بازه زندگی زرتشت میان  5011سال اختلاف
سید حسن فاطمی (موحّد)

1

چکیده
آگاهی از زمان زندگی هر پیامبر ـ هرچند تقریبی ـ به منظور پیروی از او بایسته است .در غیر
این صورت ،نمیتوان با اطمینان ،هیچ سخن و آموزۀ دینی را به او نسبت داد و در نتیجه،

شده است .نگاشتۀ حاضر ،فهرستی از این دیدگاهها را تهیه کرده تا زمینۀ پژوهشهای آینده
را فراهم کند .برای نخستین بار است که این تعداد از دیدگاهها درباره بازه زندگی زرتشت،
گردآوری و ارائه میشود.

واژگان کلیدی
آیین ایران پیش از اسلام ،زرتشتی پژوهی ،پیامبران پیشین ،اعتبارسنجی حدیث ،کلام

 .8پژوهشگر حوزۀ علمیه قم.
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پیروی از وی ناممکن خواهد بود .تاکنون درباره بازه زندگی زرتشت ،سخنان مختلفی گفته

درآمد
پذیرش همۀ پیامبران الهی علیهمالسّلام یکی از پیشنیازهای مسلمانی است .قرآن کریم
به روشنی فرموده:
نون ُك ٌّل آمن بِال ِ
سول بِما ُا ِنز َل اِ َلی ِه ِمن رب ِه و الـم ِ
الر ُ
ؤم َ
له َو
َ َ
َ َ ُ
آ َم َن َّ
َمّلئِكَتِ ِه َو ُك ُتبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه ّل ُن َفر ُق َبی َن َا َح ٍد ِمن ُر ُسلِ ِه َو قالوا َس ِمعنا
ِ
2
َو َا َطعنا ُغفران َ
ـمصی ُر.
َك َر َّبنا َو ا َلی َك ال َ
پیامبر خدا بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده
است و مؤمنان همگى به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ایمان
آوردهاند و گفتند :میان هیچیك از فرستادگانش فرق نمیگذاریم .و گفتند:
شنیدیم و گردن نهادیم ،پروردگارا ،آمرزش تو را خواستاریم و فرجام به سوى
تو است.

دانش اه و آموزه اهی

مسلمانان همۀ پیامبران را پذیرفته و گرامی میدارند .وجود بقعهها و حرمهای مختلف
پیامبران علیهمالسّلام در ایران و کشورهای اسلامی دیگر و احترام ،تبرّکجویی ،توسّل و زیارت
ایشان از سوی مردم ،نشانهای بر این اعتقاد است .هرآنچه از سوی پیامبران به مسلمانان
رسیده باشد ،نه تنها مورد احترام است بلکه اگر در اسلام نسخ نشده باشد ،مورد عمل نیز واقع

قرآن و حدیث

میشود .در حقیقت ،مسلمانان آن چه از گفتار و رفتار ،منسوب به پیامبران الهی است ،ملحق
به حدیث میدانند؛ چراکه همۀ آنها معصوم بودند و گفتار و رفتارشان ،الگوست؛ مگر اینکه به
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صورت ویژه بخشی از گفتار آنها یا رفتار آنها متناسب با دورۀ خودشان و یا متناسب با خود
ایشان شمرده شده و از الگوگیری آن نهی شده باشد.
مسلمانان برای حدیث اسلامی ،سنجههایی قرار دادهاند تا بتوانند اعتبار آن را بسنجند و در
میان منسوبات به معصومان علیهمالسّلام ،نسبتهای واقعی را از نسبتهای غیر واقعی
بازشناسند .این اعتبارسنجی نسبت به گزارشهای رسیده از گفتار و رفتار پیامبران پیشین

 .1البقرة.119 ،
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علیهمالسّلام که در واقع ،معصومان پیشین هستند نیز ضروری است .هنگامی که انتساب سخن
یا کرداری به پیامبری ثابت شود ،حدیثی معتبر تلقّی شده و قابل بهرهگیری خواهد بود.
یکی از محورهای اعتبارسنجی حدیث معصومان علیهمالسّلام بررسی و به دستآوردن بازه
زندگی ایشان است .بدون رسیدن به بازه نسبتا دقیقی از زندگی معصومان ،نمیتوان طریق
معتبری برای دستیابی به سخنان و زندگی آنها به دست آورد .اتّصال طریق گزارشها و نیز
شناخت افتادگیهای سندی و یا آسیبشناسیهای متنی و محتوایی ،همگی نیازمند
تاریخگذاری زندگی ایشان است.
جناب زرتشت ،گویا پیامبری است که برای هدایت مردمان ایران قدیم ،مبعوث شده بود.
اگر گزارشهای رفتارها و سخنان ایشان ،پس از اعتبارسنجی ،پذیرفته شود ،ملحق به حدیث
معتبر بوده و برای مسلمانان هم قابل اعتنا خواهد بود .امّا نمیتوان هر گزارش و انتسابی را
پیش از بررسی ،پذیرفت .در حقیقت ،شأن پیامبران الهی علیهمالسّلام فراتر از آن است که هر
فرد شناسا یا ناشناسی سخنی را به ایشان نسبت دهد و از دیگران ،توقّع پذیرش داشته باشد.
از این رو نگاشتۀ کنونی در صدد است تا گزارشهای بازه زندگی جناب زرتشت را فهرست

پیشگفتار
مسلمانان ،آندست از آموزههای پیامبران پیشین را که از طریق قرآن و یا حدیث معتبر به
دستشان رسیده باشد میپذیرند؛ خواه بازه زندگی آن پیامبر معلوم باشد یا نباشد .در غیر این
صورت ،هرچند امکان اعتبارسنجی گزارشهای دیگر وجود دارد ولی معمولا ،نتیجۀ آن به اعتبار
این گزارشها نمیانجامد .در این میان ،تفاوتی بین آموزههای پیامبران مختلف اعم از اولوالعزم
و غیر اولوالعزم نیست.
زرتشت ،آموزهای که از طریق قرآن و حدیث معتبر باقی مانده باشد ،ندارد .از سوی دیگر،
بازه زندگی ایشان ،دورهای با درازای  1211سال را در بر میگیرد .این اشکال و ایراداتی از این

 .3به قلم فصلنامه.
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کرده و راه را برای بررسیهای آینده ،باز

کند3.

دست ،سبب شده تا حتّی برخی ،منکر وجود زرتشت شوند و او را شخصیتی خیالی معرّفی کنند.

1

این نگاشته ،خیالیبودن جناب زرتشت را نمیپذیرد ولی ابهام دربارۀ او را بهقدری زیاد میداند
که اثبات صدور هیچ گزارهای به وی ممکن نیست.
در این نگاشته ،فهرستی از دیدگاههای مختلف دربارۀ بازه زندگی زرتشت ،گردآوری شده
تا زمینهای را برای پژوهشهای بیشتر فراهم آورد .پیشتر ،همین قلم ،مجموعهای از دیدگاهها
را گردآوری کرده و در سایت راه راستی ،ارائه کرده است .اکنون با مطالعات بیشتر ،بر آن
فهرست ،افزوده شده و به در قالب مقالۀ حاضر ارائه میشود .تاکنون نگاشتهای که این تعداد
از دیدگاهها را درباره بازه زندگی زرتشت گردآوری کرده باشد ،یافت نشد .ممکن است با
بررسیهای بیشتر ،تاریخ هایی دیگر نیز یافت شود.
تاریخهایی که میآیند ،به عنوان زمان زندگی زرتشت اعم از سال تولّد یا عصر او گفته شدهاند.
در برخی از این تاریخها تصریح به تقریبیبودن شده؛ امّا نظر به اینکه چنین ارقامی معمولا
دانش اه و آموزه اهی

تقریبی است از تکرار واژۀ «حدود» خودداری شده است .همچنین مراد از «پ .م» پیش از میلاد
مسیح است .دیدگاهها از دورترین تاریخی که گفته شده ،فهرست میشود:

قرآن و حدیث
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.8
.1
.3
.1
.9
.2
.1

 5111سال پ .م9.
 1211سال پ .م2.
 1111سال پ .م1.
 2211سال پ .م1.
 2911سال پ .م5.
 2111سال پ.م81.
 2111سال پ .م88.

 .1ن .ک :مقالاتی دربارۀ زرتشت و دین زرتشتی ،ص۲۲۰؛ دین ایران باستان ،ص93؛ تاریخ ایران ،ج ،8ص.839
 .9مقدّمۀ گاتاها سرودههای اشو زرتشت ،ص 81و.85
 .2زند وهومن یسن ،ص.82
 .1زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص.11
 .1کنکاشی بر زندگی و اندیشه زرتشت ،ص.831
 .5همان ،ص819؛ دانشنامۀ مَزدَیسنا ،ص۰۰؛ زمان زرتشت ،ص۲۶؛ سرزمین زردشت ،ص.191
 .81زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص15؛ مقدّمۀ گاتها کهنترین بخش اوستا ،ص12؛ سرزمین زردشت ،ص.192
 .88زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص.51

81

.1
.5
.81
.88
.81
.83
.81
.89
.82
.81
.81
.85
.11
.18
.11
.13

 2311سال پ .م81.
 2311سال پ .م83.
 2383سال پ ،م81.
 2115سال پ .م89.
 2811سال پ .م82.
 2811سال پ .م81.
81

 2111سال پ .م.
 9911سال پ .م85.
 1911سال پ .م11.
 3911تا  3111سال پ .م18.
 1311سال پ .م11.
بین  1311تا  1111سال پ .م13.
 1193پ .م11.
 1111سال پ .م19.
 8511سال پ .م12.
بین  8111تا  511سال پ .م11.
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 .81لغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی ،ص23
 .83مقدّمۀ یسنا ،ج ،8ص51؛ زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،ص.59
 .81لغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی ،ص.21
 .89همان ،ص23
 .82مقدّمۀ یسنا ،ج ،8ص51؛ زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،ص.59
 .81مقدّمۀ گاتها کهنترین بخش اوستا ،ص11؛ زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص.51
 .81تاریخ ایران باستان ،ج ،1ص1111؛ دانشنامۀ مَزدَیسنا ،ص۰۰؛ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسلۀ قاجاریه ،ص193؛ سرزمین
زردشت ،ص199؛ زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،ص59؛ گاتها یا سرودهای آسمانی زرتشت ،پیشگفتار ،ص.3
 .85سرزمین زردشت ،ص.199
 .11فرهنگ جامع تاریخ ایران ،ج ،8ص.118
 .18زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص11؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،ص819؛ گاتها یا سرودهای آسمانی زرتشت،
پیشگفتار ،ص.9
 .11مقدّمۀ یسنا ،ج ،8ص51؛ مقدّمۀ گاتها کهنترین بخش اوستا ،ص.11
 .13زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص.51
 .11زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،ص.51
 .19تاریخ ایران باستان ،ج ،1ص1111؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،ص811؛ تاریخ اجتماعی ایران ،ج ،8ص111؛ تاریخ
ایران از آغاز تا انقراض سلسلۀ قاجاریه ،ص193؛ سرزمین زردشت ،ص.199
 .12زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،ص.51
 .11زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص 13؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،ص.813

دانش اه و آموزه اهی

.11
.19
.12
.11
.11
.15
.31
.38
.31
.33
.31
.39
.32
.31
.31

سدۀ  81پ .م11.
 8121سال پ .م15.
بین  8191تا  8111سال پ .م31.
بین  8111تا  8111سال پ .م38.
بین  8111تا  8111سال پ .م31.
 8111سال پ .م33.
 8211سال پ .م31.
بین  8111تا  8111سال پ .م39.
نیمۀ دوم سدۀ  83پ .م32.
 8111سال پ .م31.
بین  8111تا  8811سال پ .م31.
 8811سال پ .م35.
11

 8111سال پ .م.
هزارۀ دوم پ .م18.
هزارۀ اوّل پ .م11.

قرآن و حدیث
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 .11فهرست ماقبل الفهرست ،ص.91
 .15کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،ص811؛ مقدّمۀ گاتاها سرودههای اشو زرتشت ،ص.81
 .31گاتها یا سرودهای آسمانی زرتشت ،پیشگفتار ،ص .3
 .38زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص11؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،ص.812
 .31زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص.11
 .33کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،ص.819
 .31تاریخ ایران باستان ،ج ،1ص1111؛ تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسلۀ قاجاریه ،ص.193
 .39اسطورۀ زندگی زردشت ،ص.11
 .32مقدّمۀ یسنا ،ج ،8ص.11
 .31زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص58؛ راهنمای دین زرتشتی ،ص3؛ اسطورۀ زندگی زردشت ،ص85؛ زرتشت و دربار ویشتاسپ
شاه ،ص.51
 .31اسطورۀ زندگی زردشت ،ص.11
 .35همان ،ص.18
 .11مقدّمۀ یسنا ،ج ،8ص11؛ مقدّمۀ گاتها کهنترین بخش اوستا ،ص12؛ راهنمای دین زرتشتی ،ص3؛ اسطورۀ زندگی زردشت،
ص85؛ زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،ص.55
 .18زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص.19
 .11زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص 18و 11و 13و 12و11؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،ص.813

84

اواخر هزارۀ دوم و اوایل هزارۀ اوّل پ .م13.

.35
 .11بین  8911تا  511سال پ .م11.
 .18بین سدههای  88و  2پ .م19.
 .11بین سدههای  81و  2پ .م12.
 .13بین سدههای  5تا  2پ .م11.
11
 8111 .11سال پ .م.
 .19بین  8111تا  511سال پ .م15.
 511 .12سال پ .م91.
 111 .11سال پ .م98.
 .11پیش از سدۀ  1پ .م91.
 .15سدۀ  1پ .م93.
 221 .91سال پ .م91.
 .98سدۀ  1پ .م99.
 .91میانۀ سدۀ  1پ .م92.
 .93نیمۀ دوم سدۀ  1پ .م91.
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 .13اسطورۀ زندگی زردشت ،ص 11و.11
 .11زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،ص55؛ سرزمین زردشت ،ص.191
 .19تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ،ج ،2ص.315
 .12تاریخ اجتماعی ایران ،ج ،8ص.111
 .11سرزمین زردشت ،ص.199
 .11خداشناسی زرتشتی ،ص۲۴؛ اسطورۀ زندگی زردشت ،ص11؛ تاریخ ایران ،ج ،8ص.831
 .15زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص.11
 .91زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص 18و12؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،ص 811و 813و.819
 .98اسطورۀ زندگی زردشت ،ص11؛ زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،ص.51
 .91مقدّمۀ گاتها کهنترین بخش اوستا ،ص.11
 .93تاریخ اجتماعی ایران ،ج ،8ص.115
 .91مقدّمۀ یسنا ،ج ،8ص811؛ مقدّمۀ گاتها کهنترین بخش اوستا ،ص 11و 15و32؛ زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص15؛
پیشگفتار اوستا کهنترین سرودها و متنهای ایرانی ،ص.88
 .99تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسلۀ قاجاریه ،ص ،193تاریخ ایران باستان ،ج ،1ص.1119
 .92تاریخ اجتماعی ایران ،ج ،8ص.111
 .91تاریخ ایران باستان ،ج ،1ص.1119

 291 .91سال پ .م.

91

 211 .99سال پ.

م95.

 231 .92سال پ.

م21.

 211 .91سال پ.

م28.

 281 .91سال پ.

م21.

 211 .95سال پ.

م23.

 .21سدۀ  2پ.

م21.

 .28نیمۀ سدۀ  2پ.
 915 .21سال پ.
.23

م29.

م22.

 918سال پ .م21.

 925 .21سال پ.

م21.

 921 .29سال پ.

م25.

دانش اه و آموزه اهی

.22

 991سال پ .م11.

.21

 911سال پ .م18.
 315سال پ .م11.

قرآن و حدیث

.21
برخی از تاریخهای بیانشده قابل جمعاند؛ چراکه بعضی از آنها تقریبی و بعضی دیگر با دقّت
بیشتری همراه است .زرتشتیپژوه برجسته ،ابراهیم پورداوود دربارۀ بازه زندگی زرتشت میگوید:

سال اوّل ،شمارۀ چهارم ،بهار 0775

 .91دیدی نو از دینی کهن ،ص۲۴۵؛ زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص.15
 .95تاریخ ایران ،ج ،8ص.831
 .21زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص 15و18؛ اسطورۀ زندگی زردشت ،ص.82
 .28اسطورۀ زندگی زردشت ،ص.82
 .21همان ،ص.82
 .23مقدّمۀ گاتاها سرودههای اشو زرتشت ،ص.81
 .21تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه ،ص.81
 .29مقدّمۀ گاتها کهنترین بخش اوستا ،ص.11
 .22تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ،ج ،2ص.315
 .21زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،ص.51
 .21زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص15؛ اسطورۀ زندگی زردشت ،ص.81
 .25تاریخ ایران باستان ،ج ،1ص.1111
 .11زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص15؛ کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،ص.811
 .18زرتشت مزدیسنا و حکومت ،ص 15و.11
 .11زند وهومن یسن ،ص.82
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در این خصوص (عصر زرتشت) روایات به اندازهای مختلف است که
ابداً صلح و سازشی میان آنها نمیتوان داد13.
نیز به گفتۀ او:
هیچیک از مستشرقین و دانشمندان تاکنون موفّق نشده که زمان
پیغمبر ایران را با دلایل تاریخی ثابت کند11.
همو میگوید:
تحقیقاً نمیدانیم محلّ ولادت و زمان زندگانی زرتشت کجا و کی بود؛
چرا؟ برای آنکه زرتشت ،متع ّلق به یک زمان بسیار قدیم است که
دست تاریخ به آستان بلند آن نمیرسد.

نتیجهگیری

 .13مقدّمۀ گاتها کهنترین بخش اوستا ،ص.۴۹
 .11همان ،ص.11
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زرتشت از جمله شخصیتهای کهن است که پیروی از او تا دورۀ کنونی ادامه یافته است.
یکی از نشانههای نبود مدرکی معتبر دربارۀ زندگی یک شخصیت کهن ،وجود اختلاف نظر زیاد
نسبت به بازه زمانی حیات اوست .اختلافی اندک در حد بیست ،سی سال ،در بسیاری از تحلیلها
مشکلی ایجاد نمیکند؛ اما اگر اختلاف دیدگاهها ،هزاران سال را در بر گرفت ،دیگر زمان زندگی
آن شخصیت ،نامعلوم بوده و امیدی برای صحّت انتساب چیزی به وی وجود ندارد .سوگمندانه،
اختلاف نظر دربارۀ زندگی زرتشت ،بازهای  1211ساله را نشان میدهد .این ،ابهامی نیست که
بتوان به سادگی از کنار آن گذشت .این اشکال ،بهقدری اهمیت دارد که باورپذیری آموزههای
این دین را زیر سؤال میبرد؛ چون هیچ کتاب ،سخن و رفتاری را با اطمینان نمیتوان به جناب
زرتشت نسبت داد .با بررسی انجامشده 21 ،دیدگاه دربارۀ تاریخ زندگی زرتشت ،به دست آمد .حتّی
اگر با جمع برخی از این تاریخها ،نتایج به دستآمده ،نصف شود ،باز هم با بازهای نامعلوم مواجهیم که
امکان انتساب هر آموزهای را منتفی میکند .مگر اینکه در بررسیهای بیشتر ،گزارههای دیگری که
راه حلهایی را به دست دهد ،کشف شود.

منابع
 .8اسطورۀ زندگی زردشت ،ژاله آموزگار و احمد تفضّلی (م8319ش) ،تهران ،نشر چشمه و نشر
آویشن ،سوم8319 ،ش.
 .1اوستا کهنترین سرودها و متنهای ایرانی ،ترجمۀ جلیل دوستخواه ،تهران ،مروارید ،دوم،
۲۰۶۵ش.
 .3تاریخ اجتماعی ایران ،ج ،8ص ،111مرتضی راوندی (م8311ش) ،تهران ،نگاه ،دوم،
8311ش.
 .1تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریه ،یان ربپکا (م8521م) ،ترجمۀ عیسی شهابی،
تهران ،علمی و فرهنگی ،اوّل8318 ،ش.
 .9تاریخ ایران ،سِرپرسی سایکس (م8311ش) ،ترجمۀ سید محمّدتقی فخر داعی گیلانی،
تهران ،دنیای کتاب ،چهارم8321 ،ش.
 .2تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسلۀ قاجاریه ،حسن پیرنیا (م8381ش) و عبّاس اقبال آشتیانی

دانش اه و آموزه اهی

(م8331ش) ،تهران ،خیّام ،نهم8311 ،ش.
 .1تاریخ ایران باستان ،حسن پیرنیا ،تهران ،دنیای کتاب ،اوّل۲۰۶۴ ،ش.
 .1تاریخ و فرهنگ ایران در دوران انتقال از عصر ساسانی به عصر اسلامی ،محمّدمهدی ملایری،
تهران ،توس ،اوّل8315 ،ش.

قرآن و حدیث

 .5خداشناسی زرتشتی ،مانک جی نوشیروان جی دهالا ،ترجمۀ رستم شهزادی ،تهران ،فروهر،
اوّل۲۰۶۶ ،ش.
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 .81دانشنامۀ مَزدَیسنا ،جهانگیر اوشیدری (م۲۰۸۰ش) ،تهران ،مرکز ،پنجم۲۰۸۶ ،ش.
 .88دیدی نو از دینی کهن ،فرهنگ مهر ،تهران ،جامی ،هفتم۲۰۸۶ ،ش.
 .81دین ایران باستان ،دوشن گیمن ،ترجمۀ رؤیا منجّم ،تهران ،فکر روز ،اوّل8319 ،ش.
 .83راهنمای دین زرتشتی ،هاشم رضی ،تهران ،فروهر۲۰۴۴ ،ش.
 .81زرتشت مزدیسنا و حکومت ،جلال الدّین آشتیانی ،شرکت سهامی انتشار ،اوّل8322 ،ش.
 .89زمان زرتشت ،جمشید کاووسجی کاتراک ،ترجمۀ کیخسرو کشاورزی ،تهران ،فردوس ،اوّل،
۲۰۶۰ش.
 .82زند وهومن یسن و کارنامۀ اردشیر پاپکان ،ترجمۀ صادق هدایت ،تهران ،امیر کبیر ،سوم،
8311ش.
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 .81سرزمین زردشت (اوضاع طبیعی ،سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،تاریخی رضائیّه)،
علی دهقان ،تهران ،ابن سینا ،اوّل8311 ،ش.
 .81فرهنگ جامع تاریخ ایران ،عبّاس قدیانی ،تهران ،آرون ،ششم۲۰۸۶ ،ش.
 .85فهرست ماقبل الفهرست ،پرویز اذکایی ،مشهد ،آستان قدس رضوی ،چاپ اوّل8319 ،ش.
 .11کنکاشی بر زندگی و اندیشۀ زرتشت ،کورش نیکنام ،تهران ،بهجت ،اوّل8353 ،ش.
 .18گاتاها سرودههای اشو زرتشت ،آبتین ساسانفر ،تهران ،بهجت۲۰۶۰ ،ش.
 .11گاتها کهنترین بخش اوستا ،ترجمۀ ابراهیم پورداوود (م۲۰۵۶ش) ،تهران ،اساطیر ،اوّل،
۲۰۶۶ش.
 .13گاتها یا سرودهای آسمانی زرتشت ،ترجمۀ فیروز آذرگشسب ،خط غلامعلی عطارچیان،
تهران ،فروهر ،دوم8311 ،ش.
 .11لغزشهایی در شناخت کیش زرتشتی ،حسین وحیدی8328 ،ش.
 .19مقالاتی دربارۀ زردشت و دین زردشتی ،ژان کلنز ،ترجمۀ احمدرضا قائممقامی ،تهران ،فرزان
روز ،اوّل8351 ،ش.
 .12یسنا ،ترجمۀ ابراهیم پورداوود ،تهران ،دانشگاه تهران ،سوم۲۰۴۹ ،ش.
شماره  8و ،1بهار و تابستان 8319ش.

 .11سایت راه راستی.http://www.raherasti.ir ،
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 .11مقالۀ زرتشت و دربار ویشتاسپ شاه ،بهرام فرهوشی (م8318ش) ،مجلّۀ بررسیهای تاریخی،

