق ايران، هر دو به سرعت تحول يافته و در 
می قرون ششم و پنجم قبل از ميالد به صورتهايی که در سنگ نبشته های هخامنشی و در آثار«سانسکريت» و «پالی» ديده 

، ولی زبان اوستايی که در ميان اين دو ناحيه رواج داشته در طی قرون از تغيير و تحول طبيعی بازمانده و شوند در آمده اند
در قرن ششم پيش از ميالد بيش از هزار سال از خواهران خود واپس بوده است. حتا اگر اين نظر را بپذيريم که زبان 

واه ديگری بدست می آوريم که بر ُکهنگی روزگار زرتشت، و گرگون شده است باز گاوستايی در درازای زمان بسيار کند د
سرودهای او گواهی خواهند داد وآن دگرگونيهايی است که که از ديدگاه زبانشناسی ميان ُکهن ترين بخش اوستا يعنی گاتهای 

زنده ياد  492ی فته از پيامبر آريايبرگر –زرتشت و بخش های تازه تر آن ديده می شوند. زرتشت سياستمدار يا جادوگر 



سال پيش از  ١٧٠٠  ذبيح بهروز که از دانِش گاه شماری بهره ی فراوان داشت زمان زاده شدن اشو زرتشت را نزديک به
   زاده شدن عيسا می داند .

  
ی در دست اوستا شناس نامدار انگليسی می نويسد:«..از تاريخ ظهور زرتشت آگاهی درست  Marry Boyceمری بويس  

انيم اين پيامبر بزرگ ايرانی پس از آنکه دو قوم خويشاوند هند و ايرانی از يگدگر جدا شده، هر يک دارای زبان نيست. می د
و فرهنگی متمايز شدند ادعای نبوت کرده است. به نظرمی رسد هند و ايرانيان هزاران سال به صورت قومی چادر نشين در 

پای پياده گله و َحشم   در کنارهم زيسته اند،  تا مرزهای قزاقستان) احل پايين رود و لگاصحراهای آسيای مرکزی ( از سو
داری کرده اند، بی شتاب ازاين چراگاه به آن چراگاه رفته اند، و اندک اندک چنان فرهنگ نيرومند و ريشه داری پديد آورده 

  جدايی تا به امروز دوام آورده است.   اند که عناصر آن عليرغم
  

ايی آنها از هزاره ی سوم پيش از ميالد مسيح آغاز شده و گمان می رود که گردآوری « ريگ همگان برآنند که جد
زبان سروده های آن بدان گونه که بجا مانده   صورت گرفته باشد.  پيش ازميالد ١٧٠٠ کهن ترين اثر هندی در حوالی  ودا»

ی زرتشت، بلکه عناصر چشمگير باستانی سروده ها  بک و اسلوبنه تنها س  با آهنگ سروده های زرتشت نزديک است.
  پيش از ميالد می زيسته است را معقول و پذيرفتنی می سازد. ١٠٠٠محتوای آنها نيز حدس اينکه خود او پيش ازسال 

  
اندان او از اين گذشته شواهد زبان شناسی نشان می دهند که وی می بايست از ايرانيان خاوری بوده باشد و شايدهم خ 

مصب رود جيحون در خوازم ماندگارشده باشند. تا آغاز سده ی کنونی ازاوضاع پيش از تاريخ اين ناحيه و يا سرانجام در 
مارگيانا در جنوب آگاهی  –پارتيا  –فُرقاِنه در جنوب شرقی و جنوب  –ُسغديا  –اميرنشينان باستانی پيرامون آن: باکتريا 

جزو آسيای مرکزی شوروی به حساب می آيد و به جمهوری های ی اين مرزو بوم اينک چندان دردست نبود. ولی همه  
  ازبکستان و تاجيکستان و ترکمنستان و قرقيزستان تقسيم شده است. 

در اين سده کاوش های فراوان توسط باستانشناسان شوروی در اين ناحيه انجام شده و آگاهی های بسيار در باره ی گذشته  
  به دست آمده است».  ی دوراين منطقه

  
  برگردان همايون صنعتی زاده سخن مری بويس که می گويد:  پوشنه ی يکم –تاريخ کيش زرتشت   -مری بويس 
که هيچيک از پژوهشگران نامی جهان   « از تاريخ ظهور زرتشت آگاهی درستی در دست نيست» از آنجا پذيرفتنی می شود 

رده و می کنند تاکنون نتوانسته اند سخن روشنی در باره وستا شناسی کندوکاو ککه در زمينه های گوناگون خاورشناسی و ا
ی زمان زاده شدن زرتشت به ما بگويند، اگرچه به باور نگارنده، اينکه زرتشت هزار سال پيش از عيسی زاده شده باشد و 

  .ی از ارزش آن می کاهداو می افزايد و نه چيز  نه چيزی بر ارزش پيام  پيش از افالتون،  يا شش هزار سال
  
اين زمان و يا   اگر به درونمايه گاتها بنگريم ما نيز با بسياری از اوستا شناسان بزرگ جهان هم آوا خواهيم شد که 

بلکه اين درونمايه ی پيام زرتشت است که آيين او را به پايگاهی   زرتشت نيست که به پيام او ارزش می بخشد،  خاستگاه
  برد . آيينهای ديگر فرا می بسيار واالتر از 

  
  در فرگرد دوم از بخش دوم، اين ُجستار را ادامه خواهيم داد. 
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