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شرح تاريخ سنتي

1

زردشت

2

چكيده:

مسئلة تاريخ زمان زردشت همواره يكي از موضوعاتي بوده است كه نظر
دانشمندان و شرق شناسان بزرگ را به خود جلب كرده است .عدة از مستشرقين بر اين
گمانند كه زردشت در حدود  600قبل از ميالد ظهور كرده است .برخي ديگر از
مستشرقين و ايران شناسان ،اين نظر را رد كرده و تاريخ حيات او را به زمانهاي بسيار
دورتر ميرسانند .يكي از آنها ايرانشناسان فقيد دكتر عليرضا شاپور شهبازي است كه
مقالة حاضر از نوشته هاي بسيار ارزشمند ايشان بر اساس شواهد تاريخي و تكيه بر مسائل
گاهشماري است در اهميت اين مقاله همين بس كه مورد توجه ايرانشناس بزرگ ايتاليايي
گراردو نيولي قرار گرفته و در كتاب ارزشمند خويش (Zoroaster’s Time and
) Homelandنظرات شهبازي در اين مقاله را مورد نقد و بررسي قرار داده است .دكتر
شهبازي پس از ردّ نظريههاي هرتسفلد ،تقيزاده و هنينگ دربارة اين تاريخ ،نظر خود را بر
اساس گاهشماري سنتي زردشتي ارائه ميكند و تاريخ  1080قبل از ميالد را براي زردشت
در نظر ميگيرد.
كليد واژه:

زردشت ،گاهشماري ،بيروني ،مسعودي ،اسكندر ،داريوش ،كوروش.
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مقدمه

تاريخ زردشت ،عليرغم بحثهاي بسيار يك مسئله بحث برانگيز باقي مانده است.
به اين دليل است كه شواهد منابع موجود اندك ،متناقض و غالباً مبهماند .چرا كه اين منابع
بر اساس رواياتي بنا شده است كه مدت زيادي پس از زمان مفروض زندگي زردشت به
رشتة تحرير درآمده است و شامل عناصر ساختگي و توجيهات و دليل تراشيهاي
دانشمندان قديمياند .يكي از روايتهايي كه هم اكنون به طور كامل در غرب پذيرفته شده
اين است كه  258سال از زمان زردشت تا اسكندر ميگذرد .در گذشته ،برخي از محققان
برجسته از جمله ويندشمان ،تيله ،گايگر ،اولدنبرگ ،بارتلمه ،ماير و كريستينسن ،صحت و
سقم اين روايت را مورد سؤال قرار داده و با داليل محكم ،اثبات كردهاند كه زردشت به
زمان بسيار دورتر ،احتماالً حدود  1000قبل از ميالد مسيح ،باز ميگردد .اما ،در ربع دوم
قرن حاضر ،تاريخ  258سال اعتبار بيشتري به دست آورد و اين بيشتر به اين دليل بود كه
رقم مشخصي را كه افراد مطمئن و معتبر نقل كردهاند بايد بر اساس حقايق تاريخي باشد.
اين نظر عمدتاً در دورة كوتاهي رواج پيدا كرد و بيشتر بدان دليل بود كه افراد برجستهاي
نظير هرتسفلد ،تقي زاده و هنينگ از آن حمايت كردند اما اخيراً ،عدهاي از محققان از اين
عقيده حمايت ميكنند كه زردشت در زمان قديميتري ميزيسته است 3 .اما ،هنوز مشكل
اصلي در اين باره وجود دارد كه به قول بارو «چگونه اين رقم مشخص (يعني  )258مورد
پذيرش قرار گرفت».

4

هدف از مقالة حاضر يافتن راهحلي مناسب براي اين مشكل است و نيز دنبال
ردپايي در سنّت ايرانيان باستان است كه [اثبات كند] زردشت  1000سال قبل از ميالد
مسيح زندگي ميكرده است.
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1ـ تاريخ

سنّت زردشتي ،همانطور كه در كتاب بندهشن (فصل  )34آمده ،زندگي جهان را
به دوازده هزار سال تقسيم كرده كه در توافق با ماههاي سال و عالئم منطقه البروج است.

5

در اين ميان 3000 ،سال به حالت معنوي اختصاص يافته و  3000سال به كيومرث و گاو.
با شروع هزارة هفتم نوسازي جهان و پيدايش انسان صورت گرفت؛ كه شاهان زيادي
در 1000سال بعد حكومت كردند و سپس هزارة هشتم فرا رسيد كه كامالً تحت
فرمانروايي ضحّاك بود .هزارة نهم با به قدرت رسيدن فريدون آغاز شد و تا سيامين سال
فرمانروايي كي ويشتاسپ ادامه يافت .هزارة دهم در هنگامي شروع شد كه زردشت در سن
 30سالگي رسالت پيامبري خويش را دريافت كرد .بعد از آن كيويشتاسپ  90سال ديگر
فرمانروايي كرد .جانشينان او ،وهمن (ملقب به اردشير)  6با  12سال ،هوماي با  30سال،
داراي چهرآزادان با  12سال و داراي دارايان با  14سال بودند .بنابراين
 90+12+30+12+14=258سال فاصله بين ورود دين زردشتي و اسكندر است كه
سلطنت ايران را با زور بدست گرفت و  14سال فرمانروايي كرد .پس از آن آرساسيدها
(اشكانيان) به قدرت رسيدند و طبق بندهشن بزرگ

7

(فصل  36بند  )9به مدت دويست

سال اندي حكومت كردند ( 200و اند؛  8بندهشن هندي ،فصل  34بند  284 ،9سال را
ثبت كرده است).

9

جانشين آنها ساسانيان 460 ،سال ،حكومت كردند .و در نهايت

امپراتوري آنها توسط اعراب سرنگون شد .هزارة يازدهم به سوشيانت اول،
هزارة دوازدهم به سوشيانت دوم ،اوشيدرماه ،تعلق دارد.

10

اوشيدر ،و

11

عدد  258كه برشمارش سال هاي حكمرانان ايران باستان اشاره دارد ،به طور
تلويحي دربندهشن آمده است و همچنين ،دو تن از نويسندگان نخستين اسالمي از جمله
مسعودي و بيروني به اين موضوع اشاره كردهاند .مسعودي مينويسد كه« :مغ فاصلة زماني
بين پيامبرشان و اسكندر را  258سال ميدانند

12

» .بيروني روايت زردشت را در مورد

زندگي جهاني مورد بررسي قرار ميدهد و بيان ميدارد كه «ظهور» ( )Zuhūrزردشت
 258سال قبل از دورة اسكندر بود (تاريخ اسكندري).

13

معني دقيق عبارت 258 ،سال
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فاصله بين زردشت و اسكندر ،ي ك مسأله مورد بحث محققان امروزي قرار گرفته ،چرا كه
فاقد دقت است .اگر اين را بپذيريم كه عبارت «از زمان زردشت» ،ميتواند به معني از تولد
پيامبر (زردشت) ،دريافت وحي الهي يا موفقيت او در سن  42سالگي  14در عوض كردن
عقيدة كي ويشتاسپ و يا حتي مرگ او باشد پس به همين ترتيب «تا اسكندر» ميتواند به
معني به تخت نشستن اسكندر در مقدونيه ،يا پيروزي او بر ايران؛ يا تا دورة اسكندر كه
همان دورة سلوكيه است ،داللت داشته باشد.
2ـ «از زردشت»...

هرتسفلد معتقد است از آن جا كه هزارة دهم متعلق به زردشت است با تولد وي
آغاز ميشود؛  15واو كلمة عربي «ظهور» ( zuhurظاهراً به وسيله بيروني به عنوان ترجمة
پهلوي  Paydāgīhو يوناني  epiphaneiaبه كار رفته است) را به عنوان «تولد» ترجمه
كرده است و ميگويد:
« برطبق عقايد پيشينيان ،ظهور يك پيامبر در جهان ،با نشانههايي كه
منجمان وعده دادهاند ،به وقوع ميپيوندد .منجّمان به هردوت دربارة تولد
عيسي كوچك خبر ميدهند .ظهور ،روز ستايش كوچك سه مغ ميباشد.
نشانه ي كه خبر از تولد يعني ظهور پيامبر اسالم بر روي زمين ميدهد بر
همه آشكار است مانند ترك برداشتن طاق كسري .هر گونه توضيح ديگري
از « »Paydāgīhظهور زردشت ،جز ظهور او برروي زمين ،تولدش،
ساختگي است».

16

بحثهاي گوناگوني عليه اين تفسير ارائه شده است،
سري شواهدي را در تاييد داليل هرتسفلد عرضه ميكند.
ديگران

19

18

17

اما بندهشن بزرگ يك

همان طوري كه اچ .لوي و

نشان دادهاند ،ساسانيان شروع هزاره زردشت را همزمان با سال تاريخساز

( )epochalعصر سلوكيان ميدانند .اين بدان معني است كه سقوط امپراتوري آنها (در
 651ميالدي) بعد از واقعهاي بود كه هزارة زرتشت با سال  651 + 311 = 962آغاز شد.
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به اين صورت كل سالهاي سلطنت دربندهشن بزرگ از جلوس كي ويشتاسپ تا پيروزي
اعراب تقريباً  962سال است (=.)120+112+30+12+14+14+200+460

20

از آنجا كه جلوس كي و يشتاسپ و تولد زردشت به طور همزمان در نظر
گرفتهاند ،پس ميتوان گفت كه حداقل در يك نسخه از روايت زردشتي ،شروع هزارة
زرتشتي به معني تولد وي ميباشد و نه ]آغاز[ دعوت او ]به دين زردشتي[ .اين بدان معني
است كه در اين نسخه تولد زرتشت را در « 258سال قبل از اسكندر» در نظر گرفته است.
3ـ «تا اسكندر»

همان طور كه مي دانيم ،نخستين نويسندگان مسلمان ،از عصر سلوكيان با نام «عصر
اسكندر» (تاريخ اسكندري) استفاده كردهاند ،كه منظورشان اسكندر مقدوني فاتح بوده
است .اما ،چيزي كه به اندازه ي كافي به آن توجه نشده ،اين است كه اگر نه همه ،اما بعضي
از آنها ،به خوبي آگاه بودند كه اسكندر بيشتر از يك دهه قبل از شروع آن عصر مرده بود.
اين نكته را بيروني به خوبي روشن كرده است:

21

«و تاريخ اهل كتاب تاريخ يونانيان است .از اول سال كه سلوكوس
به ملك انطاكيه نشست هرچند كه اين تاريخ به اسكندر معروف شده
است».

22

اين توضيح شك و ترديد كمي باقي ميگذارد كه در عبارت «تا اسكندر» «تا عصر
سلوكيان» درك شده است 23 .اين نتيجهگيري با اين نكته تاييد ميشود كه طالعبين معروف
قرن نهم باختريان ،ابومعشر 24 ،زرتشت را به  240سال قبل از مرگ دارا و جلوس اسكندر
يعني  330+240 =570 25قبل از ميالد منصوب ميكند و اين به معني  258سال قبل از
عصر سلوكيان (312ـ ) 570است .بدين دليل ،گاهشماري سنتي ،همان طوري كه در
بندهشن و ديگر منابع گفته شده 26 ،از زرتشت تا مرگ داريوش سوم و جلوس اسكندر در
ايران ،به وضوح  258سال را برميشمارد .اما ديگران  27پذيرفتهاند كه روحانيون زرتشتي
براي خود عصري داشته اند كه از تاريخ معين در زندگي پيامبرشان شروع شده و تا 258
سال ،يعني تا انهدام امپراتوري هخامنشي توسط اسكندر و به آتش كشيدن پرسپوليس
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توسط او ادامه يافته است .بنابراين ،اعتقاد بر اين است كه اين روحانيون ،زرتشت را در
 258سال قبل از قتل دارا ،در  330پيش از ميالد ،قرار دادهاند 28 .البته در اين تفسير يك
نكته ناديده گرفته مي شود ،و آن اينكه اگر روحانيون زرتشتي آنقدر درك تاريخي داشتند
كه زمان خاصي را در يك عصر حساب كنند ،چگونه آنها توانستند اسكندر را كه مورد
نفرت آنها بود ،فراموش كنند ،كه او بعد از مرگ دارا  7سال زنده ماند ،نه  14سال؟
البته اين غير قابل باور است كه آنها زمان دقيق دورهاي كه زرتشت را از اسكندر
جدا ميكرد ،بدانند و در عين حال ،طول دورهاي كه مجبور به تحمل غاصبي كه نه او را
فراموش كردهاند

29

و نه بخشيداند را به ياد نداشته باشند .از آن جا كه نسخة بندهشن از

نظر گاه شماري سنتي دربارة طول حكومت اسكندر در ايران ،به طور كامل اشتباه كرده
است مرجع قرار دادن آن براي تاريخ آن فرمانروا به عنوان تاريخ درست و استفاده كردن از
آن به عنوان سرنخي براي حل مشكالت زماني ديگر ،كامالً غير قابل توجيه است از سوي
ديگر ،صحت روايت بيروني (در تاريخاش) و ابومعشر،كه دورهاي  258سال بين زرتشت
و «عصراسكندر» را گزارش ميدهند؛ ميتوان به چندين دليل تاييد كرد .نخست ،اين
واقعيت كه در اين نسخه يك دورة زماني مشخص با توجه به يك عصر تاريخي شناخته
شده ،تعيين ميگردد ،كه خود نشانه اي از صحت آن است .در گذشته ،عصر سلوكيان
همانند مسيحيت در دورة ما بسيار رايج بوده است و براي درك بهتر تاريخ يك واقعه در
جوامع مختلف مي بايست آن واقعه را با اين عصر جانشمول و به طور گسترده با معيار
پذيرفته شده براي محاسبه ،ارتباط داد.

30

به اين دليل بود كه پارتها در دورة سلطنت

خودشان ،نتوانستند از عصر سلوكيان كه يادآور به قدرت رسيدن دشمنان سابقشان بود،
اجتناب كنند.

31

همچنين ،ماني ،كه شاپورگان را براي پارسها نوشت .تنها به استفاده از

نظام ساساني راضي نشد بلكه تاريخ ها را به«عصر منجمان بابلي» (يعني عصرسلوكيان) نيز
ارجاع داد.

32

بنابر اين كامالً طبيعي و قابل قبول براي محققان زرتشتي بوده كه پيامبرشان

را از نظر تاريخي در ارتباط با عصر سلوكيان ،عصر زمان ،يا هر اسم ديگر كه آنها به آن
اطالق ميكردند ،قرار دهند.
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دوم ،از آنجا كه نخستين نويسندگان مسلمان ازمنابع ساساني بسيار استفاده
مي كردند ،اين احتمال وجود دارد كه در ارتباط دادن عصر سلوكيان با اسكندر ،آنها از يك
سنّت پيروي كرده باشند.

33

اين احتمال با اين حقيقت تاييد ميشود كه آگاثياس از قرار

معلوم ،با خلقيات ايرانيان آشنايي داشته است؛ چرا كه دربار خسرو انوشيروان را در قرن 6
ميالدي ديده است و در آنجا اسامي شاهان ايران؛ طول سلطنت آنها ،و شرح دستاوردهاي
آنها را از يك ترجمة يوناني كه آن هم از چند سالنامة رسمي ساساني گرفته شده بود،
بدست آورده است.

34

او در فصل  4بند  24ميگويد كه اردشير ،امپراتوري ايران را در

چهارمين سال سلطنت اسكندر سوروس 538 ،سال بعد از حكومت اسكندر كبير ،به دست
گرفت .از آنجا كه جلوس اردشير بر تخت تيسفون 538 ،سال بعد از شروع عصر
سلوكيان )227+311( 35رخ داد ،پس ميتوان گفت كه آگاثياس ،براساس منابع ساساني،
اين عصر را به عنوان عصر اسكندر مقدوني تشخيص داده است .در اين رابطه ،اين حقيقت
جالب است كه بدانيم ،قديمي ترين نويسندة معروف كه عصر سلوكيه را با فاتح مقدوني
ارتباط داد ،اسقف ايراني افراتس (فرهاد) 36بود ،كه در سال  43ـ  337ميالدي مينوشت.
37

او از پيروان شاپور دوم بود كه به « Hakkima pharsayaفرزانه پارس» مشهور بود.

ارتباط عصر سلوكيان با اسكندر نبايد دانشجويان تاريخ را متعجب كند ،چرا كه سلوكيان
خود را از نوادگان اسكندر ،فاتح معروف ،معرفي ميكردند.
در اواسط قرن  3قبل از ميالد ،يك شجرنامة ساختگي ،اسكندر را ،نياي مستقيم
آنها و بنابر اين پايهگذار امپراتوري سلوكيان ميخواند 38،و زماني كه اين موضوع گسترش
يافت ،ارتباط عصر سلوكيان با اسكندر كامالً طبيعي شد ،چرا كه عصرهاي پادشاهي معمو ًال
با سلطنت يك پايهگذار شروع ميشود.
سوم ،طبق نظر ساسانيان ،شروع هزارة زرتشت با عصر سلوكيان يكي است .بنابر
اين همانطور كه منجم ايراني قرن هشتم ،ابن نوبخت اذعان ميدارد ،بيست و پنجمين سال
پادشاهي خسرو انوشيروان ( 555ميالدي)؛ همزمان بود با هشتصد و شصد و هفتمين سال
هزاره 39.البته بيروني (در قانون مسعودي خودش) 40گزارش ميدهد كه بيست و پنجمين
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سال پادشاهي خسرو ،مجمعي از منجمان ايراني «معيارهاي نجومي سلطنتي» (زيح
شهرياري) را اصالح كردند و آن سال ،با سال  4851زمان جهاني انطباق دارد ،و بدين
معني كه هشتصد و پنجاه يكمين سال هزاره زرتشت بود .تالش براي توضيح ارقام بيروني
متقاعد كننده نبوده است 41،و اشارات ضمني او را بايد بازبيني كرد .بيست و پنجمين سال
پادشاهي خسرو انوشيروان ( 555ميالدي) بعد از سقوط اشكانيان 224( .ميالدي) بوده
است ،يعني  331سال بعد از آن (= .)224-555برخي از مورخان ساساني فقط  266سال
را براي اشكانيان در نظر مي گيرند ،و آنها را دقيقاً بعد از اسكندر كه براي سلطنت او 14
سال در نظر گرفتهاند ،قرار ميدهند 42.اين ارقام مجموعاً  611سال را تشكيل ميدهند (=
 )14+266+331كه بعد از تفريق از رقم  ،851رقم  240سال (=611ـ  )851براي
جلوس اسكندر از ابتداي هزاره زرتشت را ،بر جاي ميگذارند اين حقيقت كه طالعبين قرن
نهم باختري ،ابومشعر زرتشت را به  240سال پيش از مرگ دارا و فتح ايران توسط
اسكندر نسبت ميدهد  ،و همچنين اين كه او در اين كار از زيج شهرياران استفاده كرده،
صحت تفسير ارقام بيروني را تأييد ميكند.

43

اظهارات ابننوبخت و بيروني نشان ميدهد كه در مورد سال  25پادشاهي خسرو
و همچنين در مورد معني دقيق عبارت «تا عصر اسكندر» اختالف نظر وجود داشته است:
برخي اين را به عنوان جلوس فاتح مقدوني بر سلطنت ايران تفسير كردهاند و بنابراين
زرتشت را در  258سال قبل از جلوس اسكندر قرار دادهاند؛ اما ديگران استدالل آوردهاند
كه اين عبارت به معني «تا عصري كه  18سال بعد از سقوط امپراتوري ايران شروع شد»
است .پس بنابراين ،زرتشت را فقط در  240سال قبل از جلوس اسكندر قرار ميدهند.
مؤلفان بندهشن بزرگ صحت گروه اول را تأييد ميكنند ،در حالي كه
گردآورندگان بندهشن هندي به نظر ميرسد از هردو تفسير استفاده كردهاند .در ابتدا ،به
نظر ميرسد كه آنها زرتشت را به  240سال قبل از جلوس اسكندر يا  254سال قبل از
مرگش (= )14+240قرار دادهاند؛ در همين حال ،آنها روايتي كه شروع هزاره زرتشت را با
عصر سلوكيه يكي مي دانست و اردشير را در پانصد سي هشت و مين سال آن هزاره قرار
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ميداد ،قبول داشتند .و اين ،آنها را مجبور كرد كه  284سال را به اشكانيان (=– 254
 )538اختصاص دهند .در نتيجه ،به نظر ميرسد كه گردآورنده ديگر« ،عصر اسكندر» را به
عن وان نشان دهندة جلوس فاتح مقدوني بر سلطنت ايران پذيرفته است كه البته ،اين كار،
بدون تغيير عدد  284نسخهاي قبلي صورت گرفته است .روي هم رفته به نظر ميرسد،
مطالب مذكور مبيّن اين نظر باشد كه حداقل از اواسط دورة ساسانيان ،عصر سلوكيه با
اسكندر ارتباط پيدا كرده و نام خود را از نام وي گرفته است .بنابراين ،در مسائل مربوط به
تاريخ وقايع ،ارجاع به اسكندر ،نشان دهندة ارجاع به عصر سلوكيه است.
اين بدان معني است كه نظر هرتسفلد مبني بر اينكه در روايت زرتشتي ،زرتشت
در  258سال قبل از عصر سلوكيه،

44

يعني در  258+311=569قبل از ميالد است؛

درست ميباشد .شواهد بندهشن بزرگ نشان ميدهند كه حداقل در يك نسخه از روايت،
 569سال قبل از ميالد را به عنوان سال تولد پيامبر در نظر گرفتهاند.
4ـ مسئلة اعتبار اين تاريخ

هنگامي كه تاريخ پيامبر از نظر گاهشماري تاريخي ،مشخص و ثابت شد ،ديگر
تاريخهاي سنّتي كه در زندگياش اتفاق افتاده است به شرح جدول زير ميباشد.
رخداد

هزاره زردشت

تاريخ عصر سلوكيه

عصرمسيحيّت

تولد زردشت ،به پادشاهي

1

 258سال قبل از

 569قبل از ميالد مسيح

عصر سلوكيه

رسيدن كيويشتاسپ
ظهور دين

30

 228قبل از عصر سلوكيه

 539قبل از ميالد مسيح

تغيير دين كيويشتاسپ

42

 216قبل از عصر سلوكيه

 527قبل از ميالد مسيح

مرگ زردشت

77

 181قبل از عصر سلوكيه

 492قبل از ميالد مسيح

تا اينجا ،ما از تفاسير هرتسفلد دربارة تاريخنگاري سنتي حمايت كرديم .اما دو
مسئله وجود دارد كه اجازه نميدهد نظر او دربارة تاريخ صحيح زرتشت را بپذيريم 45 .اول
اينكه ،در نيمة دوم قرن ششم قبل از ميالد ،باختر و ديگر مناطق شرق ايران توسط
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ساتراپهاي هخامنشي اداره ميشدند .كوروش كبير در حدود سال  544قبل از ميالد

46

باختر را فتح كرد و جانش را در جنگ با ماساگتها در سال  530قبل از ميالد از دست داد.
پيش از سال  ،522يك ايراني به نام دادرَشيلش بر باختر فرمانروايي ميكرد؛ او در جنگ
براي بازپس گيري مجدد امپراتوري همدست داريوش شد و مارگيان شورشي ،فراد ،را در
جنگي كه در كتيبة بيستون ثبت شده ،شكست داد 47 .در سال  486قبل از ميالد ،اين استان
ظاهراً تحت حاكميت آريامنس ،پسر داريوش كبير،
پيروي ميكردند.

49

48

بود و ديگر شاهزادگان ايراني از او

در گاهان و ديگر آثار زردشتي هيچ نشانهاي از اين شخصيتهاي

تاريخي وجود ندارد و همچنين در منابعي كه به تاريخ دوران اوليه هخامنشيان ميپردازند
بحثي در مورد زردشت ،كيويشتاسپ ،ارجاسپ يا ديگر شخصيتهاي اوستايي وجود
ندارد .بنابراين ،بر پايهاي اين مدارك نيز مي توان بيان كرد كه ،نيمة دوم قرن ششم قبل از
ميالد براي زردشت بسيار دير است.
دوم اينكه ،به نظر ميرسد ،تاريخنگاري سنتي ايران ،وجود يك عنصر ايراني در
نيمة دوم قرن ششم پيش از ميالد را نشان ميدهد (چرا كه در غير اين صورت نميتوان به
طور قابل قبولي ،بقاي يك تاريخ منحصر به فرد و دور را توضيح داد).
اما عموماً نظر بر آن است كه عصر سلوكيه اولين نمونة تاريخنگاري بر مبناي
تاريخي ثابت است .پيش از اين ،مردم ،زمان را با رضايت و با توجه به سالهاي پادشاهي
فرمانروايانشان مي سنجيدند .تخمين زمان بر اساس يك سال ثابت ،يك عصر ،نوآوري
بسيار مهمي بود كه سرزمينهاي همسايه نمي توانستند آن را ناديده بگيرند .اگر پيش از
دورة سلوكس دورة ديگر وجود داشت ،تاريخنگاران بابلي آن را ناديده نميگرفتند ،همان
طوري كه با به وجود آمدن دورة سلوكيه بابليان و ديگران از آن اقتباس كرده و يا به تقليد،
آن را به عنوان تاريخ ملي شان باب كردند .از آنجا كه روحانيون زردشتي به ثبت مسايل
روزمره بياعتنا بودند ،آنها را نميتوان ابداع كنندة دورههاي تاريخي در قرن  6قبل از ميالد
دانست.
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بالعكس استفادة زردشتيان ،در تاريخ نگاريهاي منظمشان بعد از عصر سلوكيه
(«عصر اسكندر») نشان مي دهد كه تنها بعد از استقرار اين نظام معروف و رايج تاريخنگاري
بود كه آنها به مسايل تاريخي خودشان اهميت دادند.
اكنون ،طرفداران تاريخنگاري سنتي معموالً اظهار ميدارند كه اگرچه بايد عدد
 258را صحيح دانست ،اما مواردي كه در كتابهاي زردشتي با اين عدد برابر است ،با
وقايع تاريخي ناسازگار است 50 .بنابراين ،نميتوان گفت كه روحانيون آن را با اضافه كردن
به سالهاي سلطنت شاهان از كيويشتاسپ ،تا سلوكوس ،به دست آوردهاند .از سوي
ديگر ،قدمت نسبي اين تاريخ را در مورد پيامبر نميتوان به راحتي زير سؤال برد.
اين مسئلة شناخته شده و مورد احترام براي ساسانيان ،هم به وسيله اچلوي و هم
سيدحسن تقيزاده تأييد شده است؛

51

اين امر كه حداقل به اندازة دورة پارتها قدمت

دارد ،همان طوري كه هرتسفلد نيز اشاره ميكند،

52

از روي اين حقيقت استنباط ميشود

كه اين تاريخ را از ابتداي عصر سلوكيه تخمين زدهاند ،و در ايران در زمان سلوكيان و در
نيمة اول حكومت پارتيان مورد استفاده بوده است ،ولي عموم ًا بعد از آن كمتر مورد استفاده
قرار گرفته است .پس براي اين تاريخ سردرگم كننده چه توضيحي ميتوان يافت ،تاريخي
كه اگرچه توسط خود زردشتيان دوستدار حقيقت نقل شده ،ولي زمان آنقدر جديدي را
براي پيامبرشان در نظر ميگيرند كه غيرقابل قبول است؟
 5ـ منشأ تاريخ سنتي

در مورد صحت عدد  258فقط يك توضيح احتمالي وجود دارد :كه محققان
زردشتي يك زمان تاريخي واقعي را انتخاب كرده و آن را دوباره تفسير كردهاند .سرانجام،
به نظر ميرسد از آنجا كه آنها دوست داشتند جايگاه زردشت را در تاريخ ايران ثابت كنند،
يك واقعة تاريخي مشخص و معروف را با ظهور او همزمان اعالم كردند (اين همانند همان
روزي است كه ،در زمان ساسانيان ،شروع هزارة زردشت را با شروع عصر سلوكيه يكي
دانستند).
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دو منبع وجود داشته كه زردشتيان ميتوانستند ادوار تاريخي را به دست آورند:
منابع يوناني و منابع بابلي .اين حقيقت عجيب كه اين روايت ،كوروش كبير،

53

داريوش

اول و خشايارشا را كامالً ناديده ميگيرد و در عوض اردشير ،داريوش دوم و داريوش سوم
را (با عناوين و همن اردشير ،دارا و داراي دارايان)  54ميپذيرد ،نشان ميدهد كه روحانيون
زردشتي ،منابع يوناني را كه شاهان اوليه هخامنشي در آن برجسته بودند ،مورد استفاده قرار
ندادهاند.
بنابراين ،ميتوان نتيجه گرفت كه بابليها منبع اطالعات مورد نياز آنها بودهاند .از
اين رو ،گاهشماري سنتي زردشتي ،سه پادشاه برجسته اوايل هخامنشي ،كوروش ،داريوش
و خشايارشا را حذف كرده است.
وقايع نگاران بابلي انگيزههاي كمي

55

براي ارج نهادن اين سه پادشاه داشتهاند،

چرا كه كوروش استقالل كشورشان را خاتمه داده بود ،داريوش انقالبي را در آنجا سركوب
كرده بود

56

و خشايارشا شورشي را در آنجا فرو نشانده و عامالن آن را به شدت تنبيه

كرده بود 57 .از سوي ديگر ،چند پيوند خوني ،اردشير و جانشينانش را با بابليها 58 ،متحّد
كرده بود كه در واقع اين ها همان پادشاهاني هستند كه روايت زردشتي به خاطر دارد و آنها
را ارج مينهد .بعالوه ،اين روايت براي اسكندر  14سال فرمانروايي را ثبت كرده است در
حالي كه وي پادشاهي ايران را در سال  330قبل از ميالد به دست گرفت و در سال 323
درگذشت .از آنجا كه اسكندر مورد نفرت زردشتيها بوده ،اصالً نميتوان فكر كرد كه آنها
به پادشاهي او  7سال را اضافه كردهاند .بنابراين 14 ،سال پادشاهي او از يك منبع غير
ايراني است .اين حقيقت كه عدد  14براي آن دسته از وقايعنگاران نخستين ساساني كه
شروع هزارة زردشت را با عصر سلوكيه يكي دانستهاند 59 ،شناخته شده بود ،ثابت مي كند
كه اين منبع »Alexander romance« ،پسو دو ـ ليستنِس 60 ،كه در ابتداي قرن  7ميالدي
به پهلوي برگردانده شد 61 ،نبوده ،و از آنجا كه در بعضي از اسناد بابلي ،سالهاي پادشاهي
اسكندر از هنگام جلوسش بر مقدونيه در سال  336قبل از ميالد ،تا آخرين سال حكومتش
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 ،323چهارده سال محسوب ميكنند ،جاي شكي باقي نميماند كه عدد  14از بابل به
محققان زردشتي رسيده است

62

بنابراين ،احتمال دارد تاريخي كه زردشتيان به پيامبرشان نسبت ميدهند نيز يك
منشأ بابلي داشته است؛ و همچنين ،براي توضيح آن ،ما بايد دنبال واقعهاي بگرديم كه در
 569قبل از ميالد ( 258سال پيش از عصر سلوكيه) و يا در  228( 539سال پيش از آن
دوره ،يعني همزمان با در يافت وحي توسط پيامبر در سي سالگي) اتفاق افتاده است .اين
رخداد بايد براي بابليها آن قدر مهم بوده باشد كه آنها از آن براي مشخص كردن يك دورة
تاريخي استفاده كردهاند و فقط واقعهاي چون تأسيس دوره و امپراتوري سلوكيه به همان
اندازه مهم بوده است :و در واقع حادثة تاريخ سازي كه به طور كامل با شرايط مورد نياز ما
همخواني داشته باشد در سال  228پيش از عصر سلوكيه رخ داده است .اين حادثه ،فتح
بابل توسط كوروش در سال  539قبل از ميالد بود كه مهمترين و به ياد ماندنيترين
رخداد در تاريخ جديد بابلي بود و شاخص «سال به قدرت رسيدن» اولين شاه بزرگ ايران،
 63و تأسيس امپراتوري ايراني ـ بابلي هخامنشيان بود.
البته يك حادثة مهم ديگر در سال  311قبل از ميالد رخ داد و آن هنگامي بود كه
سلوكوس اول با پيروزي وارد شهر قديم بابل شد و به يك دورة ناآرامي و بيثباتي پايان
داد و يك پادشاهي نسبتاً خوب و استوار را پايهگذاري كرد .تاريخ اين جلوس (انيسان سال
 311قبل از ميالد) كه مبناي شروع عصر سلوكيه است به يك نقطة ثابتي براي محاسبة
تاريخ ديگر رخدادها تبديل شد.
دقيقاً  228سال (= ) 311-539فاصله بين اين دو واقعه مهم تاريخي در خاور
نزديك بود :سقوط امپراتوري بابل و تأسيس يك امپراتوري جديد (حتي اگر نيمه بابلي).
بابليها ،با سيستم دقيق و سنجيدة تاريخ نگاريشان مشكلي در ثبت اين دورة  228ساله و
اهميت آن نداشتند .هنگامي كه ،عصر سلوكيه را بنا نهادند ،تمام ملل همسايه كه به قدرت
ميرسيدند از آن تقليد كرده و يك عصر ملي را ايجاد كردند و هميشه تأسيس آن را به
«پايهگذار» سلسلة پادشاهيشان نسبت ميدادند و همواره آن را از نشانة ظهور (پيدايش
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معجزهآساي) پايهگذارشان مي دانستند .بنابراين ،تمايل روحانيون زردشتي ،بعد از  311قبل
از ميالد ،براي تأسيس يك «عصر زردشتي» كامالً قابل درك و معقول است.
البته از آنجا كه در مورد تاريخ خودشان هيچ اطالعات تاريخي نداشتند ،ظاهراً آنها
براي به دست آوردن مطالبي دربارة گذشته ايران به بابليان روي آوردند .به نظر ميرسد كه
بابليان به آنها گفتهاند كه بزرگترين پيروزي ايرانيان (كه منظورشان فتح بابل توسط
كوروش بود) در  238سال قبل از «عصر ما» به دست آمده بود («عصر منجمان بابلي»
ماني) ،كه همان عصر سلوكيه است؛ و برجستهترين و درستكارترين پادشاهان ايراني،
اردشير بود (البته منظورشان اردشير اول بود كه زنان و بچههاي متعددي از بابليان داشت)،
كه تاج گذارياش (در سال  464قبل از ميالد)  152سال پيش از عصر سلوكيه (=-312
 )464روي داده است .به نظر ميرسد ،اين نكته را كه بعد از اردشير يك ملكة قدرتمند
(پريساتيس كه نيمه بابلي بود)

64

و داريوش نامي (داريوش دوم كه او نيز نيمه بابلي بود)

به قدرت رسيدند و اينكه اسكندر آخرين داريوش را شكست داد ،و در چهاردهمين سال
پادشاهياش مرد را بابليان افزودهاند .زردشتيان قطع ًا اين تاريخ را به شرح زير مورد استفاده
قرار دادهاند :آنها «بزرگترين پيروزي ايرانيها» را به طور طبيعي به عنوان «پيدايش
دينشان» يعني الهام آن به زردشت ،تفسير كردهاند ،باعث شد كه آنها اين تاريخ دقيق را
براي تولد پيامبرشان مشخص كنند ،يعني  30+228=258سال پيش از «عصر منجمان
بابلي» (= عصر سلوكيه).
اشكانيان از اين عصر با نام «محاسبة سابق» 65 ،استفاده كردهاند ،چرا كه به پادشاهي
سابق ،دربار سلوكوس ،تعلق داشت و از آنجا كه خود سلوكيان ادعا ميكردند از نوادگان
اسكندراند« ،محاسبة سابق» را به فرمانرواي اسكندر فاتح نسبت دادهاند؛ پس چنين ارتباطي
باعث شد مغها ،زردشت را به  258سال پيش از «عصر اسكندر» منصوب كنند.
به عالوه ،روحانيون با محسوب كردن آرتاكركس (اردشير) به عنوان جانشين كاي
ويشتاسپ ،هخامنشيان را با كيانيان مرتبط ميسازند .از  152سالي كه ،به آنها اطالع
دادهاند ،تاج گذاري اردشير (در سال  464قبل از ميالد) را از شروع عصر سلوكيه311( .
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قبل از ميالد) جدا ميكنند 26 .سال ديگر متعلق به داريوش  2و داريوش ( 3به ترتيب
 424 – 404قبل از ميالد و  336 – 330قبل از ميالد) ميدانند و  14سال ديگر را به
اسكندر مربوط ميكنند .آنها  112سال باقي مانده را به اردشير منصوب ميكنند .هنگامي
كه ،در يك تحول نظري ديگر ،شروع هزارة زردشت با آمدن دين زردشت يكي بود نه با
تولد خود او كه در يك فاصلة  30س اله بعد از كاي ويشتاسپ پديد آمد كه اين فاصله ،با
پادشاهي هوماي پر ميشود ،ملكهاي كه احتماالً خاطرة پريساتيس،
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يكي از دختران

اردشير اول (= وهمن اردشير) ،و نام يك دختر كايويشتاسپ ،را با هم يكي ميكنند.
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بنابراين ،پيدايش تاريخ «سنتي» زردشتي اين گونه مينمايد كه اين امر كامالً غير تاريخي و
محصول آميزههاي نظري است كه نميتوان آن را از دورة پارتها قديميتر دانست .بايد
تأكيد كرد كه نه تصديق آن در بعضي از آثار قديمي بر اساس منابع ساساني و نه پذيرش
آن براي مدتي توسط چند روحاني محقق زردشتي صحت اين روايت را تأييد نميكند .در
مشابهت با چنين روايت زردشتي تأييد شده و پذيرفته شده بايد به قرار دادن «ايرانويج» در
«آذربايجان»  68اشاره كرد كه براي مدتي به عنوان روايت صحيح مورد حمايت قرار گرفت.
در حالي كه اكنون يك داستان تاريخي به شمار ميآيد.
 6ـ تاريخ زردشت

اين نتيجهگيري منفي راه را فراهم ميسازد كه به يك روايت متفاوت و قديميتر
ايراني در صور تاريخ زردشت توجه كنيم .طبق نظر بيروني،
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هنگامي كه خوارزميان

تصميم گرفتند يك عصر «ملي» تأسيس كنند ،آنها از واقعة آمدن سياوش ،پسر كيكاوس،
به خوارزم و شروع پادشاهياش بر آسياي مركزي استفاده كردند .آنها معتقدند كه اين
رويداد  888سال پيش از «اسكندر» يعني شروع عصر سلوكيه ،در سال  1200قبل از
ميالد ،رخ داده است از آنجا كه تاريخ اسطوره اي ميان سياوش و زردشت چهار نسل

70

فاصله قائل ميشود ،روايت خوارزميان نشان ميدهد كه پيامبر در حدود سال 1080
(= ) 1200 – 120قبل از ميالد ظهور كرد ،از آنجايي كه اين روايت از خوارزم ،خاستگاه
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زردشت،

71

كار بودند،

است و توسط خوارزميان كه نسبت به سنن ،زبان و تقوميشان بسيار محافظه

72

حفظ شده است قابليت بيشتري براي مورد توجه قرارگرفتن دارد تا آنچه كه

از ساسانيان به دست آمده و توسط آنها انتشار يافته است ،عليالخصوص اين روايت توسط
بيروني گزارش شده كه وي ،خود يك خوارزمي بود كه دانش او را تمام جهان تأييد
ميكنند .جالب توجه است كه خانتوس ليديايي ،معاصر اردشير اول،
سال پيش از حملة خشايارشا به يونان،

74

73

زردشت را 600

يعني در سال  1080پش از ميالد

(= )600+480قرار ميدهد.
اين واقعيت كه اين گفته با تاريخ مورد اشاره دولت خوارزميان همخواني دارد،
تأييدي بر اين مطلب است كه  6000سال موجود در بعضي از اسناد و مدارك كه مورد
قبول بعضي از محققان است  75همانطور كه اي.رپ مدتها پيش اشاره كرده 76 ،افزودهاي
از طرف يك نويسندة يوناني است كه ميخواست شواهد خانتوس را با اسناد ائودوكس و
ديگران هماهنگ سازد كه مطابق آن زردشت شش هزار سال پيش از افالطون زندگي كرده
بود.

77

اين تاريخ اخير را ميتوان به عنوان اشارهاي به اعتقاد بعضي از محققان يوناني
دانست ،بدين معني كه تاريخ بعد از دورهاي ،خود را تكرار ميكند و افالطون در دورة
 12000ساله ،يك زردشت دوم بود 78 .تاريخ « 600ساله پيش از خشايارشا» نوعي ديگر
از محاسبه است .اين دوره ،تنها يكي از  20نسل است (همانطور كه ايرانيان محاسبه
ميكردند ،هر نسل  30سال محسوب ميشد) ،و رويدادي كه از آن تخمين زده ميشد يك
رخداد كامالً تاريخي بوده و بنابر اين خانتوس ممكن است به عنوان شهروند سارد ،از
پيروان هخامنشيان ،اطالعاتش را از يك منبع ايراني به دست آورده باشد.

79

برخالف

يونانيهاي هخامنشي ،ايرانيها عالقهاي به افالطون نداشتند ،اما به خوبي جنگ بزرگ سال
 480قبل از ميالد را به خاطر داشتند.
از اين رو احتمال دارد روايتي كه زردشت را در پايان هزارة دوم قبل از ميالد قرار
ميدهد يك روايت قديمي باشد .همانطور كه مورد تأييد دو منبع مستقل است ،پس
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نشانههاي از صحت آن روايت دارد ،و همچنين اگر چه نميتوان به روشني گفت كه چيزي
شبيه يك رمان تاريخي دقيق در آن وجود دارد ،اما ميتواند نشانة قابل اعتمادي در زمان
زندگي پيامبر باشد .شهادت خانتوس نشان ميدهد كه در زمان حملة خشايارشا ايرانيها
ميدانستند كه زردشت در زمان گذشته ظهور كرده بود؛ و به نظر ميرسد كه اين دانش و
آگاهي در خوارزم حفظ شده است ،كه در آنجا محاسبة تاريخ سياوش به عنوان  888سال
«قبل از اسكندر» ظاهراً از محاسبات قبلي به دست آمده است .هردوي اين محاسبات
احتماالً براساس تبارشناسي بوده است ،و حفظ روايت در دوران وسطي در خوارزميان
ممكن است به خاطر خانواده هاي اشراف باشد كه ادعا دارند كه از نسل كيانيان هستند
(همانطور كه خانوادههايي در غرب ايران ادعاي نوادگي هخامنشيان را دارند) .اين
تبارشناسي احتماالً شامل نام هاي واقعي و ساختگي بوده است تا آنهايي كه در قرن  5قبل
از ميالد و بعد از آن ،زندگي ميكردند به ويشتاسپ وصل شدند.
همچنين (همانطوري كه اشراف زادههاي راست كيش امروزه معتقدند)
خانواده هاي روحاني وجود دارند كه نياكانشان به خود پيامبر و مرّوجان اولية دين
برميگردد .احتمال وجود فواصلي در تمام اين تبارشناسيها در طول يك دورة طوالني ،به
طور ساختگي پر شده بودند ،تمام محاسبههاي انجام شده را تقريبي و غيردقيق مينمايد.
كه پس ،اگر چه ايراني هاي باستان فاقد هرگونه وسيله براي تاريخ نگاري دقيق بودند،

80

اما با اين وجود ،آنها عالقة شديدي به دانش تبارشناسي و اطالعات در مورد انسانهاي
قديم داشتند و روايتهاي آنها دربارة زمان شكوفايي زردشت را نبايد ناديده گرفت.
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al - Mas‘ūdī, kitāb al - tanbīh,ed. de Goeje, leyden, 1894, 96, and
Bal‘ amī, Tārīkh,ed. M.T. Bahār, Tehran, 1340/1961, I, 731.
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بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه تعداد «سالهاي اند» سه سال بوده است .البته ،اين بر
ارقامي كه در باال داده شده ،تأثير نميگذارد چرا كه كل سالهاي حكومت ساسانيان و
پارتيان  660سال بود ،چه به  200 ،460سال اضافه شود و چه به  203 ،457سال.
-21بندهشن هندي و فصل  34و بند  7با دينكرد  ،7فصل  ،3بند .51
22-Al - Tafhīm li - awā’il sinā‘at al - tanjīm The book of
instruction in the elements of the art af astrology’ed. J. Homā’ī,
second ed. Tehran. 1353/1974, 237:
-23همچنين رجوع شود به:
Gardīzī, zany - al akhbār, ed. ‘Abd - al ay Ḥabībī, Tehran, 1347/
1968, 207.
-24رجوع شود بهJ.M. Millās in Ency. Islam, second ed. I, 139 - 40.:
-25نقل و رد شده توسطTaqizadeh, Bsos, X, I, 1939, 129.:
-26رجوع شود بهJackson, zoroaster, 157ff.:
-27رجوع شود بهTaqizadeh, JRAS, 1947, 1- 2, pp. 33ff.:
-28اما همان طوري كه هرتسفلد (زردشت ،1 ،ص  )10اشاره كرده ،در روايت زردشت
چيزي درباره تخت جمشيد نوشته نشده و تاريخ دقيق نابودي شهر در منابع يوناني نوشته
نشده است.
-29رجوع شود به دينكرد  ،3بند  3ـ 5؛ بندهاي  4ـ 23؛ بندهشن بزرگ ،فصل  ،33بند
14؛ كارنامة اردشير ،فصل ،8بند 10؛ ارداويراف نامه ،فصل  ،1بند 16؛
;The letter of Tansar, tr. M. Boyce, Rome, 1968, 37, 65
همچنين رجوع شود به:
W.B. Henning, JARS, 1944, 3 - 4, pp. 133 ff and S.K. Eddy, The
king is dead, Lincoln, Nebraska, 1961, 9ff: 343ff.
-30براي عصر سلوكيان ،رجوع شود به:
Taqizadeh, BSOS, X, 1939, 125ff; W.w. Tarn, The Greeks in
Bactria and India, second ed. ,cambridge, 1951, 64f.
31-Tarn, op. Cit., 65; H.lewy, JAOS, LXIV, 4, 1944, 202 f.
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-32رجوع شود بهal - Bīrūnī, Chronology, 121, 190.:
33- Contra Taqizadeh, BSOS, X, I, 1939, 127.
)34- Agathias, iv, 30, 2 - 5 (tr. J.D. Frendo, Berlin, 1975, 133 - 4
for sasanian annals see Agathias, ii, 27; iv, 27 - 30; The ophilactus,
iii, 18.
’35- Al - Bīrūnī, Chronolgy, 121; H. lewy, ‘le calendrier perse
orientalia, NS, X, 1 - 2, 1941, 46f.
36-Patrologia syriaca, I, Cols. 723 - 4, 942, 1042; II, Col. 150, cited
by Taqizadeh, BSOS, X, 1, 1939, P. 129, n.1.
-37براي افراتس رجوع شود به:
F.C. Burkitt, Early Eastern christianity, London, 1904, 81 - 95.
-38اسكندر با دو شاهزاده ايراني ازدواج كرد :يكي ركسانا ،دختر اكسارتس ،ساتراپ باختر
بود و ديگري بر سينه (يا استاتيرا) ،دختر داريوش سوم .بنيانگذار امپراتوري سلوكيه،
سلوكوس اول ،نيز با يك شاهزاده ايراني به نام اپامه ،دختر ساتراپ سغد ،سپستمنس،
ازدواج كرد كه پسر او آنتيكوس اول ،از او متولد شد .براي اينكه آنها حق به ارث بردن
ميراث اسكندر را به دست آورند ،سلوكيان در اواسط قرن سوم قبل از ميالد ،اين ادعا را
مطرح كردند كه فاتح ،دختري به نام اپامه را از ازدواجش با ركسانا داشته است ،كه وي به
عنوان فرزند داريوش سوم شناخته شد و دختر او به نام اپامه را سلوكوس اول به عنوان
همسر برگزيد .براي بحث و ارجاعات بيشتر رجوع شود به:
W.W. Tarn. Classical Quarterly. XXIII, 3 - 4, 1929, 138, and The
Greeks in Bactria and India, secind ed., 446, 51.
-39رجوع شود بهTaqizadeh, JRAS, 1947, 1 - 2, p. 35.:
-40نقل شده به وسيلهTaqizadeh, BSOS, IX, 1, 1937, 133f.:
41-Taqizadeh, ibid., 135, and, differently, 139; Contra Herzfeld,
zoroaster, I, 14f.
42-Lewy, JAOS, LXIV, 4, 1944, 198ff; Taqizadeh, JRAS, 1947, 1
- 2, pp. 35ff.
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-43رجوع شود بهTaqizadeh, BSOS, IX, I, 1937, 134::
زيج شهرياران مهمترين منبع براي منجم معروف ابومشعر باختري بود.
44- In J.D.C. pavry (ed.), oriental sludies in honour of C.E. pavry,
136.
45-Ibid. 133ff.; Zoroaster, I, ch.i.
-46پس از پيروزي كوروش برليديان (هرودوت ،كتاب اول ،بند  ،)153اما قبل از
مأموريت او در بابل (همانجا ،كتاب اول ،بند  80ـ .)177
-47براي نسخه فارسي باستان:
R.G. kent, old Persian, second ed., 1953, 123; L.W. king R.C.
Thomson, The sculptures and inscription of Darius the Great on the
(براي بابليان)rock of Behistun in Persia, London, 1907, 186 - 7.
-48رجوع شود به:
Plutarch, Morali, 173B, 488D - f.
-49براي باختر در هنگام هخامنشيان ،رجوع شود به:
A. sh. Shahbazi, BSOAS, XXXV, 3, 1972, 612.
50-Taqizadeh, JRAS, 1947, 197ff; Herzfeld, zoroastr, I, 9.
51-Lewy, JAOS, LXIV, 4, 1944, 197ff; Taqizadeh, JRAS, 1947, 1
;- 2, pp. 36ff
آنها نشان داده اند كه شروع هزارة زردشت با عصر سلوكيه يكي است ،و ساسانيان اعداد
 14و  258را ثابت و غيرقابل تغيير دانستهاند.
52-In J.D.C. pavry(ed.), oriental studies in honour of C.E. pavry,
136.
-53اين عليرغم اين واقعيت است كه مقبرهاش تحت نگهباني بوده است و تا پايان دورة
هخامنشيان به طور مرتب مغها به روان او قرباني هديه ميكردند رجوع شود به:
Arrian, Anabasis, VI, 29, 7 - 8.
-54براي اين مشخصات ،رجوع شود به:
E.W. West, SBE, V, p. 150, n., P. 198, n: Jackson, zoroaster, 160.
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55-A.T. olmstead, History of the Persian Empire, Chicago, 1948,
49ff.
56-Ibid, 111ff.
57-Ibid, 236f.
 -58اوخوس (بعدها داريوش دوم) و آرسيتس پسران اردشير اول از يك معشوقة بابلي به
نام كسمارتيدن )(F.Justi, Iranisches Namen buch, Marburg, 1895, 165
بودند؛ و يك پسر سوم ،سغديانوس ،از معشوقة بابلي به نام الوگونه داشت (همانجا ،ص
) 13؛ و يك بابلي ديگر به نام انديا ،مادر باگوپايوس و پريساتيس بود (همانجا ،ص .)16
پريساتيس با داريوش دوم ازدواج كرد و راهنما و مشاور و برگزيدة او شد و به عنوان ملكة
مادر اردشير دوم« ،همانند پادشاه اصلي كشور عمل ميكرد».
G. Rawlinson. The five great monarchies of the accient Eastern
world, London, 1871, III, 507.
-59رجوع شود به باال ص  ،31سطر .50
60-As Herzfeld, zoroaster, I, 9, Seems to have assumed.
61-T. Nőldeke, Beitrőge zur Geschichte des Alexander romans,
wien, 1890.
62-R.A. Parker and W.H. Dubberstein, Babylonian chronology:
626 B.C. - A.D. 75, Providence R.I., 1958, 36.
-63براي «سال به قدرت رسيدن» كوروش رجوع شود به:
W.H. Dubberstein, AJSL. IV, 4, 1938, 417f.
-64رجوع شود به صفحه  ،32سطر  57در باال.
65-Tarn, The Greeks in Bactria and India, second ed ., 65, and H.
Lewy, JAOS, LXIV, 4, 1944, 202ff.
66- West, SBE, V,p. 150, n. 10.
-67پشت  4بند .31
-68بندهشن بزرگ ،فصل  24بند .12
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69- Chronology,40-1.
 حامي، پدر كيويشتاسپ، و پس از وي كيلهراسپ،بعد از سياوش كيخسرو آمد-70
. آمد،زردشت
71-J. Marquart, Ērāšahr, 155; E. Benveniste, BSOS, VIII, 2, 1934,
271, and others.
:رجوع شود به-72
E.g., Henning, zoroaster, 44f., and Livshits, ‘The khwarazmian
calendar and eras of ancient chorasmia’ ,Acta Antiqua Acad.
Scient. Hungarica, XVI, 1 - 4, 1968, 433 - 46.
:رجوع شود به-73
Hnas Herter, in Pauly - wissowa(ed.), RE, TX, 2, 1353 - 74.
Diogenes Laertius, Prooem, 2. :به نقل از-74
75- Műller - Didot, Fragmenta historicarum graecorum, I, 44 and
most recently, Herter, art. Cit, 1372.
76-ZDMG, XIX, 1865, 25f.
Jackson, zoroaster, 151ff.:براي بحث و ارجاع بيشتر رجوع شود به-77
78-E. Benveniste, The Persian religion according to the chief Greek
texts, Paris, 1929, 20, and Herzfeld, zoroaster, I, 22,
:براي جزئيات بيشتر رجوع شود به-79
C. Clemen, Die griechischen und lateinis chen Nachrichten űber der
persischen Religion, Berlin, 1920, 23f.; G.Messina, Der Ursprung
der Magier, Rome, 1930, 26f., 40f.
 نسل ثبت5  داريوش در كتيبههايش نياكانش را فقط تا،در ميان خود هخامنشيان-80
(kent, old Persian, second و9  ـ11  سطرهاي،1  )رجوع شود به بيستون.ميكند
 احتماالً به اين دليل كه هيچ تفاوتي در خانوادة قبل از هخامنشيان وجود. ed., 117 - 19
 و رجوع شود به همان و سطر8  ـ21  سطرهاي،A نداشت اردشير سوم (پرسپوليس
 نسل را9  همراه با خشايارشا،2  بند،7  كتاب، همچنين رجوع شود به هرودوت.)156
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