
زردشت و اسکيتي ها*
و. اي. آبايف/ حسين مصطفوي گرو

اوستا ٬ از نظر زبان و محتوا٬ به دو بـخش اصـلي
تقسيم مي شود: گـاهان و اوسـتاي مـتأخر. گـاهان
سخنان خود زردشت و مـنظوم و آهـنگين است.
اوستاي مـتأخر مـجموعه اي از مـتون اسـاطيري٬
ديني و عبادي است کـه٬ هـر چـند بـخشي از آن
بســيار کــهن مـي نمايد٬ مـدت ها پس از زردشت
تدوين و تنظيم شده است. بـراي بـررسي زنـدگي
زردشت و مضامين اوليه اصالحات دينِي او٬ بايد
به گاهان استناد کرد. زماني که شخصيت و فعاليت
ايــن پــيامبر خــميرمايه افســانه ها قـرار گـرفت٬
زندگي نامه اي خيالي و جديد از او ساخته شد کـه
در آن به سختي مي توان به واقعيّات تـاريخي٬ ولو
اندک٬ دست يافت. اين سيماي افسانه اي٬ هـم در
اوستاي متأخر و هم در مـتون پـهلوي زردشـتي٬

* V. I, Abaev, ``Z oroastr i Skify' ' , A cta Iranica
6, Leiden 1975, pp. 1-12.
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مشهود است.١
در گاهان و در ديگر بخش هاي اوستا ٬ در ميان
اسامي قبايلي که پديدآورندگان متون اوسـتايي بـا
Sairima نام ¦Tu و ra آنها آشنايي داشتند٬ از مردم
برده شده است. نيبرگ٬ در کتاب معروف خود که
اختصاص به اديان ايران باستان دارد٬ با داليل کافي

ثابت مي کند کـه در پِس ايـن اسـامي بـايد قـبايل
اسکيتي ها (سکاها) را سـراغ گـرفت و ايـن نشـان
مي دهد که سخن گويان زبان اوستايي با آنـها آشـنا

2) H. S. Nyberg, Die Religionen des alten Iran.
M itteilungen der Vorderasiatischägyptischen
Gesellschaft, 43. Band, Leipzig 1938, p. 253.

بوده اند٢ . در اين جا پرسشي مطرح مي شود که اين
آشــنايي چگــونه بــوده و شـخص زردشت چـه
رابطه اي با اسکيتي ها داشته است و يا مي توانست
داشته باشد و چه تصوراتي دربـاره ايـن مـردم در
روايات متأخر زردشتي و حماسه ملي ايران پديد

آمده است؟
Sairima ـ٬ که در گاهان نامي از از مردم َسئيريَمه
آنها برده نشده و تنها يک بـار در اوسـتاي مـتأخر
(فروردين يشت٬ بند ١٤٣) از آنان سخن به مـيان
Tu¦ ra- آمــده است٬ صــرف نــظر مـي کنيم و بـه
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¦Da ـ٬ که نام رود و قبيله اي است و با nu- «توراني» و
¦Tu رابطه دارد٬ مي پردازيم. ra-

امر بسيار مهمي که جلب نظر مي کند تـناقض
شــديدي است کـه٬ در گـاهان ٬ از يک سـو٬ و در
روايات متأخر زردشـتي٬ از سـوي ديگـر٬ دربـاره
¦Tu به عنوان اسم قبيله ديده مي شود: نسبت به ra

اين قبيله٬ در گاهان نظر مساعد و در روايات متأخر
زردشتي نظر نامساعد اظهار شده است.

در يکــي از سـرودهاي گـاهاني٬ کـه از نـظر
مـضمون در شـمار مـهم ترين آنـهاست٬ «اخـالف
¦Frya ـي توراني»٬ به دليل خدمت na پرافتخار فريانه
شجاعانه به ايزدبانوي ارمئيتي (يسن ٬٤٦ بند ١٢)٬
ستايش مي شوند. ارمـئيتيـــ کـه يکـي از ايـزدان
اصلي مجموعه خـدايـان زردشت استـــ مـظهر
ـگلّه داري پيش رفته و صلح آميِز يک جانشين به شمار
مي رفت که اين نـوع گـله داري نـه تـنها اقـتصادي
محسوب مي شد بلکه خود آرمـاِن ديـِن زردشـتي

Ä مقاله ديگري از نگـارنده ٣ـ)ــبراي تفصيل بيشتر
با عنواِن

Skifskiâ§ byt i r e fo r ma Z o r oa st r a , A rch iv
Orientalni, xxiv, 1956, pp. 31-33.

بود٣ .
براي اثبات اين که همانا فريانه توراني اسکيتي
بوده است چنين مي آوريم که اين نام را در اسکيت٬
ب ــ ا و ش ــده  ب ـ ه شکل يون ــان ـي  ¦ol'viâـ٬ در کتيبه اي از
,y ـ٬ که مخصوص اسکيتي i l قبل از r به ت ـ ب ـدي ـ ل
Fliano سواحل درياي سـياه است٬ بـه صـورِت

٤ـ)ــقس نام سغدي (يعني باز هم نام ايراني شرقي)
III و ¦Fria در سندي از کوه مغ na¦ k (bryßnßk)

Khoza i§ stvennye dokumenty . Chtenie, perevod i
kommentari â¦ , M. N. Bogolyubov i O. I. Smirnova.
Moskva 1963, p. 35, 92.

(فليانُس) مي بينيم.٤
ـکاربرد فريانه توراني در يسن ٤٦ شکي بـاقي
نمي گذارد که زردشت با قبيله او رابطه اي تنگاتنگ
داشته و نيز امکان دارد خود جزو آن قـبيله بـوده

5) H . Humbach, Die G ath as des Z arathustra ,
Heidelberg 1959, I 132 II. 62.
هومباخ دربـاره ايـن مکـان چـنين تـوضيح مـي دهد:
«انسان هاي نـيک پـيدا مـي شوند... و بـه آن قـبيله اي
تعلق دارند که سرسلسله آن بـايد فـريانه ي تـورانـي
باشد». نويسنده در تفسير چنين مي نويسد: «قبيله اي
ـکه نياـکان اسپيتمان به آن تعلق دارد و طبيعتًا زردشت

 و کي گشتاسپ نيز جزو آن قبيله اند».

باشد.٥ درباره اين نظر که زردشت تبار اسکيتي دارد
مي توان به واقعيت شايان توجهي اشاره کرد و آن
¦Spita ـ) است ma¦ n Spitama (پـهلوي نام خانوادگي
ـکه در ميان زبان هاي زنده ايراني فقط در آسي٬ آن

هــم در يکــي از گــويش هاي بـازمانده اسکـيتي
سرمتي٬ باقي مانده است. به روايـتي کـه در آسـي
مـــتداول است يکــي از ســرسلسله هاي آســي
SidØ بوده است و اين اسم برطبق قـوانـين mon

¦Spita ـ) گرفته ma¦ n ¦Spitama* (پهلوي: na آوايي از

6) Istoriya Iranskogo gosudarstva i Kultrury,
Moskva 1971, pp. 271-275.

شده است.٦
بـرخـالف مـوضع مسـاعد گـاهان نسـبت بـه
تورانيان٬ گرايش ضد توراني در ديگـر بـخش هاي
اوستا و در روايات متأخر زردشتي آشکارا بـرتري
مي يابد. در بسياري از متون٬ توراني ها بـه عـنوان
دشمنان ايزدان و قهرمانان تـوصيف شـده انـد. در
َاْرديَشت بند ٬٥٥ ايزدبانوي ارد شکوه مي کند که او
را «تورانياِن تيزاسب تـرساندند» و او مـجبور شـد
جان پناهي زير ُسّم گاو نر بجويد. در ونـديداد ٬١٣
بند ٬٣٩ اهورامزدا مي گويد: «من سگ را آفريدم تا
FraÉ شـما را در بـرابـر تـورانـيان پـاسداري کـند».
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اسـياب ) دشـمن rasyan توراني (در شــاهنامه ٬ افـر

جاودان قهرمانان اوستايي مـعرفي مـي شود. نـبرد
بين ايران و توران بعدها مضمون اصـلي حـماسه
ي ايران شد. و. و. گريگوريف٬ صد سال پيش٬ به ملّ
درستي خاطرنشان سـاخت کـه «نـبرد ايـرانـيان و
تورانيان در واقع نبرد دو قبيله متخاصم ايـرانـي و
تــرکيــــ آن گـونه کـه مـفسران اروپـايِي شـاهنامه
پنداشته اندـــ نبوده بلکه نبرد بين دو بخش از يک
قبيله بوده است». نويسنده٬ در تأييد اين مدعا٬ به
اسامي مکان هاي جغرافيايي توران کـه در شـاهنامه
ذـکر شده و هم چنين اسامي قهرمانان توراني استناد

7) V. V. Grigorev, O skifskom narode Sakakh ,
1871, pp. 195, 196, 197.

مي کند که همه ايراني به نظر مي رسند.٧
¦da ياد nu- در اوستا ٬ از قبيله اي توراني به نام
شده و٬ عالوه بر آن٬ واژه مذکور در فـرهنگ هاي
¦da ـ٬ در nu لغت به معني «رود» نيز ضبط شده است.
معني عـاِم «رود»٬ تـنها در زبـان اسکـيتي وجـود
¦da است که در اسـامي nu داشته است. اين همان
ْپر ِدنِ Donـ٬ رودهاي بزرگ جنوب روسيه يعني ُدن
Dnestr باقي مانده و در آسي واژه ِدنِْستر Dneprـ٬

don بــه معني «رود» و «آب» ديــده مـي شود. در

-raoda آمده٬ لذا ¦a ـ٬ p- اوستا ٬ چون رود به صورت
¦da به عنوان نام روِد مشخصي ذـکر شده است. nu

اين رود٬ در يسن ٬٦٠ بند ٬٤ طويل ترين و٬ در بند
¦Aogmadae «خــطرناـک تــرين» c§ a َدئَچه ٬٧٧ ائــوگمَ
توصيف شده است. بنابراين٬ هيچ چيز مانع از آن
¦da «نام رود» nu ¦da «نام قبيله» و nu نيست که واژه
را نه به عنوان دو واژه جداـگانه بلکه به عنوان يک
واژه که در اوستا به دو مـعني بـه کـار رفـته است
بررسي کنيم: ١.ـرودي در اسکيت ٢. قبيله اي که در

8) Archiv Orientalni xxiv, 1956, pp. 42-45. ساحل اين رود زندگي مي کرد٨ . بسنجيد با نام قبيله
dandarii «دارنـده رود». (da¦ nu-da¦ ra-) ســرمتِي

اـکنون درمي يابيم که چرا نويسندگان يونان باستان
Tänai (تانائيس) را هم بـراي رود ُدن و هـم نام
براي سيردريا به کار برده اند٬ چون٬ در هر دو مورد٬
سخن از رودي اسکـيتي است. نـام يـوناني شـده
¦da «رود» است. nu Tänai بيانگر واژه اسکيتي

چگونه مي توان توضيح داد که چرا زردشتيان
اين قبايل را دشمن خود شمردند؟ در پاسخ به اين
پرسش٬ پي بردن به رابطه بين اسکـيتي ها و ديـن
جديد تأثيري به سزا دارد؛ چون در زمـان زردشت
اين رابطه دوستانه بوده و بعدها تـيره شـده و بـه
خصومت انجاميده است. بي ترديد٬ از همان آغاز٬
تنها بخشي از اسکيتي ها به دين جديد گرويدند. آن
ـگونه که پيش تر خاطرنشان کرديم٬ خود زردشت از
¦Frya ـ٬ بـا na يکي از قبايل اسکـيتي٬ يـعني قـبيله
تحسين و ستايش ياد مي کند. اما بيشتر اسکيتي ها
دشمن دين زردشـتي بـاقي مـاندند. تـوصيفي کـه
هرودوت از دين اسکيتي کرده است به روشني بر
اين امر صحه مي گذارد. در ايـن ديـن٬ در اسـامي
ايزدان و در آيين هيچ اشاره اي به زردشت و آيـين
اهـورامـزدا نشـدهـاست. داريـوش اول٬ در سـتون
پنجم کتيبه بيستون٬ صريحًا مـي گويد کـه سکـاها
اهورامزدا را سـتايش نـمي کردند. در ديـِن قـبل از
مسيحيِت آسي ها و اخالف يکي از قبايل اسکيتِي
سرمتي نيز هـيچ نشـانه اي از ديـن زردشت ديـده

9) V. Abaev, The pre-Christian religion of the
Alans , Moscow 1960.

نــمي شود٩ . گــويا بــرنامه اقــتصادي زردشتـــ
ـگله داري صلح آميز يک جـانشيني تـحت حـمايت
(xšaqra) مقتدرـــ براي بيشتر اسکيتي ها٬ شهرياري
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ـکه در شرايط جنگ و تاخت و تاز و چراندن گله و
عيش ونوش مستانه به سر مي بردند٬ جذابيت کمي

١٠ـ)ــکــلمات زشت و نـاپسند (و احـتمااًل تـاخت و
تازهاي) قبايل اسکيتي به هندوهاي ودايي نيز رسيد
da¦ sa- و٬ بــه هـمين جـهت٬ اسـامي قـبايل اسکـيتي
¦da در ودايي معنِي اهريمن٬ nu- و ¦daـ) ha- (اوستايي

 ديو٬ دشمِن آريائيان و جز آن گرفت.

داشته است١٠ . به دنبال آن٬ تـبليغ يک جـانشيني٬
صلح و شهرياري مقتدر و آيين اهورامزدا٬ خداوند
بـزرگ و يگـانه٬ پسـند هـخامنشيان قـرار گـرفت.
داريوش اول و خشيارشا اين آيين را٬ در حالي که
سعي مي کردند به مرحله ديـن رسـمي بـرسد٬ بـه
آييني خانوادگي تبديل کردند و در بين قبايل ايرانِي

11) V. Abaev. «Pyatyâ§ stolbets Bekhusttinsko â§

nadpici i ant idevovskaya nadpis' Kserksa»,
Vestnik Drevneâ§ Istorii 1963, No.3, pp. 113-118.

فرمانبرداِر خويش نيک رواج دادند.١١
دوره افت و نزول دين زردشتي با عهد اسکندر
ي اـگر روايات کتاب هاي و سلوکيان مقارن بود. حتّ
پهلوي در اين باره کـه اسکـندر اوسـتا را٬ کـه بـر
١٢هزار پوست گاو نوشته شده بود٬ سوزاند افسانه
بدانيم٬ ترديدي نيست که دين زردشت در مـغرب
ايران٬ در شرايطي کـه عـقايد هـلنيستي گسـترش
مي يافت٬ موقعيت قـبلي خـود را از دست داده و
تاـحدي بهـصورت «دين مـخفي» درآمـده بـود. در
شاهنشاهي پارت ها نيز٬ دين زردشـتي ديـن بـرتر
نگرديد. استفاده از گاه شماري زردشتي نيز چيزي را
ثــــابت نــمي کند؛ چــون کــه پــارت ها آن را از
هـخامنشيان٬ بـه عنوان گـاه شماري٬ بـه ارث بـرده
بودند٬ نه به عنوان مـيراث ديـني٬ هـمانـگـونه کـه
فرانسوي ها از گاه شماري روم استفاده مي کنند و در
آن اسامي ژوپيتر٬ مارس٬ مـرکوري و ِونـر وجـود
دارد و اين بدان معني نيست که فـرانسـويان ايـن

خدايان را مي پرستند.
با وجود اين٬ اشکانيان عالقه خاصي به ديـن
زردشت نشان دادند. اـگر گزارِش دينکرد را بپذيريم٬
مي بينيم که َولَْخش تالش کرد اوستا را جمع آوري
ـکند. اين ولخش با بالش اول يا سوم نـويسندگان
رومي٬ که در قرون اول و دوم مـيالدي حکـومت

12) Darmesteter, Zend-Avesta III , XXIII-XXIV.

¦O ـ٬ hrmazd â¦ k مــي کرد٬ مــطابقت دارد١٢ . اسـامي

13) I. M. Dyakonov, V. A. Livshits. Dokumenty iz
Nicy, Moskva 1960, pp. 23-24.

١٣Vahuman نشان Spandarmatak و , De¦ nmazdak

مي دهند که دين زردشت نفوذ قابل مالحظه اي در
بعضي از طبقات جامعه داشته است. اما اين دليلي
بر نقِش برتر آن در جامعه نيست. با بررسي اسامي
خاص٬ مي بينيم که نـام مـهر در بـين پـارت ها بـه
مراتب مـتداول تـر از نـام اهـورامـزدا بـوده است.
بعضي از شاهان پارتي نيز نـاِم مـهرداد دارنـد٬ در
حالي که حتي نام يکي از آنها مزداداد نـيست. در
شــاهنشاهي اشکــاني٬ نــه ديــني واحـد بـلکه
مجموعه اي از اديان وجود داشت که٬ در آن٬ ديِن
زردشتي در جوار مهرپرستي و خود مهرپرستي در

ـکنار ديگر آيين هاي هلنيستي بهـسرـمي برد.
ضمنًا٬ در شمال شرقي ايران٬ جايي کـه ديـن
جديد اولين گام هاي خـود را بـرمي داشت٬ سـنّت
زردشتي از بين نرفته بود. بخشي از اسکيتي ها٬ به
اعتقاد خود به خداي نيک٬ اهورامزدا ادامه دادند و
حتي همسايگان شرقي خود٬ مغول هاي آلتايي٬ را
با خداي خود آشنا کردند. اهورامزداي ايراني با نام
Xurmusta مقام خداي متعال را در بـين مـغول ها

14) G . J . Ramstedt. N ordm ongolische Volks-

Ä

بهـ دست آورد.١٤
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Ãdichtung. H elsinki, I 12, 28, 116, 126, 176,
180, 258, 268; II 2-3, 7-8, 46, 107, 110, 148,
274, 311, 318.

اين بخش از سکاها بعدها به جنوب٬ به سمت
افغانستان کنوني٬ پيشروي و مـنطقه اي را اشـغال
¦Sakasta «ـکشـور سکـاها»٬ na ـکــردند کــه آن را
(فارسي: سگستان٬ سيستان) ناميدند. اين واقعه در

15) A. von Gutschmid. G eschichte Irans und
sein er N ach barländ er vo n A lexan der dem
G rossen bis zum Untergang d er A rsaciden .
Tübingen 1888, p. 78- W . Geiger. Geographie
von Iran. Grundriss der iranischen Philologie
II, 1904, p. 393. -F. Justi. Geschichte Irans von
d en ältesten Z eiten bis zu m A u sgan g d er
Sasaniden . Grudriss... II 489.

قرن دوم قبل از ميالد رخ داد.١٥
تا پيش از آمدن سکاها٬ اين منطقه در فارسي
Zranka و در بين نويسندگان يونان باستان باستان
(Drangiana) ناميده مي شد. بـه گـواهـي درنگيانا
اوستا ٬ اين سـرزمين کشـور داراي فـّر و فـراوانـي
¦rae) خوانده مـي شده و رود vant-, xvarnahvant-)

¦Hae (هـيلمند/ هـيرمنِد کـنوني)٬ کـه بـه tumant -

Kansu (هاموِن امـروزي) مـي ريزد٬ آن را درياچه
مشروب مي ساخته است.

نقش سيستان در احيا و شکوفايي مجدد سنّت
ديني و حماسي و٬ در مجموع فرهنگي بسيار مهم
است. به روايت زردشتي٬ مقّر سلسله کـيانيان٬ از
جمله کي گشتاسپ٬ حامي زردشت و صحنه همه
داستان هاي حماسي و اسـاطيري مـربوط بـهـايـن
سلسله سيستان بوده است (براي مثالÄ يشت٬١٩
بندهاي ٦٥-٦٨). همان جا٬ در دريـاچه کـيانسه٬
نطفه زردشت وجود دارد که از آن پيامبر بعدي زاده
مي شود و ٩٩٩٩٩ فَرَوشي (فرشتگاِن نگـهبان) از
آن محافظت مي کنند (يشت٬١٣ بند ٬٦٢ بـندهش ٬
٣٢-٩/٨). دارمستتر٬ در قرن گذشته٬ به اين نتيجه

رسيده بود:

...آن نقش تاريخي کـه نـاحيه هـيلمند در
اوسـتا ايفا مي کند٬ ناحيه اي کـه خـاستگاه
ـکيانيان در ايران است و براي جهانيان سه
پيامبر آينده را که سه پسر زردشت هستند
به ارمغان مـي آورد٬ مـا را بـدان رهـنمون
مي شود که بپنداريـم ايـن نـاحيه٬ از ديـِد

ـکاتبان اوستا ٬ اهميّت ديگري داشته است.
(J . Darmesteter. L e Z end-Avesta III Xc,

Paris 1892-1893)

اسـتي٬ مــقايسه بــا بــعضي مــتون ديگـر٬ بـه ر
تناقض هايي جدي را آشکار مـي سازد. امـا هـمين
تناقض ها٬ به نوبه خود٬ بسيار مهم اند. مـحل هايي
ـکه زردشت و گشتاسب براي ايزدبانوي ناهيد و َاْرد
§As ـ) قـرباني کـردند بـا يکـديگر وفـق i (اوستايي:
نــدارنـد. در هـر دو مـورد٬ زردشت در سـرزمين
Airyana ـ) قـرباني vae¦ jah ــويج (اوسـتايي: ايــرانْ
¦Da) آن را مشـروب itya¦ ) مـي کند کـه رود دائـيتي
مي سازد (يشت ٬٥ بـند ١٠٤؛ يشت٬١٧ بـند ٤٥؛
قس يشت٬٩ بند ٢٥). گشتاسپ نيز يک بار در کنار
رود دائيتي (يشت ٬١٧ بند ٤٩؛ قس يشت٬٩ بـند
¦Frazda (يشت ٬٥ بـند nu ٢٩) و بار ديگر در کنار
١٠٨) قرباني مي کند. اين رود کدام رود است و به
ـکجا مي ريزد؟ روايت پـهلوي بـا دريـاچه يـا روِد
¦frazda آشناست و محل آن را در سيستان مي داند n

( بندهش ٬ ٢٢-٥ و متون ديگر). آنچه به ايـرانـويج
مربوط مي شود آن است کـه بـا خـوارزم مـطابقت

16) J. Marquart, Eranšahr, 118, 155.

دارد١٦ و گـمان نـمي رود بـتوان بـر ايـن مـطابقت
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اشکال کرد.
بدين سان٬ دو مرکز فعاليت اساطيري و ديـنِي
زردشتي کامالً مشخص مي شوند: ١)ـخـوارزم؛ ٢)
سرزمين هاي مجاورتوران٬ يعني اسکيت و سيستان
يعني زرنک و اراخوزيا. تنها تـوضيح ايـن مسـئله
باقي مي ماند که آيا ايـن دو مـرکز هـم زمان فـّعال
بوده اند يا در دوره هاي تاريخي جداـگانه؟ براي حّل
¦Frazda به ما کمک مي کند. nu اين مسئله٬ نام رود
اين اصطالح واژه مرکبي است (به نظر بارتولومهـــ
¦Frazda*) کـه بـخش -da¦ nu Aiw1005 ــــ کوتاه شده

¦da «رود» است. آن گونه nu- دوم آن واژه اسکيتِي
¦da در اين معني nu- ـکه خاطرنشان ساختيم٬ واژه
da¦ nu تنها در زبان اسکيتي به کار رفته است. جزء
در ترکيب با اسم رود نشانه مطمئني براي حـضور
اسکيتي هاست. اسامي رودهاي جنوب روسيه ُدن٬
Ó ـ٬ ry-don ستْر و اسـامي رودهـاي آسـي ْپر٬ دنِ دنِ
QØ و غيره را به rmØ -don Fiag-don ـ٬ Urs-don ـ٬

ياد مي آوريم و نيز هنگامي که در آثار نـويسندگان

17) Hübschmann, A rm en isch e G ram m atik ,
Leipzig 1897, p. 48.
Razdan خوانده مي شود و نام اـکنون اين رود به نام

Zanga است.  ديگر آن

Hrazdan «شــعبه ارس»١٧ را ارمـــني اســم رود
مي يابيم. بايد گفت: سکاها را دنبال کـنيد! مـجبور
نمي شويم براي تـوضيح آن زيـاد جسـتجو کـنيم؛
چون٬ به گزارش استرابون٬ «سکاها٬ همانند تريرها
و کيميري ها٬ گاهي به سرزمين هاي دور و گاهي به
سرزمين هاي مجاور لشکرکشي مي کردند. آنها بلخ
را تـصرف کـردند و در ارمـنستان نـيز بـر بـهترين
Sakasene را بـر آن سرزمين تسـلط يـافتند و نـام

18) Strabo, lib. XI, cap. VIII, ½4.

نهادند».١٨
¦Frazda به طور طبيعي n/ Hrazdan بدين سان٬
¦Sakasta را تکـميل na/ Sakasene هــماهنگي بـين
مي کند. اين هماهنگي٬ را مي توان با اين واقـعيت
ساده توضيح داد که در هـر دو جـا اسکـيتي ها و

¦Frazda نام رود nu ا٬ اـگر سکاهاحضور داشته اند؛ امّ
اسکيتي است٬ پس نـمي توانـد٬ زودتـر از آن کـه
زرنک به تصرف سکاها درآيـد٬ در آن جـا وجـود
داشته باشد. بنابراين٬ سـرود مـخصوص ايـزدبانو
نــاهيد (يشت٥) کــه از ايـن رود نـام بـرده است
نمي تواند زودتر از قرن دوم قبل از ميالد سروده (يا
تدوين) شده باشد. هم چنين احتمال زياد مـي رود
ـکه اين مسئله نه تنها يشت ٥ بلکه همه بخش هاي

اساطيري اوستا را دربرگيرد.
اـگر چنين است٬ پس بايد دو دوره و دو مرکز را
در تاريخ دين زردشتي و اوسـتا در نـظر بگـيريم:
دوره اولـــ زمان خود زردشت و اخالف مستقيم
او٬ حدود قرون ششم و هفتم قبل از ميالد و مکان
فــعاليت ايــرانــويج و تــوران يــعني خـوارزم و
سرزمين هاي اسکيتِي مجاور آن؛ دوره دومــ بعد از
قرن دوم قبل از ميالد و محل فعاليت سيستان يعني
زرنک و اراخـوزيا (رخـج). در ايـن هـر دو دوره٬
آثاري خلق شده است: دوره اول عمدتًا در زمـينه
ديني؛ دوره دوم در زمـينه اسـاطيري و حـماسي.
ضمنًا٬ در دوره دوم يعني دوره سيستان٬ بسياري از
حوادث و موضوعات در ابتدا منطبق بر ايرانـويج
بوده که بعدها جاي خود را به سيستان داده است. با
توجه به اين امر٬ مي توان توضيح داد که٬ در تدوين
اول٬ گشــتاسپ هــمراه بـا زردشت در کـنار رود
Frazda¦ nu ¦Da و٬ در تدوين جـديد٬ کـنار رود itya¦

يعني در سيستان قرباني کرده است.
يکي از داستان هاي بـندهشن بـه گـونه بسـيار
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جالبي تتابع ايرانويج و سيستان را نشان مي دهد. به
Farnbag را بغ روايت اين داستان٬ آتش مقدس فَرنْ
ابـتدا جـمشيد در خـوارزم روشـن کـرد و بـعدها
ـکي گشتاسپ آن را از خوارزم بـه کـوه روشـان بـه

19) J. Darmesteter, Zend Avesta I, 153-154.

سرزمين کابل انتقالـداد.١٩ دارمستتر در تعيين محل
ـکوه روشان به زحمت مي افتد؛ امـا ايـن نـاحيه اي
است بسيار مشهور در اطراف پامير که اـکنون نـيز
روشان نام دارد و روشانيان آن جا زندگي مي کنند و
زبان روشاني يکي از شاخه هاي گروه ُشْغني است

ـکه به سکايي مربوط مي شود.
قــرن ها از زمــان قـهرمان اسـطوره اي عـصر
طــاليي٬ يــعني جـمشيد و گشـتاسِپ هـم عصر

XXVII ـ٬ نزديک به ٢٠ـ)ــبه روايت مينوي خرد ٬ فصل
 ده نسل.

زردشت٬ سپري شد.٢٠ هرچند در اين جا با افسانه
سروکار داريـم و نـه تـاريخ واقـعي٬ در ايـن بـاره
افسانه ها حاـکي از آن است که٬ به گواهي سـنّت٬
ميان تولد دين آتش در خوارزم تا برپايي آن در کوه

روشان در اطراف پامير ديرزماني فاصله افتاد.
دو قرباني گشتاسپ شاه در خوارزم و زرنک و
دو محل استقرار آتش مقدس در همان سرزمين ها
چنين معني مي دهد که ستاره زردشت٬ که در قرن
هفتم در ايرانويج طلوع کرده بود٬ در زمان اسکندر
و جانشينانش به افول گراييد و مجددًا٬ بعد از يک
قرن٬ با پرتوي نوراني در سيستان درخشيدن گرفت.
ســرنوشت ديــن زردشت٬ در مــتن پـهلوِي
(Abd i¦ h ut sahi¦ ki¦ h i Sagasta¦ n شگفتي هاي سيستان

(15-9 به اختصار چنين شرح داده مي شود:

¦Frazda دين را n ـگشتاسپ شاه در کنار رود
Frahang دربــــاره رود â¦ Oâ¦ m 4g ٢١ـ)ــدر مـــــتِن
¦Frazda صحبت مي شود: n ¦Frazda و نه درياچه n

.«a¦ p â¦ Frazda¦ n pat Sagasta¦ n»

منتشر کرد٢١ ـ ابتدا در سيستان سـپس در
ديگر کشورها. گشتاسپ شاه َسِر شاـگردان
زردشت بـود... اسکـندر گـجسته رومـي
¦gâ) ـ٬ چون z§ astak Alaksandar â¦ Hro¦ ma¦ y)

به ايران شهر آمد٬ همه آن کساني را که بـه
دين مغ ها درآمده بـودند گـرفت و کشت.
(تنها) مردان و ريدگاني چند به سـيستان
آمدند... نوجواني بـود و نسکـي بـه يـاد
¦Baga) نام داشت. بدين n) داشت که بغان
سان٬ دين به سـيستان بـازگشت. او آن را
آراسته و پيراسته کرد. به جز سيستان آن را
(نسک را) هيچ جاي ديگر به ياد نداشتند.

اين جا آشکارا درباره دو مرحله از تاريخ خلق آثار
اوستايي صحبت مـي شود و نـويسنده بـه سـايقه
ميهن پرستي٬ هر دو مرحله را به سـيستان مـربوط
مي سازد. در واقع٬ اين دو مرحله نـه تـنها از نـظر
تــاريخي بــلکه از نـظر جـغرافـيايي نـيز جـدا از

يکديگرند.
آ. کريستن سن نشانه هاي جغرافـيايي دو مـتن
اوستايي راـــ يشت ١٠ که به مهر و يشت ١٩ که به
فرن (فّر) اختصاص داردـــ مـقايسه مـي کند. اولي
سرزمين خوارزم٬ سغد٬ مرو و آريـا را دربـردارد و
دومي بيانگر آشـنايي نـزديک نـويسنده بـا نـاحيه
جـنوبي تر٬ سـرزمين سـيستان است. کـريستن سن
نتيجه مي گيرد: «بنابراين٬ مي توان پنداشت که اين
دو يشت نمودار دو دوره مهاجرت اقـوام ايـرانـي
شرقي است که از شمال به سمت جنوب پيشروي

22) A. Christensen, Études sur le zoroastrisme de la

Ä

ـکردند»٢٢ اين جا همه چيز گوياست: هم دو مرحله
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ÃPerse antique, Kobenhaven 1928, p.6. cp.
«Q ue lqu es no t ices sur le s plus an cie nn es
pér iodes du zoroast r isme», Acta Orientalia,
IV, pp. 106. sqq.

و هم مهاجرت از شمال به جنوب. پرسشي درباره
وقايع تاريخي اين دو مرحله و اين که کدام قـبيله
ايــرانــي در مشـرق روايت اوسـتايي را از ايـالت
خــوارزم بـه سـيستان مـنتقل کـرده است مـطرح
مي شود. ما هم سعي کرديم به اين پـرسش پـاسخ
دهيم. به نظر ما٬ آن گونه کـه کـريستن سن فـرض
مي کند٬ مرحـله دوم در زمـان هـخامنشيان نـبوده
بلکه بعد از اسکندر بوده است و حامل آن هـمان
ـگروِه اسکيتِي سکاها بودند کـه در زمـان زردشت
دين جديدي را پذيرفتند و در قرن دوم قبل از ميالد
از شمال به جـنوب٬ بـه زرنک٬ پـيشروي کـردند.
زماني که دياـکونوف نقش اصلي را در تدوين اوستا
َزَرنک مي دهد (روايت اوسـتايي قـبل از هـمه به 

ان شرقي تا زمان کوروش به ٢٣ـ)ــاي. م. دياـکونوف. اير
مــناسبت ٢٥٠٠ ســال دولت ايـران ٬ مسکــو ٬١٩٧١
Istoriya Iranskogo gosudarstva i ص١٣٨-١٣٦:

. kultury

روايت زرنک است٢٣ )٬ آن گاه٬ به نظر ما٬ ضرورت
يک اصالح احساس مي شود: زرنک دومين زادگاه
اوستا بوده نـه اوليـن زادگـاه آن. شـروع اوسـتا را
به عنوان اثر ديني نبايد از خود زردشت و محيط آن
جدا کرد. در اين محيط٬ بدون شک٬ اسکيتي هاي
¦Tu شرکت داشتند. در آن زمـان٬ سـخن ra توراني
مـي توانست تـنها دربـاره اسکـيتي هاي سـيحون٬
همسايگان خوارزم٬ باشد. در زرنک٬ تا آن زمـان٬
هيچ اسکيتي نبوده است. بخشي از سکاها بعدها
به مدار تبليغات بودايـي کشـيده شـدند؛ امـا آنـها
بــه حفظ نــام خـداي بـزرگ زردشـتي بـه مـعني
-Urmaysde ـي خـتنيــسکـاييــ ادامـه «خورشيد»
دادند. در اين معني نيز٬ اسم اهورامزدا را بعضي از
قبايل حوالِي پامير حفظ کرده اند که از نظر نژادي با
¦ormo ـ٬ zd (24سکــــاها نســبت دارنــد: ســنگلجي R. E. Emmerick, Saka Grammatical Studies,

L o n d o n 1 968 , p . 34 7; G . Morgensti erne,
In do-Iranian Fro ntier L anguages, I I , O slo
1938, p. 381.

¦re «خورشيد».٢٤ نقش سيستان در muzd اشکاشمي
تشکــيل سـنت حـماسيــ قـهرماني و اسـاطيري
مربوط به دين زردشت بي اندازه مهم بود. چنان که

پيداست٬ بسياري از متون اساطيري اوستا به زمان
قبل از زردشت و حتي قبل از ايران تـعلق دارنـد.
اسامي و شخصيت هاي مـهر ٬ واي ٬ بـهرام ٬ جـم ٬
هوم و جز آن آريايي اند؛ اما٬ بـه هنگام تـدوين٬ در
چارچوب دين زردشـتي٬ اسـامي و شـخصيت ها٬
مفاهيم٬ موضوعات و مضاميِن زردشـتي بـه آنـها
افزوده شدند. با اتکا به داليلي٬ مي توانـيم تـصور
ـکنيم که بسياري از اسطوره هاي کهن٬ در مـحيطي
سکايي و در سيستان تدوين و تکميل شده اند. در
¦Frazda ـ٬ سعي کرديم nu تجزيه و تحليل اسم روِد
نشان دهيم که يشِت اختصاص يـافته بـه ايـزدبانو
ناهيد٬ به شکلي که به ما رسيده٬ تنها مي توانست
در سيستان شکل گيرد. در روايات٬ هـمه سـلسله
ـکيانيان به سيستان ربط داده شده است؛ چون اين
سلسله همانند جرياني است که کامالً بـا اسـطوره
تمام اوسـتايي و در کـل زردشـتي مـربوط است.
Haošyanha ـ٬ ـکريستن سن نشان داد کـه قـهرمانان
Taxma ( شاهنامه : هوشنگ و تهمورث)٬ که Urupa

در آنها شـخصيت اوليـن انسـان و اوليـن شـهريار

25) A. Christensen, Le prem ier hom m e et le

Ä

تجّسد يافته است٬ از اسکيتي گـرفته شـده انـد.٢٥
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Ãprem ier roi d ans l'h istoire légendaire des
iraniens, Uppsala 1918, p. 133 sq.
Haošyanha را به ياد مي آوريم کـه در در اين مورد٬
¦Parada (پــيشداد) دارد و از اسکـيتي ta اوستا لقب
Paralatai ـکــــه نـــام ســلسله اي است و از نــام

Kolaksayu گرفته شده است.  سرسلسله اسکيتي

ويکاندر رابطه آيين ايزِد واي را٬ که يشت ١٥ به آن
اختصاص دارد٬ با اسکيتي ها و سکاها خاطرنشان

26) Stig Wikander, Vayu, Uppsala 1941, pp. 41,
95, 199, 206.

مي سازد.٢٦
آيا الزم است از نقش اسکـيتي ها در تشکـيل
حماسه ايراني٬ که رستم پهلوان در کانون آن قـرار
دارد٬ ياد کنيم؟ اين حماسه را بي ترديد مي توان از
نظر اصالت سکايي ناميد. خود رسـتم در شـاهنامه
سگزي (سکايي) خـوانـده مـي شود و زمـاني کـه
پسرش سهراب بهـاردوگاه تـورانـيان مـي رود٬ ايـن
ي٬ بازگشت او به اصل و قبيله عمل٬ از نظرگاه ملّ
باستاني خود شمرده مي شود نه خيانت. اسکيتي ها
مردمي عالقه مند به آثار حماسي بودند. داستان ها٬
افسانه ها و رواياتي که نـويسندگان يـونان بـاستان
مانند هرودت٬ گزنفون٬ ديودوِر سيسيلي٬ پوليون٬
پلوتارُخس و لوکيان براي ما حفظ کرده اند در ايـن
باره مـي گويند کـه حـماسه در سـرزمين اسکـيتي
هم چون چشمه اي جوشان بوده است و تعجب آور
نيست که آنها در اين زمينه بر همسايگان خود تأثير
ـگذاشته بـاشند. هـمان گـونه کـه سـرچشـمه هاي
حماسه ناْرت در قفقاز با اسکيتي هاي کنار دريـاي
سياه ربط دارد٬ سرچشمه هاي حماسه مـلي ايـران

27) G. Dumézil, L égendes sur les N artes, Paris
1930, pp. 151-166.

نيز به اسکيتي هاي آسياي ميانه باز مي گردد.٢٧
اين حقيقت درخور توجه است کـه پس از آن
ـکه اسالم سراسر ايران را فرا گرفت سکـاها يگـانه
قومي بـودند کـه آتش مـقدس اهـورامـزدا را٬ کـه
مدت ها خاموش شـده بـود٬ در سـيستان روشـن
ـکردند. جماعات پراـکنده زردشتي در اياالت ديگر
ايران به حيات خود ادامه دادنـد کـه بـزرگ ترين و
معتبرترين آنها جـماعت سـيستاني بـود. يکـي از
اسناد اوايل قرن ١٦ نشـان مـي دهد کـه جـماعت
پارسيان در شريف آباد و ترک آباد ٤٠٠ نفر٬ در يـزد

٥٠٠ نـفر٬ در خـراسـان ١٧٠٠ نـفر و در سـيستان

28) E. W. West, Pahlavi Literature. Grundriss...,
II, 125.

٢٧٠٠ نفر بوده است.٢٨
داستان مشهوري درباره روحاني پارسِي بمبئي
وجود دارد که از هند به سيستان آمده بود تا طـي

29) West, ibid, p. 82. 30) Ibid.

شش سال در علم دين زردشتي به کمال برسد.٢٩
دست نوشته هاي بعضي از متون مهم زردشتي
به زبان هاي پهلوي و اوستايي از سيستان است.٣٠
متن پهلوي٬ که در باال ذـکر شد٬ بـه شگـفتي هاي

سيستان اختصاص دارد.
واقعيّات و آراِء يـاد شـده مـؤيد آن است کـه
عنصر اسکيتي در سرنوشت دين زردشت از آغاز تا
انجام نقش قابل توجهي ايفا کرده است. در ابـتدا٬
¦Tu) ـ٬ هـمسايگان ra) ايــن اسکـيتي هاي تـورانـي
شــمالي خــوارزم٬ بـودند کـه٬ در سـيماي قـبيله
¦Frya ـ٬ در کنار دين جديد قرار گـرفتند و اوليـن na

موفقيت هاي آن را تضمين کردند.
ـکيش خداي بزرگ٬ يعني اهورامزدا٬ در مغرب
ايران٬ جلوه پـيروزمندانـه اي داشت و٬ بـا شـرکت
فعال موبدانــ مغان٬ کيِش سلسله هخامنشيان شد.
موعظه گله دارِي صلح آميز به دور از بيابانگردي و
مــقرون بـه يک جـانشيني و شـهرياري مـقتدر در
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مرزهاي ناآرام شمال شرقي امپراتوري را٬ بايد يکي
از خصوصيات جذاب ديـن جـديد بـراي شـاهان
پارسي دانست. عالوه بر آن٬حکومت مطلقه٬ بنا به
طــبيعت خــود٬ بــه تـوحيد ـــخـداي يگـانه در
آســمان ها٬ فـرمانرواي يگـانه در زمـينـــ کشـيده
مي شود. شهرت بعضي از خـدايـاِن پـيش از ديـن
زردشت بهـاندازه اي زياد بود که هخامنشيان گاهي
اوقات اسامي آنها را با عبارِت «و خدايـاِن ديگـر»
بهـاهورامزدا مي افزودند؛ اما٬ از زمان اردشير دوم به
بعد٬ اسامي برخي از اين ايزدان٬ از جـمله مـهر و

ناهيد ٬ به نام ذـکر شده است.٣١
زمان اسکندر و سلوکيان بـراي ديـن زردشت
دوره فشــــار شــمرده مــي شود. ايــن دوره٬ در
اف نامه (فصل اول٬ بندهاي ١٥-١٢)٬ چنين ارداوير

توصيف مي شود:

چون در ايران شهر مردم را فرمانروا٬ دهبد
و سـاالر و دسـتوِر ديـن آـگـاه نـبود٬ پس
ـگونه هاي بسياري از کـيش ها و بـاورها و
الحاد و شک و اختالف رأي در جهان به

پيدايي آمد.٣٢
در قــــرن دوم قــــبل از مــــيالد٬ بــــخشي از
اسکيتي هاـــسکاها از شـمال بـه جـنوب رفـتند و
سـرزمين زرنک و بـخشي از اراخـوزيا (رخـج) را
تصرف کردند و نام خود را بر اين سرزمين نهادند و
¦Sakasta ناميدند. بنابراين٬ سيستان را بايد na آن را
زادگاه جديد دين زردشت٬ هم در طرح کامالً ديني
و هم در طرح خـلق آثـار اسـاطيري و حـماسي٬
دانست. اين ديِن احيا شده زردشـتي را سـاسانيان
پــذيرفتند و آن را ديــن رســمي گـردانـيدند. بـه
همان سان که هخامنشيان پشـتيبان جـنبِش ديـنِي

آمده از مشرق ايران٬ آسياي مـيانه٬ شـدند و آن را
جزِء سياست دولتي خود قرار دادند٬ ساسانيان نيز
دين احيا شده زردشتي را در آسياي ميانه حمايت

ـکردند و آن را به سطِح کيش دولتي ارتقا دادند.
بدين سان٬ اـگر دوران تاريک اسکندر و اولين
اشکانيان کنار گذارده شود٬ در تاريخ دين زردشتي٬
چهار دوره مهم ديده مي شود: ١. «زردشتي» باستان
٢. هخامنشي ٣.ـسيستاني ٤. ساساني. دوره هـاي
اول و سـوم در آسـياي مـيانه و دوره هـاي دوم و
چهارم در مغرب ايران بوده است. دوره هاي اول و
سوم دوره آثار ادبي و دوره هاي دوم و چهارم دوره
خشِک تسلط روحانيت بوده است. در دوره هـاي
اول و سـوم٬ تـوده مـردم و٬ در دوره هـاي دوم و
چهارم٬ حکومت و روحانيت نقش فعال داشته اند.
©




