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  م٠٢/٠٧/٢٠٠٨                       کانديدای اکادميسين سيستانی
  
 

 )٢(زرتشت، کيش زرتشتى و خاستگاه آن 
 

  
  : خاستگاه زرُتشت

در خود اوستا وروايات زرتشتيان اشاراتی هست که نشان ميدهد زرتشت در سيستان بزرگ شده ودرآنجا برکوهی 
ت وکشف اسرار طبيعت پرداخته و برسالت ازجانب خدواند در مدت ده سال را به رياضت وعباد" اوشيدرن"بنام 

  .ميان مردم برگشته وبه تبليغ دين خود پرداخته است
 رفت و دور از هياهوی مردم Ushidarnaبنابرروايات زرتشتی، زرُتشت درسن سی سالگی به باالی کوه اوشيدرن

بنابگفته نويسنده دينکرد زرتشت . خود مغشول شدبرآن کوه گوشه گيری نمود و در اسرار طبيعت وراز ونيازبا خدای 
وبه راز آفرينش .هفت بار به هم پرسگی با اهورامزدا نايل شد) که ده سال را دربرگرفت(درمدت اين گوشه گيری

وبسياری مسايل پيچيده وغامض راه يافت ودرپايان ده سال که پا بسن چهل سالگی گذاشته بود، زرتشت از کوه 
ولی مردم به سخنان وی گوش . مد و به ميان مردم رفت وآنها را به قبول آئين مزديسنا دعوت نمودبه زيرآ" اوشيدر"

نخستين کسی که به او گرويد، مديوماه پورآراستی پسرعموی وی بود وبعد افراد خانواده و .ندادند واعتنائی نکردند
ی و اشخاص متنفذ وثروتمندان با اوسردشمنی ولی پيروان خدايان قديم. نزديکان او بودند که به آئين جديد گرويدند

گرفتند وبه آزارواذيت اوپرداختند تا آنجا که باالخره طاقتش طاق شد و از شهر وديار خودخارج شده راه مشرق در 
  :زرتشت درگاتها ازاين وضع زبان به شکايت گشوده ميگويد.پيش گرفت

نه ازدهقانان خشنودهستم ونه از . ايان از من کناره جويندبکدام خاک روی آورم بکجا رفته پناه جويم مهتران وپيشو"
 )٢۶) (١/ ۴۶يسنا "( بستگان دروغ که فرمانروايانشهراندچگونه تورا خشنودتوالنم ساخت ای مزدا

را در پيش گرفت  وپس از تحمل ) مرکزفرمانروائی سلطنت کيانی(زرتشت پس از خروج از زادگاه خود راه بلخ
سی سال از سلطنت کی گشتاسپ گذشته بود که زرتشت با شعارهای يکتاپرستی بدو .  رسيدمسافرت طوالنی به بلخ

کی گشتاسپ  . را به پادشاه عرضه نمود) اوستا(ظاهرشد واو را به قبول يکتا پرستی  دعوت کرد وکتاب خود
 شاه ودرباريان به ودانشمندان وفضالی پايتخت به پرسش وبحث پرداختند وپاسخهای قانع کننده دريافتند وسرانجام

دقيقی شاعر نامدار زرتشتی ) ٢٧.(بدستورشاه آتشکده هابناگرديد وهيربدان  برآنها گماشته شدند.مذهب جديد گرويدند
  : بدين موضع اشاره کرده ميگويد 

 چو يک چند گاهى بر آمد برين        درختى پــديد آمـــــد اندر زمين
 رختی گشن بيخ وبسيار شاخاز ايوان گشتاسپ تا پيش کاخ         د

 همه برگ او، پند و بارش خرد       کسى کزخـرد برخورد،کى ُمرد
 خجسته پى و نام او زرد ُهـشت        که اهـريمـن بدکنش را بکـشت

  پيغـمبرم        تــرا سـوى يزدان همى رهبـرم: به شاه جهـــان گفـت 
  بــــر آذران گـنــبـدانپس آزاده گشتاسپ برشد بگاه         نهــــاد از

  تخست آذرمهـــربـــرزين نهـاد         بکــشورنگــرتا چــه آئــين نهاد
  )٢٨(      ره بت پرستى بــــر افگنده شد         بــه يــزدان پرستى پراگنده شد 

  
خالصه در . آن بودند تن از هيربدان در خدمت٨٠دقيقی همچنان از آتشکده نوش آذر ياد ميکند که دربلخ ساخته شد و

پرتو توجه کی گشتاسپ، شرايط برای تبليغ وترويج آئين زرتشتی فراهم آمد وبتدريج تمام مردمان سرزمين های 
افغانستان وايران وماوراء النهربه آئين زرتشتی گرويدند وتا ظهور اسالم ،ميليونها انسان درطول کما بيش 

  .ی بستندهزاروپنجصد سال آموزه های زرتشتی را بکار م
بخاطر پيروزی "اناهيتا"ای معبد بنابرروايات زرتشتی ،هنگامی که گشتاسپ  به سيستان رفته بود و در آنجا در پ

فرزدانو "کی گشتاسپ بلند همت روبروی آب :  " ابان يشت١٠٨برارجاسپ تورانی فديه داد و بنابرفقره 
Frazdanva "  د که برارجاسپ تورانی وديگر تورانيان چيره شودنذر نمود وخواستار ش) ايزدآب(اناهيتااز برای ".
در سيستان " فرزدان"درياچه : فقره پنجم آمده که ١٢در فصل ) يکی از کتب دينی زرتشتی بزبان پهلوی( در بندهش

  )٢٩.(است
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ارجاسپ تورانی با اطالع از غيابت کی گشتاسپ با يکصدهزارمردجنگی بسرکردگی پسرش بربلخ هجوم 
ير به دفاع برخاست، ولی کاری از پيش برده نتوانست وخود کشته شد وسپاه توران داخل آتشکده شده لهراسپ پ.آورد

 را که به خدمت آتشکده گماشته شده هيربدانفردوسی تعداد. را کشتندهيربدانزند واوستا را با پرستشگاه بسوختند و
تان رسانيد وخبر واقعه را به کی گشتاسپ زن گشتاسپ کتايون در لباس مرد خود را به سيس.  تن ميشمارد٨٠بودند 

  :چنين بيان کرد
  

  که شـد مـردم بلــخ را روز تلخ        سـپاهى زتـوران بيـامد بـبــلخ 
  شهنشاه لهراسپ در شهر بلخ         بکشتند و شد روز ما تار وتلـخ

  را هــمه ســر زدندهيربد  ورداندر شدند         " بنوش آذر"وزانجا 
  )٣٠(خونشان فـروزنده آتش بمـرد        چنين بدکنش خوارنتوان شمرد      ز

  
 تذکر نداده، ولی از دومين آتشکده نوش آذردقيقی درشاهنامه بصراحت ازکشته شدن زرتشت يکجا با هيربدان در 

" رتو"ان اصًال هم" رد"چه . معلوم ميشود که مراد وی زرتشت باشد"هيربد"همراه با " رد"بيت منقول وبردن کلمه 
واکثريت کتب مذهبی پهلوی متفقًا مرگ زردشت را درهمين جنگ تورانيان در . اوستا است به معنی سردار وپيشوا

  ) ٣١.( سالگی ميدانند٧٧آتشکده بلخ بدست يک تورانی در سن 
 کابل يک سيمناربين المللى در مورد فرهنگ عهد کوشانى در١٩٨٩در سال : واما در موردخاستگاه زرتشت بايدگفت

ازطرف اکادمى علوم افغانستان برگزار شده بود که دانشمندان نامدارى از کشورهاى جاپان و فرانسه و اتحاد شوروى 
نکته جالبى که در آن سيمنار در ضمن سخنرانى هاى . سابق عالوه بر دانشمندان افغانى درآن اشتراک ورزيده بودند

ادشوروى سابق برآن تاکيد و تائيد بعمل آمد، اين بود که زرتشت از مختلف از طرف دانشمندان فرانسه و جاپان و اتح
دليل عمده اين دانشمندان ، خود متون . سيستان ظهور نموده و از آنجا دين او تا اقصاى قلمرو ايرانى انتشار يافته است

  .اوستائى است که بيشتر از هر سند ديگرى در اين خصوص روشنى دارد
قيمانده اوستا، از کناب ونديدادگرفته تا بخش های مختلف يشتتها ويسناها مالحظه ميشود که با مراجعه به نسک های با

واينجا يگانه کانون برای تقديس ونيايش .بيش ازهرجا وهرمکان ديگر در اوستا، راجع به سيستان سخن بيشتر است
را به " يشتها" که زرتشت، سنت های زرتشتی تشخيص شده وبه همين دليل است که برخی از مستشرقين معتقد اند

  )٣٢.(نوشته وسيستان را بهترين محل برای تبليغ وتبشيرآئين خويش تشخيص کرده بود) سيستان(زبان مردم زرنگ
من هم نظريات دانشمندان فرانسه ، جاپان ، روسيه و ايتاليائى را که هيچگونه تعصب محلى و منطقه ئى و زبانى و 

ايج تحقيقات خود را در سيمنار بين المللى فرهنگ عهد کوشانى در کابل اظهار نژادى نسبت بمردم ماندارند و نت
، بيش از هرمکان و هر محل ديگرى در باره سيستان يشت هاداشتند، تائيد مينمايم، بخصوص وقتی می بينم که در 

 ادعا که زرتشت از  اين.يشتها را ميتوان حماسه سيستان و رودهيرمند ودرياچه هامون بشمار آورد. سخن بيشتر است
  . آذر بائيجان و ازکنار درياچه اروميه ظهور نموده و بعد به بلخ رفته ، حرف حسابى و درخور پذيرش نيست

در سطوربعدی سعی خواهم کرد تا تذکرات کتب زرتشتی واشارات متون اوستا درمورد زرتشت وپيوند آن باسيستان 
  .بيشترشکافته شود

  
  :کوه اوشيدر

اين مطلب درفرگرداول .ياد شده است" هيتومنت"بصورت ) هيرمند( ،سيستان بنام رودمعروفشدر کتاب اوستا
باشکوه "  Haetumantهيتومنت"يازدهمين کشوريکه من اهورامزدا بيافريدم، :" اينطورآمده) ١٣فقره( ونديداد
 نيز ازمملکت ٣٩قره  ونديداد ف١٩وباز در فرگرد)٣٣.(اهريمن پرگزند درآنجا، جادوی زشت پديد آورد. وفراست

  ) ٣۴.(است" سدمند" معنی لغوی هيتومنت که اسم رودخانه معروف سيستان است.هيتومنت ياد شده است
رودخانه مقدس ) بندهش واوستا(وبه تلفظ امروزی هيلمند، درکتب سنت پهلوی و زرتشتی ) يا هيرمند(هيتومنت 

  : وپرشکوهی است که چنين ستايش ميشود
روان گردد )درياچه هامون(خيزابهای سپيد برانگيزد وسرکشی کند ، بسوی درياچه کيانسی" فره مندهيرمنِد رايومنِد 
  . وبدان فروريزد

  . هيرمند، رودی است که نيروی اسپی از آن اوست
  . که نيروی اشتری از آن اوست

  . که نيروی مرد دليری از آن اوست
  . از آن اوست" فرکيانی"که 
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ميتواند دشمنان . را برکند و در آب فرو برد) دشمن(ند است که ميتواند سرزمين های انيراندر هيرم" فرکيانی"چندان 
  )٣۵) ( زامياديشت۶٩ – ۶۶فقرات ." (ودچار گرسنگی وتشنگی وسرما وگرما نمايد. را سرگشته وپريشان کند

جای که رودهيرمند فرکيانی، از آن کسی است که شهرياری وی از آن«:  زامياد يشت چنين آمده است۶۶درفقره 
جای دارد واز گرداگرد آن آب بسيار " اوشيدم"آنجايی که کوه . را پديد ميآورد، برخاسته است)هامون(درياچه کيانسی

دراين فقره صريحًا سلطنت سلسله کيانی اراده شده وسيستان يا پيرامون ) ٣۶.(از کوه ها سرازيرشده است
اين )١٩يشت (  زامياديشت١٠ -٩ وکرده ٨نظری به مندرجات کرده .هيرمندوطن اصلی خاندان کيانی معين شده است

  .مساله را خوبترثابت ميسازد
 زامياديشت گذشته از رودهيرمند از هشت رود ديگر سيستان که به درياچه هامون می ريزد، اينطور نام ۶٧در فقره 

دارنده " اورواذا" توانا، و" وشتوئيتیا"وآن " خوارننگهيتی زيبا"،"فرداتا"و" هواسپا"، "خواسترا:"برده شده است 
حدس برخی ازمحققين ..بسوی درياچه کيانسی روان شود وبدان فروريزد" زرنو مئيتی" و" ارزی" چراگاه فروان، و

ولی رودارغنداب درسنگ نوشته .آنست که اين آخری بايد رودارغنداب باشد که از معاونين درجه اول هيرمند است
 ذکر شده که عبارت از همان Haraxuait هراخواتیودر اوستا " Harauvatiرا او واتیه"های هخامنشيان به اسم

ارخوت پهلوی واراخوزيای منابع يونانی والرخج عربی ورخد فارسی است که برنام واليت کندهار هم اطالق شده "
قيق التظرجناب ياد شده و پژوهشگرد" سرسوتی"ظاهرًا همين نام است که در سانسکريت از آن بصورت) ٣٧.(است

بحث رانده " سرسوتی"از رودخانه" نازنين گمشده درميان هيماليا وهيرمند"(سياه سنگ در مقالتی ممتع زيرعنوان
هـره "سـانسکــريتي اين نام /ريشـــهء فرا : برخی از اينهـــم گـامــي فــراتر گذاشـــته و گـفته اند:"ومتذکرميشود که

اســت، و افزوده شــده که در روزگار هخامنشــيان )" افغانســتان کنوني(هيرمند "اوســتايي و هـمانا رود " وتي
شــگفت اينکه در اوســتا . بود و ارغنداب پرترين آبراه هيرمند" ارغنداب"نام کهن درياي " هـــره هووتي"
" هرهوتي" کهن ديگر شــناخته شــده و بر بنياد نوشــته هاي" ســرزمين ســرشـار از آبها"در نقش " هرســوتي"
)Haraxuaiti= ۵٩ويب سايت کابل ناتهه، شماره ." (اســت" هيرمند"نيز نام کهن ) وتي_هو_هره(  

باشد به معنی دشت وبيابان است، چنانکه اميرمعزی آنجا " هامون"به هرروی، اينک مصب يا دلتای اين رود هاکه 
  : که شترش راوصف ميکندميگويد

  خور وبسيار دوهامون نوردی تيزرو وندک 
  از آهــــوان  بــرده گــرو درپــويـه ودرتاختن

هامون اسمی است که بنابراستعمال زيادبه جای کلمه درياچه نشسته واعالم گشته است، چنانکه امروزوقتی هامون 
مند ساوری يا هامون پوزک ويا هامون هيرمندگفته شود، مقصود از آن درياچه سابوری ودرياچه پوزک و هامون هير

  .است، نه چيز ديگری
" Zraya-Kyansihذريه کيانسيه"و) Kansuya-Kasua"(کاسوا"و" کان سويا:"دراوستا،هامون سيستان بصورت

 يا اوشيدرن Ushidomاوشيدم"وهمواره با کوهی بنام )٣٩(ياد شده) App-Kyansihآب کيانسيه(و ) ٣٨(
Ushidarna " ت ضمن دعائيه يی اين چنين ميخوانيم زامياديش۶٩توصيف شده وهردوی آن را در فقره:  

کسی .آنرا ساخته است ، قربانی ميکنيم] اهورامزدا[عظمت پرهيبتی که نميتواند به زور تسخيرشود و ما به"
افتاده ، )هيلمند(ورود هيتومنت) درياچه هامون"(کاسوا"جايی که درياچه.وفاداراست به او که اينجا رشد کرده باشد

 ٧ بند٢۵ودر يسنای ." ا ايستاده وآبهايی که از کوه ها فرود می آيد اطراف آن را احاطه کردهبرپ" اوشدرن"آنجا کوه 
  )۴٠.(بازهم از کوه اوشيدم يا اوشيدرن در يشتها ستايش به عمل آمده است

که )  زامياديشت۶٩ -۶۶فقرات ( از امثله فوق به روشنی پيداست که مقصود از کوه اوشيدم يا اوشيدرن در يشتها
غيراز کوه خواجه هيچ پشته )هيرمند(زيرادر دلتای هيلمند. آن درسيستان سراغ داده شده، همانا کوه خواجه استمحل

  . سنگی ديگری وجود ندارد تا هيرمند پيرامون آن سينه بسايد ودرياچه کاسوا يا هامون را تشکيل بدهد
ز برای پيدائی موعودهای زرتشی واز آن مقام مقدسی است ا" کوه اوشيدر"در ادبيات مزديسنا وکتب سنت پهلوی، 

دختران :" ياد شده وتذکررفته است که ) Ahurana اهورن(يا "کوه خدا"به اسم " صد در بندهش"درفصل سی وپنجم 
منزل دارند، درهنگام جشن نوروز درآن )  درياچه هامون-کيانسی(به نزديکی کانفسه" کوه خدا"بهدينانی که در باالی 
اکنون نيز بوميان سيستان که ) ۴١.( وهريک به نوبت خود به يکی از موعودها بارورگردنداب خود را بشويند

دختر جوان وزيبای ) شبی که فردای آن نوروز است( در شب نوروز ن سکنی دارند، رسم دارند که .دراطراف هام
 ويا هامون ميبرند ودر آنجا پانزده ساله را لباس نو می پوشانند وبرشتر آذين شده سوار ميکنند وبرکنار آب هيرمند

مردان دور از اجتماع زنان ودختران به نواختن دهل و شادی وسرور می . گروه مردان وزنان از هم جدا ميشوند
نام نهاده اند، برهنه ولخت کرده داخل "هوشيدر"آنطرف زنان دختر جوان باکره را که . پردازند وپای کوبی ميکنند

نزديک سپيده داغ دختر را از آب بيرون می .  نيمه های شب به نشاط می پردازندآب ميکنند وبعد با دف ودهل تا
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بدينسان گويا سيستانيان هنوز هم . آورند ولباس پوشيده وباز برهمان شتر آذين شده سوار مينمايند وبه خانه برميگردند
 کند وسرانجام افتخار مادر ساله باکره نفوذ١۵باور دارند که ممکن است نطفه زرتشت از آب های هامون در دختر 

اين رسم تاچهل سال قبل که هامون های هلمند وهامون پوزک . شدن يکی از موعودهای زردشتی را کمائی کنند
وهامون سابوری پراب وجای تعليف احشام مردم بومی بود،ومن محصل پوهنتون کابل بودم، اجرا ميشد ولی نميدانم 

  ردم بومی سيستان رونما شده اين رسم  اجراميگردد ياخير؟امروزکه تغييرات مهمی در وضع زندگی م
  

  :دريای ووروکش يا درياچه کيانسی
فروغ اهورامزدائی که بشکل قرص خورشيد تصورميشد " (فرکيانی"زامياديشت که ) ۶٣ -۵۵فقرات (درکرده هشتم

يده بدست نيامدنی را می  نيرومند مزدا آفرفرکيانی:" تقديس ميگردد، گفته ميشود)وعالمت مشروعيت سلطنت بود
  .بسيار ستوده زبردست پرهيزگار، کارگرچست را که برتر از سايرآفريدگان است] آن فر. [ستائيم

به ) تلفظ پهلوی اين کلمه فراخکرت است"( Vourukashaووروکش"که افراسياب تورانی تبهکار، در دريای ] فری[
فروجست وشناکنان بسوی اين " ووروکش" وبه دريای افراسياب جامه از تن بيرون کرد. جست وجوی آن پرداخت

از دريای " خسرو"تاختن گرفت و از آنجا به درياچه " فر"اما .فر، فريکه به ايرانيان وزرتشت متعلق است،شتافت
  .برخاست"  ووروکش"

م اين فر من نتوانست:" بيرون جست وناسزاگويان با خود گفت" ووروکش"آنگاه افراسياب تورانی زورمند از دريای 
پس اينک تروخشک وآنچه را که بزرگ ونيک وزيباست، ." را که بقوم ايرانی وبه زرتشت پاک متعلق است ، بربايم

وبارديگر افراسياب تورانی زورمند جامه از تن برآورد و در جستوجوی اين فر، فريکه به ايرانيان ." تباه ميکنم
" ونگهزدائو"تاختن گرفت و از انجا به درياچه " فر"ا ام. فروجست" ووروکش"وزرتشت متعلق است، به دريای 

آنگاه افراسياب تورانی نيرومند از دريای ووروکش بيرون جست  وناسزاگويان با . برخاست" ووروکش"ازدريای 
پس اينک .اين فر را که بوقم ايرانی وبه زرتشت پاک متعلق است، بربايم] اين بار نيز[من نتوانستم : "خود گفت

  ."آنچه را که بزرگ ونيک وزيباست، تباه ميکنمتروخشک و
وبارسومين باز افراسياب تورانی زورمند، جامه ازتن برآورد ودر جست وجوی  اين فر، فريکه به ايرانيان وبه 

) فرزدانو: ظ(|اوژدانو"تاختن گرفت واز آنجا به درياچه" فر"اما . زرتشت متعلق است، به دريای ووروکش فروجست
  .کش برخاستاز دريای وورو

آنگاه، ای زرتشت سپينتمان، افراسياب تورانی زورمند از دريای ووروکش بيرون جست وناسزاگويان با خود چنين 
من نتوانستم اين فر، فريکه به قوم ايرانی، آنانکه زاده اند وآنانکه خواهند زاد،وبه زرتشت پاک متعلق است، :" گفت
  )۴٢."( بربايم

که در يشتها )در پهلوی بصورت فراخکرت امده وبه معنی فراخ کرانه ميباشد" (کشوورو"اکنون بايد ديد دريای
  وسايرقسمت های اوستا از آن فراوان نام برده ميشود، نام کدام درياچه در فالت ايران است؟

درگزارش استاد پورداود، محل اين دريا مشخص نشده، ولی گاهی آنرا دريای مازندران ، وزمانی دريای هند حدس 
با توجه دقيق به مطالب وفقرات مختلف يشتهای قديم )کريستنسن( اما مستشرق معروف دانمارکی) ۴٣.(ده استز

، اسم درياچه معروف آريائی است وبايد ديد درياچه )يعنی دارنده خليج های پهناور(»ووروکش« :دراين مورد ميگويد
" زامياديشت"١٩ند، کدام ودرکجا بوده است؟ يشت ميناميد" ووروکش"ايکه آريائيان دوره يشتهای بسيار قديم آنرا 

 آن يشت آمده ودر حقيقت دنباله منطقی ٨درقسمتی که بال فاصله بعد از کرده . جواب اين سوال را به صراحت  ميدهد
کاس "ورودهای ديگری که به در ياچه) رودهلمند(رودهيتومنت) ۶٩ -۶۶(، دربندهای ٩آن است، يعنی کرده 

می ريزند، باصراحت وتحقيق جغرافيائی بی شماريکه جای ترديد وتأملی باقی نمی گذارد، )وندرياچه هام"(اويا
  : چنانکه گذشت، آمده است ۶۶منجمله در فقره . وصف شده است

را تشکيل ميدهد، ) هامون(از آن کسی است که شهرياری خود را از آنجائی که رودهيرمند درياچه کيانسی" فرکيانی" 
، ٨کردۀ " ووروکش"درياچه :بنابرآن ، با توجه به صراحت فقره فوق الذکربه جرئت ميتوان گفت که ." برانگيزد

زيراکه ازرود آموتا دجله وازدريای ) ۴۴.( ميباشددرياچه هامون= کيانسی =  عبارت از درياچه کاس اويا١٩يشت 
تا خليج فارس بجز درياچه هامون، درياچه ديگری که اينقدرموردستايش وتوجه آريائيان عصراوستا ) کسپين( خزر

کيانسی،آب :" بنابرين همانگونه که در اوستا درياچه هامون بنام های مختلفی چون. واقع شده باشد وجود نداشته است
ناميده شده، چنان مينمايد که " ووروکش"وباالخره" پيشينگه" و" فرزدانو"، زره کيانسی وکانسويا وکاس اويا وکيانسی

نام های کهن وقديمی درياچه هامون ميباشند که براثر تغييرات  " اوژدانو" و" درياچه ونگهزدائو"و" درياچه خسرو"
چنانکه امروزهم .  وجود آورده وبازتغيير بستر داده اندرودخانه  هيرمند درگذشته دلتا های مختلفی در سيستان به

درياچه هامون به چهارپاره هامون های نسبتًا بزرگ تقسيم شده که هريک از ديگری ده ها کيلومترفاصله وهزاران 
هامون پوزک، هامون سابوری، هامون هيلمند :اين درياچه ها درحال حاضر بنام های . کيلومترمربع پهنائی دارند
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دزره ياد ميگردند که فقط درمواقع سيالب های فوق العاده اين هرچهارهامون به هم متصل ودرياچه واحدی را وگو
  .تشکيل ميدهند

بنابر روايات مذهبی زرتشتيان، درياچه هامون ورودهيرمند تا آخرالزمان با زرتشت وديانت زرتشتی پيوند ناگسستنی 
واين نطفه ها هريک به فاصله . فاظت ونگهداشت نطفه های زرتشتدارد،زيرا که هامون محل پاکی است از برای ح

هزارسال از يک ديگر ازدخترپانزده ساله يی که از کوه اوشيدرن فرود می ايد ودر ابهای هامون آبتنی ميکند نفوذ 
ی خواهد کرد وازآن نطفه يکی از نبيره های زرتشت ظهورميکند که عالم بشريت را ازدروغ وفساد وپليدی وپلشت

  .نجات می بخشد
  :موعودهای زرتشتی

بنابراعتقادات زرتشتی،عالم از بدو خلقت روح تا پايان به دوازده هزاره  تقسيم ميشود که دهمين هزاره، هزارۀ 
و در آخر هزارۀ سوشيانت ) دومين موعود زرتشتی(وسپس هزارۀ هوشيدرماه ) نخستين موعود زرتشتی(اوشيدر 

Sushiyant) اينان . است که از پرتو اين آخری جهان راستی وجاودانگی برپا خواهد شد) تیآخرين موعود زرتش
فروهرهای جوان در آب های هامون نگهداری ميشوند و هريک به ٩٩٩٩نطفه ها يا نبيره های زرتشت اند که بوسيله 

تنی ميکند، ظهور آب ) هامون هيرمند" (کيانسی"فاصله هزار سال از همديگر ازمادر پانزده ساله ايکه در درياچه 
  )۴۵.(خواهند کرد و جهان را از کژی وبدی ونادرستی وزشتی و دروغ پاک خواهند نمود

 فروردين يشت، اسامی موعودهای زرتشتی برده شده ودر کتب سنت پهلوی از کيفيت تولد موعودهای ١٢٨در فقره 
  . بارورخواهندشدزرتشتی مفصًال سخن رفته که چگونه  مادر های آنان در آب کيانسی تن شسته

از  (*)دختری پانزده ساله) سی سال قبل از سپری شدن دهمين هزاره( مطابق سنت مزديسنا، در اوايل هزاره يازدهم
از کوه )کسيکه از پدر مشهور است(Sarutat Fidhariموسوم به سروتت فذری" فريان"پسر ) بهروز-خاندان بهروچ

امون آب تنی خواهد نمود واز نطفه زرتشت که در آب هامون فرودآمده در درياچه ه) کوه خواجه"(اوشيدرن"
پس از مدت نه ماه، هوشيدر، نخستين موعود مزديسنا پا به عرصه وجود خواهد گذاشت . نگهداری شده، آبستن ميشود

همچنان در . برانگيخته ميشود ودين از پرتو او جانی خواهد گرفت" اهورا مزدا"ودر سن سی سالگی از جانب 
متولد ) کيانسی"(فرزدان"در کنار درياچه ) نخستين موعود زرتشتی(هوشيدر: آمده که) ٢فقره ٧فصل ( ن يشتزندبهم

." کيانسی درجايی است که آنجا منزل خاندان کيانی است"مندرج است که ) ٧فقره ٢١فصل ( در بندهش. خواهد شد
  )۴۶." (استدريای کيانسی درسيستان :" فقره پنج بندهش تصريح شده که ١٣ودر فصل 

بارديگردختری پانزده ساله از خاندان ) سی سال پيش از سپری شدن  يازدهمين هزاره( باز درآغاز هزاره دوزادهم
فرود )کوه خواجه(از کوه اوشيدرن) کسيکه از پدر شريف است"( VenhuFidhhriونهوفذری "بهروز موسوم به 

نه ماه دومين موعودمزديسنا بنام هوشيدرماه متولدخواهد آمده در آب هامون تن شوئی ميکند وبارور ميشود وپس از 
سی سال قبل ازسپری شدن هزاره ( باالخره درپايان هزاره دوازدهم. شد و چون سی ساله شود برسالت ميرسد

کسی که آبروی پدر "(Eredat Fidhriاردت فذری"همچنان دختری پانزده ساله از خاندان بهروز به اسم) هوشيدرماه
ه خواجه فرود می آيد و درآب هامون خود راشسته آبستن ميگردد و بعد از گذشت مدت نه ماه از کو) است

ظهورخواهد نمود وظهورش به واسطه غير متحرک ماندن آفتاب " اهورا مزدا"، آخرين آفريده )ياسوشيانس(سوشيانت
يسنا به وی واگذار در وسط آسمان به عالميان بشارت داده ميشود و چون سی ساله شود، امانت رسالت مزد

) ۴٧.(کيخسرو وگيو وگودرز وطوس وپشوتن وگرشاسپ نريمان باشند نيزقيام کنند: ياران جاويدانی او که .ميگردد
  )۴٨.(اهريمن نيست ودروغ نابود گردد، مردگان برخيزند وجهان معنوی ومينوئی روی نمايد

 زامياديشت، آمده است که ٩۶ -٩٢ های خوانده شده ودر فقره" سوشيانت"دراوستا،هامون سيستان محل ظهور
، پيک مزدا اهورا بدان هنگام که از آب کيانسی بدر آيد، گرزی پيروزمند در )سوشيانت"(Astvateretaاستوت ارت"

  .دست دارد
  .داشت" اژدی دهاک"که فريدون دلير به هنگام کشتن] گرزی[
  . وبا چنين گرزی خود بدست کيخسرو نابود شد. دروغگو داشت" زنگياب"که افراسياب تورانی هنگام کشتن]گرزی[
  .که کی گشتاسپ، آن آموزگار راستی، برای سپاهش داشت] گرزی[

سراسرجهان مادی را با . با اين گرز، دروغ را ازگيتی، خانه راستی بيرون خواهد راند) سوشيانت"(استوت ارت" 
ان سوشيانت که باوی پيروزمندانه بدرآيند، همه يار.ديدگان خرد خواهد نگريست وگيتی را نيستی ناپذيرخواهد نمود

دربرابر آنان خشم روی بگريز نهد وراستی . آنان هرگزدروغ برزبان نياورند. نيک پندار، نيک گفتار، ونيک دين اند
گرسنگی وتشنگی را نابود سازند )۴٩(منش زشت از منش خوب شکست يابد، خرداد و وامرداد. بردروغ چيره شود

  )۵٠.(تی سرنگون گرددواهريمن از گي
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از شرح مجموع نکات فوق برمی آيد که سيستان خاستگاه اصلی زرتشت و پرورشگاه آئين زرتشتی بوده است ودر 
کوه (آخرالزمان نيزموعودهای زرتشتی از سيستان، از درياچه هامون وآب های هيرمند که برگرداگرد کوه اوشيدرن

وبرطبق اعتقاد زرتشتيان هريک از آنها جهان  را از فساد وپليدی ونا . سينه می سايند، ظهور خواهند نمود) خواجه
بدينسان نظريات دانشمندان جاپانی وفرانسه ئی وشوروی وايتالوی نيزاز .بسامانی ودروغ وظلمت نجات خواهند داد

  .همين اشارات وتذکرات متون اوستائی که در باال بدانها اشاره شد، آب ميخورد
  

  :نتيجه
  : کنون گفته آمديم ميتوان به اين نتيجه رسيد کهاز آنچه  تا

 زرتشت  يک شخصيت تاريخی و يک متفکرپرجاذبه بود که با جسارتى نبوغ آميز برضد خدايان چندگانه طبيعون -
زرتشت انديشمند مبتکری بود که مردم را . برخاست و مردم را به پرستش خداى يگانه و راستى ودرستی دعوت کرد

وچ نشنی به اسکان در واحدهای روستائی و کشاورزی وآبادکردن زمين تشويق وترغيب  نمود و از صحراگردی وک
  .به يادگارگذاشت" گاتا"باورهای راستی ودرست انديشی ويکتا پرستی خود را  درقالب سرودهای 

نديشه های عالی  زرتشت خواه از سيستان برخاسته باشد وخواه از بلخ، فرزند آينده نگرودلير کشورما بود که با ا-
در .  خود انقالبی در در طرز تفکر و انديشه مردم عصر خويش پديد آورد)انديشه نيک وگفتار نيک وکردار نيک(

نظرزرتشت، مقصودآفرينش ونتيجه زندگی اين است که آدمی در آبادکردن جهان پيرامون وشادمانی خود وديگران 
زرتشت، هرگزپيروان خويش . خود را به خوشبختی برساند" ککردارني"و" گفتار نيک"و" با انديشه نيک"بکوشد و

آدمی بايد از خوشيها ولذات زندگی روی بگرداند تا : را از دلبستگی به جهان وشادمانه زيستن، منع نکرده ونمی گويد
  .بخشوده و رستگارشود

ی اين جهانی دست بشويد ودر وآدمی بايد از تمام لذتها." رهائی هرکس در نيستی اوست:"زرتشت مانند بودا نميگويد"
آدمی برای کامروائی فردی واجتماعی آفريده شده وزندگی ستيزه : گوشه ای به رياضت بپردازد، بلکه ميگويد

ومبارزه ديرپايی است ميان نيکی وبدی وبرماست که همواره پشتی بان راستی و راهرو راه نيکی باشيم وبا زشتی 
  ) ۵١."(ودروغ وظلم مبارزه کنيم

زرتشت دو راه را به انسان نشان . ن زرتشی، عالوه براينکه دين خدا پرستی است، دين اختياروانتخاب هم هست دي-
آدم دانا از اين دو، راه راستی : است وميگويد" دروغ  وبدی" است وديگری و راه " راستی ونيکی "يکی راه : ميدهد

  .ئی است، نه دين خشونت ورزی وشمشيرکشی پس دين زرتشتی ، دين خردورزی وخردگرا.ونيکی را برميگزيند
  . آئين زرتشتی، آئين آتش پرستی نيست، بلکه آتش در آئين زرتشتی، به منزله محراب عبادت است- 
 با آنکه زرتشت از افغانستان است و بيش از هزاروپنجصد سال آموزه های اخالقی ودينی او سرمشق زندگی مردم -

ه که درميان مردم افغانستان ناشناخته مانده وتا کنون کدام اثر مستقل ودرخورشأن از اين ديار بوده است، ولی متاسفان
در تاريخ معتبر غبارهم از اين شخصيت .سوی مورخين ودانشمندان افغانی در مورد او نوشته نشده است

اما .بصورت خيلی فشرده در يک ونيم صفحه صحبت شده است) اوستا(متفکرتاريخی بحثی نشده واز کتاب او 
درايران وهندوستان وسايرکشورهای دور ونزديک ده ها اثر مستقل در باره زرتشت وانديشه های او وتوضيح 
وتفسيرکتاب اوستا تاليف شده وبه چاپ رسيده است، که دست مايه مهم وگرانبها بخصوص برای پژوهشگران افغان 

ارث وپاسبان ميراثهای فرهنگ عصر اوستا واينک کشورتاجيکستان با کمال افتخار خود را و.دراين زمينه است
ثبت کرده ) يونسکو(دانسته وزرتشت رابه عنوان فرزند پرنبوغ تاجيکستان در سازمان فرهنگی وآموزشی ملل متحد 

  .واز اين مدرک ساالنه  مبلغی برای تدويرسيمنارهای فرهنگی آنکشور بدست می آورد
تشت وانديشه ها واصول  آئين  او وآموزه های اخالقی وی خبری بادريغ که درمکاتب ومدارس افغانستان نيز از زر

حاالنکه دادن آگاهی عمومی از تاريخ اديان سابقه . علت آن ظاهرًا تعصبات دينی روحانيت  مسلمان است. نيست
که درگذشته هريک )يهودی(دين افتاب پرستی، دين هندوئی، دين بودائی، دين عيسوی و دين موسوی: کشور، چون

دادن چنين آگاهی هرگز به . انی از خود درکشورما داشتند، ازملزومات و جزء جدائی ناپذيرتاريخ کشور استپيرو
معنای ترويج  مجدد آن اديان شمرده نمی شود، بلکه فهميدن خطوط کلی سيرانديشه وتفکردراين سرزمين برای 

نها قادرميشوند تا مزيتها وخوبيهای يک جوانان از ضروريات زندگی بشمارميرود و با فهم آن خطوط کلی است که آ
  .دين را از دين ديگر تميز بدهند

که عالی ترين انديشه های انسانی يک متفکر ويک فيلسوف ويک رهبرمذهبی وطن مارا در ازمنه " اوستا" کتاب -
ای شناخت هويت پيش از اسالم به ماعرضه ميکند، قديم ترين سند تاريخی، جغرافيائی ودينی اقوام آريائی است که بر

  .قومی ما از ارزش واهميت فراوان برخوردار است
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 همانگونه که در اثر کاوش های باستان شناسی گاه گاهی ما موفق به کشف گنجيبه های هنری وفرهنگی از -
زيرخروارها خاک ميشويم واز ديدن آن برخود می باليم که در روزگار باستان پدران ونياکان ما چگونه موفق به 

نش آثار حيرت انگيز دينی و هنری شده اند و از روی آن آثار ميتوانيم به اعتقادات و طرز زندگی وسطح فرهنگ آفري
وحتی آنها را درمعرض ديد ديگران قرارميدهيم تا مردمان جهان با گذشته تاريخی ما آشنا شوند . وبينش آنان پی ببريم

اشته ايم، همان طورهم يادگارهای معنوی بازمانده از اجداد و بدانند که ما هم در غنای تاريخ وفرهنگ جهان سهم د
ونياکان ما قابل قدر وحرمت وارج بسياراند، بخصوص وقتی ديده ميشود که متفکران وانديشمندان وفيلسوفان  اين 
 سرزمين با همه دشواريها در راه خيروصالح  جامعه و وارد کردن تغيير در بنيان فکری مردم کشور پيشگام شده و

توانسته اند ميليونها انسان اين سرزمين وسرزمين های ديگررا از طريق گفت وگو وبحث وفحص ودعوت به راست 
 .انديشی وراست گوئی ودرستکاری به قبول انديشه های خود راضی  وقانع سازند

کر وانديشمند فرزندان ما وجوانان ما بايد بدانند که کشورشان در گذشته های خيلی دور ازوجود بزرگ مردان متف
. خالی نبوده وتوجه به آموزه های اخالقی وانسانی آنها اگرمايه افتخار نباشد، مايه خجالت وسرافگندگی هم نيست

همانقدر که کشف يک مجسمه بودايی يا يک دستبند ياگوشواره طالئی ازعهد کوشانيان برای ما افغانها مايه شادمانی 
با ارزش ) انديشه نيک ، گفتار نيک وکردارنيک(واالی زرتشت زهای وسرفرازی است، به همان اندازه هم اندر

براستی هم هر آنچه بربنياد راستی ودرستی استوار نباشد، نتيجه يی جز تباهی وبی عدالتيها وظلم در برنخواهد . است
. تی استنيک انديشی واز راستی پيروی کردن وبا دروغ ودروغگو مبارزه نمودن بزرگترين درس آئين زرتش. داشت

سيه روی شود : واگر کسی  با اين گونه درس ها سرنا سازگاری دارد، حتمًا با دروغ  ودروغگو  پيمان بسته است که
  !هرکه دراوغش باشد

  
 پايان

  
 :مآخذ و ياد داشتها 

پ ببعد ، اوستا نگارش جليل دوستخواه، چا٢٠ ، ص ١٣٠٥بمبئى ، ) سرودهاى زرتشت (  ابراهيم پورداود، گاتها -١
  سوم، صفحه يازدهم پيشگفتار

  ۵١تهران، ص١٣٣۵ آرتورکريستنسن ،کيانيان،ترجمه دکترذبيح اهللا صفا،-٢
  ۴،مزديسنا وتاثير آن برادب پارسی،دکتر معين، مقدمه ص٢٨٣، ص ٢ابراهيم پورداود،يشتها، ج-٣
  ١٨، در صفحه ١٣٥٣طبع الهور، » پيام زرتشت «  دکترعلی اکبرجعفری،-۴
   ٣، ترجمه فارسى ، ص و چنين گفت زرتشت ه ،  فريدريش نيچ-۵
   ٤٤٣ - ٤٤٠ دکتر موسى جوان ، تاريخ اجتماعى ايران باستان ، ص -۶
  ببعد ٥٠، ص ١٣٤٣ پروفسورگيگرو ديگران ، عصر اوستا ، تهران ، -٧
  ٢١٠ دکتر وهمن ، ديانت زرتشتى ، ص -٨
  ٥٢ عصر اوستا ، ص -٩
  ٨٦ ، ص ١٣٥٣زرتشت ، تهران فروهر ،  دکتر على اکبر جعفرى ، پيام -١٠
  ٩٠- ٨٩ جعفرى ، همان اثر ، ص - ١١
  ) آفرين باد بقلم رستم شهزادى (دکتر جعفرى ، پيام زرتشت ، از- ١٢
  ١١٤ هاشم رضى ، بيان االديان ، تهران ، ص - ١٣
  ٦٤ دکتر جعفرى ، پيام زرتشت ، ص - ١۴
  ١٦٧ پارسى ، تهران ، ص دکتر معين ، مزديسنا و تاثير آن بر ادب- ١۵
  ١٦٧ دکتر معين ، همان اثر ، ص -١۶
  ٩٢ مجمل التواريخ والقصص ،تصحيح مرحوم بهارخراسانی، ص -١٧
  داستان پديد آمدن آتش از سنگ توسط هوشنگ ٢۶ ،ص ١٣٤٧ شاهنامه فردوسى ، چاپ امير کبير ،تهران -١٨
  ١٦١ شاهنامه فردوسى ، ص -١٩
  ٢٣٩، ص ٢ يشتها ، ج - ٢٠
   ٥٦ سعيد نفيسى ، ماه نخشب ، ص - ٢١
  ٢٩٥ ، شاهنامه ، ص ١٠٥- ١٠٣ آرتورکريستن سن ،ايران در زمان ساسانيان،ترجمه رشيد ياسمی ص– ٢٢
 ١٠۶کريستن سن، ايران درزمان ساسانيان، ص -  ٢٣
  ٣٦- ٣٥ تاريخ سيستان ، چاپ بهار خراسانى ، تهران ، ص - ٢۴
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  ٥٤ده اوستا ، چاپ ، انجمن زرتشتيان سوئد ، ص  على اکبر جعفرى ، خر-٢۵
 ١١ -٩ موبد اردشيرآذرگشسب ،مراسم مذهبی وآداب زرتشتيان، ص -٢۶
 ١٧۶کريستن سن،کيانيان، ،ص -٢٧
  ٢٩٥ شاهنامه فردوسى ، امير کبير ، ص -٢٨
  ٢٩۴، ص ٢، تهران،ج١٣۴٧ ابراهيم پورداود، يشتها،– ٢٩
  سپ از کشته شدن لهراسپآگاه شدن گشتا شاهنامه فردوسی،-٣٠
  ٢٧٩ -٢٧٨، ص ٢ يشتها، ج-٣١
  ۵ -٣کريستن سن، کيانيان، ص -٣٢
  ١٢٧ص ...  رضا انصاف پور، تاريخ زندگانی اقتصادی روستائيان وطبقات اجتماعی ايران-۴٣
  تهران١٣۴٢، طبع ٣۴٣ -٢٩٨، ص٢ ابراهيم پورداود، يشتها، ج-٣٣
  ٢٩٩ -٢٩٢ همان اثر، ص -٣۴
  ٣٠۴ش جليل دوستخواه، طبع تهران، ص  اوستا، نگار-٣۵
  ٣۴٣، ص ٢پورداود، يشتها، ج-٣۶
  ٣۴۵ -٣۴٣، ص ٢ يشتها،ج-٣٧
   زامياديشت۶۶ يشتها،فقره -٣٨
  ١٩ ونديداد، فرگرد-٣٩
  . مقاله هيرمند، بقلم پوهاند ميرحسين شاه، منتشره مجله اريانا،شماره دوم، سال هجدهم-۴٠
يادشده " Ahuranaاهورن " پنج زامياديشت،درجزوکوه ها از کوهی بنام در فقره٣٠٢، ص ٢ پورداود،يشتها،ج-۴١

  .است" اهورا"که به معنی کوه خدا ترجمه شده وريشه آن درکلمه
  ١١٩ -١١٨، مقايسه شود با حماسه سرائی درايران،ص ٣۴٣ -٣۴٢، ٢ يشتها، ج-۴٢
  ٣٠١و١٣۵ -١٣٣، ص ١ يشتها،ج-۴٣
  ٣٩ -٣٠ کريستن سن، کيانيان، ،ص -۴۴
   يشتها٣٠٠نيزص )فرودين يشت١٢٩ -١٢٨توضيح فقرات(،١٠١،ص٢يشتها،ج -۴۵

  ٣، ح١۶٨،ص ٢يشتها، ج.  در اوستا سن پانزده سالگی بهترين اوقات عمر آدمی شمرده شده است-*
  ٢٩۴، ص ٢ يشتها، ،ج-۴۶
سامی برخی از ، پانزده تن مرد وپانزده تن زن از ياران سوشيانت شمرده شده که ا١٧ فقره ٣٠ در بندهش، فصل -۴٧

   زامياد يشت ديده شود٨٩ وتوضيح فقره ٣۴٩ ص٢ يشتها،ج-.آنان در باالتذکرداده شد
  .  فروردين يشت١۴٢ -١٢٨ وتوضيح فقرات ١٠٨ -١٠١، ص ٢يشتها،ج-۴٨
تئوری رقيب خرداد "ديوتشنگی.  فرشته خرداد درجهان خاکی، نگهبان اب وفرشته امرداد، پاسبان گياه است-۴٩

  )٩۶ -٩۵، ص١يشتها، ج.(رقيب امرداد شمرده شده اند) زئيريج(وديوگرسنگی
  ۵٠٢ص. ،اوستا، نگارش جليل دوست خواه،چاپ سوم٣٠٠، ص ٢يشتها، ج-۵٠
   جليل دوستخواه، اوستا،چاپ سوم، ص سی ونه پيشگفتار-۵١

  
 

 
 


