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ایرانویج؛ نام تخصیصیافته در پارسی میانه به قلمروِ آریاییهاست؛ تغییریافته واژه ایرانیِ باستانِ اَریاناموَیجَه
(رک واژه مشابه سُغدیِ مانوی و احتماالً اشکانیِ آریانویجن ،3مانند اَریانویژَن4؛ هنینگ 55 ،و  .)33این واژه جز در صرفِ
حالتِ ملکیِ جمع از صفت آریایی ،با شکل اوستاییِ اَیریَنِموَیجو 5مطابقت دارد و نخستین بار در یشتها برای
نامیدن جایی که زردشت ظهور (یشت  )4114و برای اَردویسور( 6نک مدخل «آناهیتا» )3و دیگر ایزدان قربانی کرد،
بهکار رفت (یشت 511.4؛ 4125؛  .)13145این واژه در نخستین فصلهای وندیداد ،کاملتر توصیف شدهاست.
8
اهورامزدا به زردشت میگوید که آنجا را «نخستین و بهترین سرزمینها و سکونتگاهها» آفرید اما اَنگرَمَینیو
(نک مدخل «اهریمن» )4آن را به پتیارگی ،دچار «اژدهای سرخ و زمستان دیوآفریده» کرد (وندیداد  .)112اگر
اهورامزدا سرزمینهایی نه به خوشایندی ایرانویج را در چشم مردمانش دلپذیر نیافریدهبود« ،همه آفریدهها به
ایرانویج روی میآوردند( ».وندیداد  )111با توجه به این دلپذیری سرزمین ،عبارت وندیداد ( )1،3که «در آنجا ده
ماه زمستان و دو ماه تابستان است و [حتی] آن دو ماه نیز هوا برای آب و خاک و گیاهان [بیش از حد] سرد
است .آنجا میـانه و قلب زمستـان است و [وقتی] زمستـان تمام میشود ،سیالبهای بسیـار زیادی بـه راه
میافتند» به نظر میرسد معدلگیری دیرهنگام و نامناسبی باشد .همانجا بود که اهورامزدا یَمَه 1.را به نشستی
احضار کرد 11تا به او دستور دهد سرپناهی بسازد که در آن انسانها ،حیوانات و گیاهان خوب را از زمستان
محافظت کند (وندیداد  212.به بعد).
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در کتابهای پهلوی ،این افسانه مفصل است .در ایرانویج اولین چهارپا آفریده شد (بندهشن بزرگ 4.31؛ زادسپرم

 .).3.3از میان آن ،رودهای دایتی( 42اوستایی :دایتیا- )4.که شامل موجودات موذی (خرَفستَر )41بیشتری از
هر رود دیگری است -4.و دارَجَه( 46اوستایی :درجا- )47که بر ساحل آن رود خانه پووروشَسب ،48پدر زردشت
قرار داشت (بندهش44،آ .و  -)7327جاری هستند .آنجا زردشت نخستین بار دینِ بهی را آشکار ساخت (بندهشن
بزرگ .)..31.
تا اواخر دوره ساسانی ،ایرانویج در مناطق غربی ایران به شمار میآمده :مطابق بندهش بزرگ (« )27342در
منطقه (کوست) آذربایگان» بودهاست .اما از فرگرد یکم وندیداد ،چنین روشن است که باید ریشه آن در
مناطق شرقی ایران ،در نزدیکی استانهای سُغد ،مرو ،بلخ و دیگر مواردی که بالفاصله در ادامۀ آن نام برده
شده ،جستجو شود« .باور به اینکه سرزمین گویشوران زبان اوستایی ،خوارزم بودهاست از  4734یعنی وقتی که

مارکوارت 47برای اولین بار آن را اعالم کرد ،بهطور مداوم در حال رشد است .این بر دو فرض بسیار محتمل استوار است
که وقتی نویسندگان اوستایی از کشور آریاناوَئِجَه 23نام میبرند ،منظورشان کشور خودشان است؛ و آریاناوَئِجَه دستکم
تا حدی با  ...خوارزم یکسان [ ...و شامل] استانهای مرو و هرات است( ».گرشویچ)43 ،

معنای وَئِجَه نامشخص است اما بِنوِنیست 26.( 24به بعد) بهشکل متقاعدکنندهای آن را از ریشۀ وَیگ 22به
معنای «سریع حرکت کردن ،گسترش یافتن» گرفته ،به آن معنای «کش یافتن» میدهد .بنابراین معنای
کامل آن باید از همراهی همیشگی آن با واژههای وَنگهویَه دایتیَیَه 2.بهدست آید ،مثالً «گستره آریایی دایتیای
نیک( »21نک مدخل «آمودریا» .)2.اگر این درست باشد ،این اصطالح بـاید دقیقاً برای نشان دادن سرزمین
26
تصرفشده توسط ایرانیان در مرز رودخانه بزرگ ساخته شدهباشد؛ مثالً این اصطالح مانند اَیریوشَیَنَه (یشت
 ،)4334.نه اصطالحی قابل جابجایی برای کلیه سرزمینهای تحت تصرف ایران ،بلکه توصیفی از یک منطقه
جغرافیایی خاص بوده که توسط مزدیسنان (زردشتیان) دوره اوستایی مُتقدمتری تصرف شدهبود.
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