
 

  
  
  
  

  
  

  زمان زرتشتزمان زرتشت  ××

. مند بـود  د فرهنمؤ راینتئتومآفریدم، ه -اهورا مزدا -یازدهمین سرزمین و کشور نیکی که من « 
وندیداد، ( »  بار جادوان را در آن بیافرید پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی، جادوي زیان

  ).فرگرد یکم

ترین نامی است که تـاکنون از ایـن    اد شده و این قدیمیدر اوستا از سیستان به نام هئتومنت ی      
 رود هیرمند  ي کننده بر هئتومنت که تداعی عالوه. است جاي مانده  به1هاي مختلف اوستا سرزمین در نسک

هـاي اوسـتا    ترین سـروده  هاي جغرافیایی این سرزمین نیز در یسنه که از قدیمی باشد، از دیگر پدیده   می
  .است شده شد، نام بردهبا پس از گاهان می

اوروزا، : چـون  هـایی هـم   و ریزابـه ) فرزدانـو (، کیانسیه )اوشیدم اوشیدرن(هئتومنت، اوشیدرن    
یاد ها   آنباشند که اوستا بارها از هاي جغرافیایی سرزمین سیستان می خواسترا، زرنومیتی و فردثا از پدیده

  .باشند که به این ناحیه اشاره دارند بعی میهاي هخامنشی دومین من پس از اوستا، کتیبه. است کرده

شناس مجـار تبـار، اورل        میالدي توسط باستان   1915شناسی سیستان که تقریباً از سال        باستان 
 ي خواجه، دهانه چون کاخ کوه هایی هم گریخته در محل  و صورت جسته  استاین آغاز گردید، تاکنون به    

. اسـت   صـورت پذیرفتـه  7 و تپه گوري کهنه6تپه طالب خان، 5، قلعه سام4، شهرسوخته3، نادعلی 2غالمان
 عظیم شهرسوخته شاهد یک حفاري علمی و منظمی بوده که پیش از انقالب ي البته در این بین، محوطه
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شناسان ایتالیایی و پـس از انقـالب توسـط تیمـی از         جمهوري اسالمی به مدت یک دهه توسط باستان       
در ایـن دوره  .  تعلـق دارد 8این شهر از نظر زمانی به عصر مفـرغ    . تاس  شناسان ایرانی انجام شده    باستان

نظام شهرنشینی، تشکیل حکومت، مبادالت بازرگانی گسترده و فراگیر، پیـدایش خـط، سـاخت معابـد        
 باالیی از تکامل در این هزاره طالیی از عصر بـشریت  ي شکل گرفتند و به مرحله ... ها و    بزرگ و کاخ  

بینی و ادبیات و رخدادهاي سیاسی یکی از دستاوردهاي بسیار مهم این     و جهان  تحریر اساطیر . رسیدند
که براساس الواح  چنان. است هزاره است که بر روي الواح و یا سایر آثار هنري این دوره به یادگار مانده

اند تاریخ  یدهشناسان موفق گرد و ایالم، باستان) النهرین بین(رودان  هاي میان آمده از تمدن دست شمار به بی
  .ها را تا حدود زیادي بازسازي کنند و تمدن این سرزمین

 9 دهمي نوشته از طبقه گرفته، فقط یک گل هایی که تاکنون در شهرسوخته انجام رغم حفاري علی
  آمـده و از نـوع خطـوط     دسـت  گـردد بـه    آن محـسوب مـی    ي  تـرین طبقـه    استقرار این شهر که قـدیمی     

نوشـته داراي دو عالمـت    این گل. اند تاکنون به درستی کشف و خوانده نشده است که   10 ایالمی -پروتو
سـید  (هـا اسـت     در سـمت چـپ ایـن عالمـت    5شده در سمت راست و پنج عالمت معادل رقم         کنده

جز این لوح نامفهوم، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وجود خط یـا کتابـت در               به). 131: 1380سجادي،  
ایـن منطقـه   ...  بنابراین، هیچ اطالعی از نام، باورها، اساطیر، ادبیـات و           .است  شهرسوخته گزارش نشده  

هـاي   گرچه ارتباط فرهنگی و تمدنی آن با تمدن   . بسیار آباد و مسکون از فالت ایرات در دست نیست         
اسـت و شـاید در آینـده بـا      رودان محـرز شـده   جوار مانند سند، آسیاي مرکزي و تا حـدودي میـان            هم

 ي صورت مرحله هزارساله به دست آورد که دراین ر بتوان اسناد مکتوب از این شهر پنجهاي بیشت حفاري
. دست خواهدداد جدیدي در شناخت هرچه بیشتر باورها و اعتقادات سیستان در دوران پیش از تاریخ به

ر د. رود شمار نمی  عصر مفرغ در سیستان بهي البته باید خاطرنشان ساخت که شهر سوخته تنها محوطه        
 در منطقـه سیـستان ایـران صـورت     1388 تـا   1385هاي   شناسی که طی سال    هاي میدانی باستان   بررسی

به عصر مفرغ تعلق دارنـد  ها   آن مکان باستانی شناسایی گردید که بیش از نیمی از        1662گرفت، تعداد   
ست و این جداي آن چیزي ا) 1388 مهرآفرین و موسوي حاجی، ؛1385موسوي حاجی و مهرآفرین،     (

درصورت کاوش از چند محوطـه دیگـر عـصر مفـرغ در         . داردع در افغانستان وجود   که در سیستان واق   
تـوجهی در بازسـازي    هاي فراوانی حاصل خواهدگردید که هر یک سهم قابـل   سیستان اطالعات و داده   

  .عناصر دینی، اجتماعی و فرهنگی منطقه خواهندداشت

یستان ایران صورت گرفت، نـشان داد کـه از آغـاز           شناسی که در س    هاي میدانی باستان   بررسی 
 سال هـیچ نـوع اسـتقرار ثـابتی ماننـد          1500، به مدت    11هزاره دوم قبل از میالد تا حکومت هخامنشی       

البته این گسست استقراري ). همان(است  هاي عصر مفرغ در سیستان ایران وجود نداشته شهرها و آبادي
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عدم پیدایش و شناسـایی آثـار و    . مشاهده است  ستان ایران قابل   نیز در سی   12در دوره پیش از شهرنشینی    
  نخست این. مواد فرهنگی این دو دوره را شاید بتوان بر اساس اطالعات موجود به دو دلیل توجیه کرد   

 کامـل نیـست و چـه بـسا آثـار و مـواد فرهنگـی        13شناسی ما از سیـستان فرهنگـی   که اطالعات باستان  
هـاي   باشد که هنوز به علت انجـام نیـافتن بررسـی    ر در افغانستان وجود داشته   شناسی از این ادوا    باستان

هـا در سیـستان همیـشه تـابع جریـان       پیدایش و افول تمدن  . اند شناسی شناسایی نگردیده   میدانی باستان 
هـاي کوچـک و    هرگاه هیرمند جاري باشـد، شـهرها و آبـادي   . است  بودههاي آن    هیرمند و دیگر ریزابه   

گیرنـد و هرگـاه از جریـان بازبمانـد، ایـن        سوي این رود و نهرهاي پرشمارِ آن شکل می         بزرگ در دو  
بر این، چون سرزمین سیستان مسطح است و       عالوه. گردند شهرها و روستاها پس از چندي متروك می       

است بادهاي محلی از جمله باد صدوبیست روزه که با شـدت در   رسوبات فراوانی سطح آن را پوشانده 
 شدن نهرها و در نتیجه هموارشـدن بـستر         جایی این رسوبات موجب انباشته     به وزند با جا   طقه می این من 

گردد که هیرمند و انهار متعدد آن پیوسته در این سرزمین تغییر بستر  این پدیده باعث می. گردند میها  آن
)  قبل از میالد3200 ( پیش از حیات شهر سوختهي  رو، این احتمال وجود دارد که در دوره از این. دهند

 دوم قبل از میالد تا دوره هخامنشی که آثار استقرار جوامع انسانی در سیستان ایـران            ي  و از آغاز هزاره   
باشند و در نتیجه  تغییر مسیر داده) افغانستان(هاي آن به سمت شرق  است، هیرمند و ریزابه شناسایی شده

علـت نامـساعدبودن شـرایط     باشند و یـا ایـن کـه بـه     تهها در سیستان شرقی استمرار یاف    شهرها و آبادي  
  .باشد  محیطی استقرار در هیرمند سفلی، چنین استقرارهایی در هیرمند علیا شکل گرفته-زیست

بودن   مورد بحث، متفاوتي هاي استقراري در دو دوره دومین دلیل در مورد عدم وجود محوطه
هـا   احتماالً الگوي استقراري ایـن دوره . در منطقه استو یا تغییر نوع معیشت و استقرار جوامع انسانی       

نشینی را کنـار نهـاده و بـه     جا   که ساکنان آن، سیستم یک     است  بودهمبتنی بر زندگی کوچرویی و شبانی       
هـاي   تواند بر اثر تغییرات اقلیمی و یا بـر اثـر پدیـده        اند که این خود نیز می      پرورش احشام روي آورده   

پیشه در منطقـه    یک قوم قدرتمند کوچرو و شباني اجرت اقوام بیگانه و یا غلبهاجتماعی نوین مانند مه 
جانـشینی و شـهري و     رو، سیستم اجتماعی و معیشتی جدیدي جاي زندگی یـک          از این   . باشد  رخ داده 

اي از زندگی اجتماعی را در منطقه پدید آورد که هم اکنون آثار آن   را گرفت و گونه عوامل وابسته به آن
از سوي دیگر هیچ دلیلی وجود ندارد که بتوان گفت در این دو        . دك و یا چندان قابل مشاهده نیست      ان

افتد، اما ایـن   هایی در سیستان اتفاق می گاهی خشکسالی  گرچه  . است  بودهدوره سیستان از سکنه خالی      
ی برهوت و بدون ر منطقه به سرزمینزیاي نیست که چندین سده به درازا بینجامد و ناگ وضعیت به گونه

توان  ترین فرضیاتی است که می بنابراین، در شرایط حاضر، دو احتمال مذکور از قوي. سکنه تبدیل گردد
  .هاي فترت سیستان مطرح نمود، گرچه احتماالت دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت  دورهي درباره
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عصري . کند ز عصر اوستا آغاز می دم تاریخ خود را ا     اي که بیان گردید، سیستان سپیده      با مقدمه 
شده نیست، اما آثار مکتوب آن هویت واقعی و اصیل ایـن سـرزمین را آشـکار               که چندان بر ما شناخته    

  .سازد می

ها نموده، اختالف نظر   زمان اوستا و حیات زرتشت که مبادرت به سرایش این چکامه ي  درباره
ندگان یونانی دربـاره زرتـشت برجامانـده، اخیـراً     بر تاریخ سنتی و تاریخی که توسط نویس   عالوه. است
اسـت تـا یـک     شناس صورت گرفتـه  شناس و باستان هایی از سوي پژوهشگران تاریخ ادیان، زبان    تالش

  .تاریخ نسبی و معقول از زمان سرایش اوستا ارایه دهند

ت کند کـه زرتـش   لیدیایی که معاصر اردشیر اول هخامنشی است نقل می        ) اگزانتوس(خانتوس  
هاي دیگر بـه جـاي عـدد     اما در نسخه. است زیسته  سال پیش از فتح یونان به دست خشایارشا می  600
 6000است و این عدد مطابق روایات دیگر یونانی است که بر طبق آن زرتـشت           آمده 6000، رقم   600

تاریخ هرمودوروس و هرمیپوس ). 16: 1370آموزگار و تفضلی، (زیسته است  سال پیش از افالطون می
اودخوس کلدانی که در قرن ). 658: 2537اومستد، (اند   سال پیش از برافتادن تروا ذکر کرده5000او را 

 سال پیش از افالطون و پلینوس از قول ارسطو حیات 6000زیست، زمان وي را  چهارم قبل از میالد می
 سال 5000تارخوس نیز تاریخ پلو). 117: 1374مهر، (اند   سال پیش از افالطون تعیین کرده6000وي را 

  )19-25: 1373کاتراك،  (.است قبل از جنگ تروا را مشخص ساخته

رسد  تر از دیگر نویسندگان یونانی است به نظر می که اگزانتوس لیدیایی قدیمی با توجه به این     
 600را عدد که چ اند، اما این هاي وي تنظیم کرده که دیگران مطالب خود را در این زمینه بر اساس نوشته

آیا این مسأله ناشی از خطاي سهوي نویـسنده  .  داده است، جاي تعمق دارد    6000جاي خود را به رقم      
اند این اشتباه در کلیه آثار آنـان تکرارشـده    هاي وي استفاده کرده  و دیگران نیز چون از نوشته    است  بوده

  .تر است ش اوستا بسیار نزدیک به زمان سرای600گونه که در سطور بعد خواهد آمد عدد  است؟ همان

در مقابل نویسندگان یونانی، تاریخ سنتی قرار دارد که زمان حیـات زرتـشت را بـسیار بـه مـا            
 1221شدن یزدگرد  که بیرونی فاصله زردشت تا زوال سلطنت ایرانیان را با کشته چنان. است نزدیک کرده

  :نویسد داند و می سال می

ن بشتاسف و اسکندر است و اوالد بشتاسف سلطنت کردنـد         سال از این مدت را که میا       258«
باشـد و اوالد اردشـیر     سال را هم که میان پادشاهی اردشـیر و هـالك یزدگـرد مـی    426کنار گذارده و   

ماند و این مدتی است که میان اسکندر و اردشیر   سال باقی می537. گذاریم حکومت کردند نیز کنار می
). 174-5: 1386بیرونـی،  (» ماند  سال می316 ساسانیان پادشاهی کردند است که تا تمام هزار سالی که    
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: 1370آموزگـار و تفـضلی،    (کند    سال ذکر می   258 زمانی زرتشت تا اسکندر را       ي  مسعودي نیز فاصله  
  .باشد  بیرونی اخذ کردهي رسد که وي این تاریخ را از آثارالباقیه و به نظر می) 14

اردشـیر  «: نویـسد  وجیه تاریخ میان ظهور زرتشت تا اسکندر می       نیولی به نقل از مسعودي در ت      
 دیگر نیـز ادامـه یابـد و چـون     ي بود، دو سده اي که با سلسله او آغاز شده      میل داشت حکومت و دوره    

 سال پس از 500 سال فاصله وجودداشته و اردشیر تقریباً 300شد که میان زرتشت و اسکندر  می پنداشته
هـاي    مزبـور بـدبختی و آشـوب   ي  وي چون نگران آن بـود کـه پایـان هـزاره    اسکندر جلوس کرده بود   

 ي بار خواهدآورد پایان هزاره را در زمانی تقریبی کـه میـان دوره            ناپذیري را براي جانشینان او به      جبران
  ).222: 1381نیولی، (» بود، جاي داد اسکندر و خود وي سپرده شده

. هاسـت  ترین آن شده ترین و شناخته   فنامه یکی از مقبول   در میان آثار مزدیسناي پهلوي، ارداویرا     
چنـین  «: کنـد  این کتاب سخن خود را با تاریخ زمانی بین زرتشت تا اسکندر گجستگ چنین آغـاز مـی     

 سـال دیـن در   300تا پایان . بود در جهان رواج داد   بار اهلو زردشت دینی را که پذیرفته       گویند که یک    
که مردمان به ایـن دیـن شـک کننـد،            براي این ) اهریمن(ه  ستجپس گُ . ندگمانی بود  پاکی و مردم در بی    

ژینیو، . ( گجسته اسکندر یونانی مصرنشین را گمراه کرد که با ستمگران و نبرد و بیماري به ایرانشهر آمد
 ساله زرتشتی پـیش از اسـکندر کوشـشی اسـت کـه در واقـع در زمـان               300تاریخ سنتی   ). 39: 1372

 پیـامبر بـزرگ   ي با چهـره )  سلوکیي دوره( جاري در آن زمان ي رفت تا آغاز دوره   ساسانیان صورت گ  
 سه هـزار سـاله یعنـی در سـال       ي  هاي زمان وي را در آغاز چهارمین دوره        ایرانی مطابق شود که سنت    

  ).216نیولی، پیشین، ( عمر جهان جاي دهد 9000

است، اما   را با مشکل مواجه ساختهنگاري اوستا نظرهاي متفاوت و گاهی متناقض کار گاه اظهار 
است و براي حل این مسأله  گذاري اوستا تا حدودي در این کتاب نهفته باید اذعان داشت که کلید تاریخ

هـاي   یکـی از افـرادي کـه در ایـن زمینـه پـژوهش           . کافی است به اطالعات خود اوستا مراجعـه کنـیم         
وي در شـرح  . باشـد  است، مـري بـویس مـی    شتهشناسی از خود به یادگار گذا      ارزشمندي براساس زبان  

ودا که  آید و قدمت آن با ریگ شناسی به نظر کهنه می ها از نظر زبان گات«: نویسد گذاري اوستا می تاریخ
کیهـان  . باشد، به خوبی قابل مقایسه است  پیش از میالد آغاز شده1700گردآوري آن بایستی در حوالی    

هاي خویش به  ه  صور خیالی را که زرتشت در سرود. ز باستانی استشناختی زیربناي الهیات زرتشتی نی
چـون گـواهی مطمـئن    . تدریج اسکان یافته، متأثر اسـت  اي که به  داري جامعه  کار گرفته، از تجارت گله    

 پـیش از مـیالد حیـات    1000 تا   1400دیگري موجود نیست، طبیعی است بپذیریم زرتشت در حوالی          
ها  شناسی معتقد است که گاثه اساس زبانکریستین سن نیز بر). 263-4: 1.ج، 1374بویس، (» است داشته

رو باید اعتراف کرد که زرتشت  از این . بلکه یک زبان کامالً ایرانی است     . یک زبان آریایی قدیم نیست    
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  ).30-31: 1345سن،  کریستین(است  زیسته  قبل از میالد می14بعد از قرن 

ها از پایان قـرن نهـم و    د، معتقد است که تاریخ و پیدایش گاثه       تاریخ ما  ي  دیاکونوف، نویسنده 
ها در ماد شرقی و بین پایان قرن نهم  به نظر وي گاثه. است بودهتر ن  آغاز قرن هشتم قبل از میالد قدیمی      

افراد دیگـري نیـز تـاریخ    ). 358: 1371دیاکونوف، (است  و آغاز قرن هفتم قبل از میالد تدوین گردیده  
شـک   بی). 46: 1375داندامایف، (دانند   ماد و حتی جدیدتر از آن میي  را متعلق به دوره    ظهور زرتشت 

است که تحقیقات خود را در یـک   شده اي شناخته  نیولی در بین پژوهشگران تاریخ کیش زرتشت چهره       
  پیش1100شمار استوار است، دنبال نموده و تاریخ  چارچوب کامالً علمی و منطقی که بر مستندات بی

نیولی، (کند  از میالد را به عنوان جدیدترین تاریخ احتمالی براي بنیانگذاري مذهب زرتشت پیشنهاد می        
  ).210: پیشین

تـوان در نظـر    نگاري پژوهشگران معاصر براي سرایش اوستا مـی       اساس گاه حد میانگینی که بر   
. اشناسـی مطابقـت دارد  اي که بـا برخـی شـواهد اوست         دوره. گرفت پایان هزاره دوم قبل از میالد است       

 هایی وجود دارد که با بررسی  نشانه گونه که پیش از این بیان گردید در اوستا و در احکام دینی آن، همان
ساختن خاك و آتـش بـا    که آلوده از جمله آن  . توان به زمان تقریبی حیات زرتشت نزدیک شد        میها    آن

  زیـرا خـاك مظهـر فرشـته     .  دین جـایز نیـست  در آن جاي گرفته، در این    ) سونَ(روج مرگ   جنازه که د
سپندارمذ است و هرگز نباید آن را با نسو که مظهر مرگ و نابودي است و در تن جـان سـپرده جـاي                

سپردند، بلکه الشه انسان   انسان و سگ را به خاك نمیي رو مزدیسنان جنازه از این. گرفته، آلوده ساخت
گذاردند تا پس از از میان رفتن گوشـت و خـون،    باشد، می را در جایی که با عناصر فوق تماس نداشته       

این رسم در بین قبایل سکایی و خزري هزاره دوم و اول قبل    . ها را درون استودان جاي دهند      استخوان
  .از میالد نیز کامالً مرسوم بود

نـد،  ا شناسان در مناطق مختلفی از ایران و آسیاي میانه بـه عمـل آورده       هایی که باستان   با کاوش 
اند که اجساد را درون خاك به همراه لوازم شخصی  هاي مسکونی یافته هایی را در کنار محوطه گورستان

 هکتـار وسـعت سـالم و    21که در شهرسوخته قبرستانی بـا    چنان  . اند آنان و دیگر هدایا مدفون ساخته     
رد و حدود صدهزار نفر  هزار قبر وجود دا35 تا 25در این قبرستان بین . است شده نخورده شناخته دست

). 74تـوزي،  (انـد    نفر در کنار یکدیگر قرارگرفته4 تا 2زیرا در برخی از گورها بین      . اند مدفون گردیده 
شده، ما  قرارداده... اشیاي مختلفی مانند ظروف، پیکرك، لوازم کار، زینت آالت، ها   آن این گورها که در   

هاي گونـاگون   بر متنوع و شکلوجود مقا. کند ن یاري میهاي رایج در منطقه سیستا را در بازسازي آیین 
هاي فراوان انسانی و حیوانی مانند زنان و  هاي انسانی و سگ و پیکرك دادن جسد در گور، جمجمهقرار

پرستی   توتمي هاي گاو، پلنگ و گراز حکایت از یک جامعه مردان در قالب و اشکال گوناگون و پیکرك
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شود، بلکه کامالً  نمی یک از این قبور نشانه مزداپرستی دیده در هیچ ). 38-43: 1386سیدسجادي، (دارد 
هاي کفرکیشی است که در سرتاسر عصر مفـرغ در خاورمیانـه و آسـیاي مرکـزي رایـج         وابسته به آیین  

نبـودن سـاکنان ایـن منـاطق      دهنده زرتـشتی  هایی با چنین اشیایی نشان   وجود چنین گورستان  . است  بوده
 اول قبـل از مـیالد   ي له به نوعی بیانگر این واقعیـت اسـت کـه تـا اوایـل هـزاره        این مسأ  .اسـت 

 اگر فرضاً قبرستان شهر سـوخته را  .بود گري و یا دین او هنوز در این مناطق به ظهور نرسیده   زرتشتی
سادگی از کنار این مسأله گذشت که هرگـز   توان به شمار آوریم باز نمی    به عنوان یک مکان مزدیسنی به     

مانند شهر سـوخته و صـدها   ( عصر مفرغ سیستان ي هاي مختلف اوستا از نظام شهري پیچیده    نسک در
هاي جغرافیایی خاص  نشده است و این کتاب فقط به پدیده سخنی گفته) شهر کوچک و بزرگ دیگر آن

  .آن اشاره دارد

اي برخوردار اسـت،   شناسی از جایگاه ویژه   هاي کلیدي اوستا که اتفاقاً در باستان       از دیگر نشانه  
 صنعتی شهر ي   مسکونی و منطقه   ي  هایی که تاکنون در گورستان، منطقه      در حفاري . است اسب   ي  قضیه

هـاي   است و طی آن هزاران قطعه سفال و دیگر مواد فرهنگی منقـوش بـا نقـشمایه               گرفته  سوخته انجام 
در میـان  ). 529-561: 1385تـوزي،   (شـود    نمی است، هیچ تصویري از اسب دیده      دست آمده  حیوانی به 
 بزرگ عصر مفرغ، هیچ  ي  آمده از این محوطه     دست  هاي به  شمار شهر سوخته و استخوان     هاي بی  پیکرك

یـک از    تنها در شهر سوخته بلکه در هیچ   این مسأله نه  ). 11: 1382سیدسجادي،  (نشانی از اسب نیست     
 و آشـور تـا قبـل از عـصر آهـن      هـاي سـومر، بابـل      ویـژه تمـدن     هـاي باسـتانی خاورمیانـه بـه        محوطه

. 14اسـت  شـده  این درحالی است که در سرتاسر اوستا از اسب بارها و بارها سخن گفته          . است  نشده  دیده
دوره مهم تاریخ استفاده از اسب در ایران با مهاجرت ایرانیان مقارن است که گیرشمن آن را بـه اوایـل         

  )66: 1368گیرشمن، (دهد  هزاره اول قبل از میالد نسبت می

توان در اوستا یافت و به زمان حیات زرتشت نزدیـک شـد، زبـان            هاي دیگري که می    از نشانه 
که   و چنان15 آهن بارها در اوستا تکرار شده  ي  واژه. دار است  هاي ستون   آهن و خانه   ي  گاثاها و نیز واژه   

یداد، فرگرد هفتم براي در وند). 60:کاتراك، پیشین (ند، مقصود فلز عام نیست      ا  برخی آن را تفسیر کرده    
در ایـن  . پاکی آوندهایی که با مردار سگان یا مردمان آلوده شده، نوع تهطیر بستگی به جنس آوند دارد            

آوندهاي زرین، سیمین، برنجین، آهنین، سنگی، گلین، چـوبین و     : است  جا از جنس انواع آوند یاد شده       
بود هیچ لزومی نداشت که از   فلز به طور عام میدر اوستا،) Ayangh(چه منظور از آینگ   چنان. سفالین

هاي استفاده از آهن در فـالت   سازد که اولین نمونه جا خاطرنشان می در این . جنس انواع آوند یاد شود 
شناسـی   این دوران مهم در تاریخ و باسـتان . است   قبل از میالد مشاهده شده     1500ایران در حدود سال     

طالیـی،  (د رشود که به عـصر آهـن شـهرت دا    بل از میالد را شامل می     ق 500-1500ایران مقطع زمانی    
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و اتفاقاً در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره اول قبل از میالد در ساخت انـواع ظـروف            ) 58-54: 1374
  ).115همان؛ (شده است  فلزي از طال، نقره، مفرغ و آهن استفاده می

دهـد کـه ایـن دیـن در      شناسی نشان می ستان تطبیقی آن با آثار باي  شواهد اوستا و مطالعه   
 جهانی گذاشت و بسیار بعید است که در هزاره اول ي  دوم قبل از میالد پا در عرصه ي  اواخر هزاره 

 ایرانیانی هستیم که بـا   ي  باشد، زیرا در این عصر شاهد تحرك گسترده        قبل از میالد به ظهور رسیده     
هـا    آنبرخورد کردند و مظاهر عظیم مدنیت... ر، بابل و  هاي بزرگی مانند اورارتو، ایالم، آشو      تمدن

گونه شاهدي از ایـن عناصـر تمـدنی و       که هیچ  در حالی . نمودند را به طور مستقیم لمس و مشاهده      
هاي پادشاهان هخامنشی از سیستان بـه نـام        از سوي دیگر در کتیبه     .شود نمی شهرنشینی در اوستا دیده   

زکلمه درنکه که برگرفته از .  مادي باشدي شود یک واژه میاست که تصور    ه یادشده نکَرdraya)  دریـا (
جـاي   یافـت بـه   ها ظهـور مـی   بنابراین، اگر این دین در این سده. شود می است در کارهاي کتزیاس دیده  

  .کرد  هئتومنت حتماً از کلمه زرنکه یا دریانکه استفاده میي کلمه

رفت که اسامی خاصـی ماننـد هئتومنـت، اوشـیدرن،     توان نتیجه گ شد، می   چه گفته  اساس آن   بر
باشند در نیمه دوم هـزاره دوم قبـل از    هاي جغرافیایی سیستان می در اوستا که همه از پدیده... کیانسیه،  

 استقراري در سیـستان ایـران   ي اي که در آن هیچ شهر و محوطه دوره. است بودهمیالد مرسوم و متداول   
به عبارت دیگـر  . شده کامالً مطابقت دارد چه در اوستا از سیستان گفته   آنوجود نداشت و این مسأله با       

کند و چون شهري در منطقه وجود ندارد هیچ      هاي جغرافیایی سیستان اشاره می     اوستا فقط به پدیده   
برد و این درست در زمانی است که سیستم اجتمـاعی شـهري    هاي آن نمی   نامی از شهر و یا آبادي     

  . متروك و نشانی از آن در دست نیستدر سیستان کامالً

  مکان زرتشتمکان زرتشت  ××
 مکان ظهور وي و ي به همان نسبت که در مورد زمان حیات زرتشت اختالف نظر است درباره

سرزمینی که در آن به تبلیغ آیین مي متون اوستا، زرتشت در  برپایه. سنا پرداخت، اختالف راي استزدی
  ).14، بند 9یسنه، هات (یافت ي رود دایتیا والدت  ایرانویج در کرانه

اما اهریمنِ همه تن مرگ، . ایرانویج نخستین سرزمین و کشور نیکی است که اهورا مزدا آفرید«
جـا ده مـاه    در آن. اژدها را در رود دایتیا آفرید و زمستانِ دیوآفریده را بر جهان هستی چیرگی بخـشید             

زمستان بدترین .  اي آب و خاك و درختان سرد استزمستان و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نیز هوا بر
  ).وندیداد، فرگرد یکم(» .آورد جا فرود می ها را در آن آسیب
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هاي مدیدي بر اساس تاریخ سنتی که بیشتر بر متون پهلوي ساسانی استوار است زادگاه  تا مدت
بود تا نویـسندگان   ب شدهاین مطلب موج. دانستند ن میرا در شمال غرب ایران، آتروپات  ) ایرانویج(وي  

 اخیـر کـه   ي در سـده . شناسان از ایـن نظریـه پیـروي کننـد         برخی از شرق  ها     آن اسالمی و به تبعیت از    
اسـت و   داري توسط محققان صورت پذیرفته، نظریه مـذکور دچـار چـالش گردیـده              هاي دامنه  پژوهش

د اوستا، طرفدارانی را به سـوي  اند که هریک با ادله و مستنداتی از خو        هاي دیگري مطرح گردیده    مکان
هـاي مـاوراي خـوارزم، سـرزمین خـوارزم،        توان به سرزمین   ها می  از این مکان  . است  خود جذب نموده  

شده بپردازیم، الزم اسـت تـا    یک از نظریات مطرحکه به مستندات هر  قبل از این  . ردسیستان و ري نام ب    
  . از اوستا روشن سازیماي از وضعیت سرزمین ایرانویج را بر اساس متونی گوشه

مکانی که رود دایتیـا در آن  . است تقریباً در نه مورد در اوستا از مکانی به نام ایرانویج یاد شده            
اي در این سرزمین سخن رفته که ایـن   در وندیداد، فرگرد اول و دوم از سرماي سوزنده        . جریان داشت 

 یخبندان متوالی زندگی ساکنان آن را فلج  سرما براي آب و خاك و درختان بسیار زیانبار بود و برف و            
که مردمان   برف و یخبندان، این منطقه محیطی معتدل و دلپذیر بود، چنان  ي  البته قبل از دوره   . بود  ساخته

توانـست   اي بـود کـه مـی    گونـه  محیطی مناسب ایرانویج به شرایط زیست. بودند  بسیاري در آن گرد آمده    
ها را چنان آفرید که هر چند  اما اهورا مزدا دیگر سرزمین   .  نماید مردمان بسیاري را به سوي خود جلب      

نمود و میل مهاجرت آنان بـه سـرزمین    مناسب و آبادان نبودند در چشم ساکنان آن مناطق خوشایند می 
اما دیري نپایید که اهریمنِ همه تن مرگ این سـرزمین معتـدل و آبـاد را بـه         . داد ایرانویج را کاهش می   

  .و یخبندان نمود که احتماالً موجب مهاجرت ساکنان آن گردیداي سرد  گونه

 رود ي بینیم که در ایرانـویج در کرانـه   آنگاه اهورا مزدا را در فرگرد دوم این کتاب در حالی می    
) آور و پر بـرف  زمستانی مرگ(گوید که بدترین زمستان  دایتیا با ایزدان مینوي انجمن کرده و به جم می  

هاي نرینگـان و مادگـان    رو پناهگاهی زیرزمینی بساز و از هرگونه چهارپایان تخمه         ناز ای . در راه است  
جا گرد آور تا سرماي شدید موجـب هالکـت و تبـاهی          ها را در آن      ها و خوردنی   برتر و تخمه رستنی   

  .حیات نگردد

چنان  ا همیابد، ام بار، ایرانویج گرچه آن شکوه دیرین را باز نمی یافتن زمستان مرگ  پس از پایان  
شـود کـه از     رود دایتیـا ظـاهر مـی   ي مزدا در ایرانویج در کرانـه  بار اهوره این. مزداست مرکز توجه اهوره 

آبان یشت، (خواهد که زرتشت دینی بیندیشد، دینی سخن گوید و دینی رفتار کند              ر اَناهیتا می  ودویسرِاَ
خواهد کـه کـی گـشتاسپ دینـی      اَناهیتا میبینیم که در همین مکان از  آنگاه زرتشت را می). کرده پنجم 

تقـدس سـرزمین ایرانـویج    ). 24آبـان یـشت، کـرده    (بیندیشد، دینی سخن گوید و دینی رفتـار کنـد        
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  بر چکاد اوشیدا

 .است داشتهمزدا در آن قرار  اهوره) تختگاه(اي است که گویا جایگاه  گونه به

بر بالش زرین، بر فـرش   دایتیاي نیک بر تخت زرین،      ]رود[ ي  مزدا در ایرانویج بر کرانه     اهوره«
  ).رام یشت، کرده یکم(» رواي را بستودندزرین در برابر برسم گسترده با دستان سرشار اَ

 نخست در سانسکریت، آریه ي کلمه. است تشکیل گردیده» ویج«و » ایران«ایرانویج از دو کلمه 
Arya     ائیریه« و در اوستا «Airya ر هخامنشیان، اریه  و در فارسی باستان یعنی زبان رایج روزگاAriya 
 آمده و این کلمه نیـز صـفت اسـت بـه معنـی      Airyana» ائیرینه«چنین در زبان اوستایی      هم. است  آمده

اوستا در زمان ساسانیان به هرکجا که در متن به این کلمه برخوردند آن را ) مفسرین(گزارندگان . آریایی
کلمه آریه را ). 135: 1380پورداوود،  . (اند گردانیده) Erân(به زبان پهلوي، زبان رایج خودشان به اران         

» ویج«ي وئجه که در پهلوي       واژه). 137: همان(اند   برخی از ایرانشناسان به معنی شریف و آزاده گرفته        
» ائیرینه وئجـه «بنابراین، .  به معنی تخم استVija» ویجه« و یا Bija» بیجه«شده، در زبان سانسکریت    

ها یـا خانمـان    یعنی آشیان آریاییShayana- Airyo» ائیریوشیانه«نژاد ایرانی و یعنی سرزمین تخمه و 
یـن   رود مقدسـی اسـت کـه در ا   ،»از داد و قـانون ایـزدي برخـوردار        «رود دایتیا یعنی    ). همان(ایرانیان  

  ).136: همان(سرزمین جاري بود 

دید در زمان پادشاهی  برف و یخبندان شي شود آن است که دوره چه که از اوستا مستفاد می   آن
 زمانی بین جم و زرتشت چه ي هنوز مشخص نیست که فاصله. است داده جم در سرزمین ایرانویج روي

ظـاهراً  . اسـت  زیسته تر از زرتشت می  اي بسیار کهن   دانیم که جم در دوره     را می  ، اما این    است  بودهمدتی  
 ایرانویج اندکی بـه وضـعیت پیـشین    رسد و سرزمین  جم پس از مدتی به سر می   ي  عصر یخبندان دوره  

احتماالً در عصر یخبندان بـسیاري از مردمـان، ایرانـویج را تـرك و بـه منـاطق گـرم                  . گردد خود بازمی 
گرفت که عصر یخبندان پایان یافته و از اژدها  تولد زرتشت در ایرانویج زمانی صورت. دند مهاجرت نمو

مزدا را در ایـن دوره در کنـار    زیرا اهوره. شود نمی ي دیده، اثر16که در زمان جم در رود دایتیا شناور شد 
چون پادشاهی در کمال آرامش بر تخت زرین، بـر بـالش زریـن و بـر      بینیم که هم رود دایتیاي نیک می   

  ). یکمي رام یشت، کرده(شکند  همي است تا آفرینش اَنگرمینو را درفرش زرین مشغول ستایش اندروا

: اسـت   آمـده   چگـونگی آفـرینش زمـین   ي ش دربـاره هندجمله در بدر متون پهلوي ساسانی از    
ر آن باران را ساخت که دریاها از او پدید آمدند، زمین را همه جـاي نـم بگرفـت، بـه         که تیشتَ  هنگامی«

میـان و  ) در(اي  ي نیمـه  اي بـه انـدازه   پاره. هفت پاره بگسست، داراي زیر و زِبر و بلندي و نشیب بشد 
ـ   آن شش پاره به اندازه    ). آن قرار گرفت  (پیرامون  ) ردیگ(ي   شش پاره  ) هـا را  آن(او  . س اسـت  یرَنوي خَ

 خراسـان اسـت، کـشور    ي به ناحیه) که(اي را    پاره) که(چنان  . مرز ببود ) ایشان را (زیرا  . کشور نام نهاد  


