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 )21( درفش کاويانی

 ـــــــــ

 
 هللاحمدابقول . زمين بودندآريانا در تاريخ سلسلۀ پادشاھان داستانی پيشداديان نخستين 

ولی  " . دو ھزار و چھارصد و پنجاه سال است  انيشداديپشاھنشاھی  مدت"  : ) 1(ی مستوف
  . "گويد  ھزار و پانصد و پنجاه و شش سال سلسله را دو پادشاھی اينمدت : "  ) 2(بلخی ابن 
 وسيرھم ؛ که تاريخ ثعالبی  نام دارد  غرر اخبار ملوک الفرس: در کتاب   )3( ی نيشابوریثعالب

و رسوم  نيوضع قوان" از آنجائيکه  :  دومين پادشاه  پيشدادی ميگويد  ھوشنگبخش در ،  
در اوراق تاريخی  ... "  ملقب شد شداديناسبت به پم نيعدل بدو منسوبست و بھم یو برقرار
واژه فرھنگ فارسی در و ذکر شده  اولين كسى كه قانون آورده استــ به معنى نيزپيشداد 

  .خستين واضع عدالت تعبير وتفسير گرديده است نبه مفھوم  پيشدادی
متون نخستين پادشاه پيشدادی بود که در » کيومرث « براصل شرح شاھنامه فردوسی 

اوستايی وباستانی نخستين انسان آريايی واولين فرمانروا خوانده شده ودر متون اساطيری 
  .   آمده است » مرديانه « و اولين زن » کيومرث « بعد از اس�م اولين مرد 

  



موھبت يا فروغ ايزدی  )4(پادشاھان پيشدادی در ابتدای دوره فرمانروايی خويش با فّره 
شاه مشروع ، . مشروعيت شاھان وابسته به فّره مندی ايشان بود و. حکومت می کردند 

گويند که . شاھی بود که دارای فّره شاھی که گاه بصورت فّره ايزدی ھم ذکر می شود باشد 
. فّر تنھا متعلق به افراد آريائيان پاک  بودوبا بدی کردن و غروروامثال ھم از دست تواند رفت

ه از رّ ف، شاه  بزرگِ  یخطاھا ايھست که به سبب غرور  یاردمو باستان آريائيان رياساط در
  .که  درشرح بعدی ازآن ياد آور خواھيم شد  است از دست رفته تيگسسته و مشروع یو
  

  : پادشاھان پيشدادی داستانی آريايی بقرار ذيل اند 
  كيومرثـ  1
  ھوشنگـ  2
  تھمورثـ  3
  جمشيدـ  4
  ) بيگانه (  ضحاكـ  5
  فريدونـ  6
  منوچھرـ  7
  نوذرـ  8
  ـ  زو  9

      )5( گرشاسبـ  10
  

  پادشاھی کيومرثــ اول 
  

انسانى است نخستين  .آمده است  » شياند نخست «متون اوستايى با صفت کيومرث  موافق 
مورخين اس�مى . اطاعت كرد، كه خداوند يكتا است  داناى بزرگــ » زداــــورامــــاھ«كه از 
در ادبيات بعد . اه لقب داده اند كه به معنى فرمانرواى كوھستان استگلشيا  »گرشاه «او را 

  . از اس�م او را نخستين كشورگشا معرفى كرده اند
در  ومرثکي بروايت فردوسی. بود سرپادشاھان كيومرثــ نخستين بزرگى كه كشور گشود

 .داشت  هجھان را بر عھد یاريسال شھر یکه س است شده  پادشاه دانسته نيشاھنامه نخست
  :  درباره او مى گويدو

مى پوشيد و در اشعارش مى ) پوست پلنگ(كيومرث چون ابتدا در كوه اقامت داشت پلنگينه 
  : گويد

  داى ـد بر جھان كدخـــرث شــــيومـــك
  اى ــنخستين به كوه اندرون ساخت ج                                      

  وه ــز ك دـــش برآمــت و بختــسر تخ
   روهـــــــود با گـــــــيد خــپلنگينه پوش                                      

*****  
يک شکارچی ماھر ويک پھلوان نيرومند بود که کيومرث يک جوان رشيد وھوشمند ، 

  . ھمواره ازپوست پلنگ که خود شکار می کرد می پوشيد 
از آسايش وحراست مردمش از نبرد تازه که جھت دفاع  بود) حمل ( فروردين روز  نينخست

با حيوانات وحشی و ديوان وراھزنان بازگشت ، در حالی که  بردوش خود yشه پلنک ودر 
زمانيکه مرد و زن وکودک وبزرگ . دست سر شيری داشت ، از قله ھای کوه به پايين آمد 

  : فتند او را ديدند جرأت و دyوری وی راستايش نمودند وپس از درود فراوان  گ
  



ما با داشتن جوان  یما باشی فرمانروا ديتو با یشاه ما باش ديشجاعت تو با نيبر ا نيآفر"  
 واناتيو از شر ح ميشو روزيبر ھمه سرکشان و بدکاران پ ميتوان یتو م ونچ یپاک و شجاع

تو اوريو  اريھمواره  ميدھ یما قول م.  ميخود را بگستر نيو سرزم ميدر امان باش یوحش
  : خدا گشود و گفت شيزبان به ستا ومرثيک آنگاه.. . مياطاعت کن تيو از فرمانھا ميشبا
خود را آباد و دشمنان  نيسرزم ميداد تا بتوان ژهيکه به ما خرد و ميگويپاک را سپاس م زديا

     . ميرا تار و مار ساز وانيرا نابود و د مناني، اھر ميخود را خوار گردان
  

 یخورم تا ھمواره برا یسوگند م نيمن ھم به دادار جھان آفر ديديزاکنون که شما مرا برگ
را تباه و دشمنان را خاک کنم و دوستان  منانياھر.  خود در صف اول باشم نيدفاع از سرزم

و  دنديشاه نامث ومريرا افتخار بخشم ؛ آنگاه ھمه به او دست دادند و او را کھم ميھنان و 
و او از دور  دشاه باش گاهيکوه ساختند تا جا یدر باy يیبنا،  یاريسپس با ھم. گفتند کيتبر

 یاو ھر روز به پسران و جوانان اصول جنگ آور. و مھاجمان را دفع کند نديھمه جا را بب
 یو کمان کش یراندازي، ت یکمند ، کمان ، گرز ، ف�خن ، اسب سوار نييآــ  آموخت یم

  " .یو رشادت و جوانمرد یاريھمراه با ھش
راز ـــــو پلنگ و گ ريروزھا و ماھھا و سالھا گذشت آنھا که توانسته بودند بر ش بيترت نيبد
شاه بودند آنھا  کانياز نزد» پوست پلنگ پوشان « شوند از جمله  رهيچ)  یوحشخوک ( 

و سرکشان را فرمانبردار  یرا اھل واناتيرا رام ، ح عتيھم طب یتوانسته بودند با ھمکار
   ) 6( .سازند

را او  )9(و بلخ  )8(، دماوند ) 7(خرتشھر ھاى اس. کيومرث است  گويند بنياد شھرسازى از  مى
و بقول شاھنامه  .دست يافتند  به جھاندارى ديھوشنگ و جمش بيبعد از او به ترت. بنا كرد

از نوادگان قباد یک ، و بر تخت نشستن دودمان با درگذشت گرشاسپ نيا یپادشاھفردوسی ، 
  . می رسد  انيپا به ) دشاه پيشدادی پا(منوچھر 

  

  دوم ــ شاھنشاھی ھوشنگ
  

چون پدرش . ھوشنگ پسر سيامک پيشدادی و نوۀ کيومرث ــ اولين شاھنشاه پيشدادی است 
درجنگ ديوھا يامردم وحشی آن زمان کشته شد از طرف کيومرث مآمور » سيامک «

  . سرکوبی ديوان گرديد 
جنگيد وآنھا را مغلوب و منکوب نمود ) آن زمان  ی مردم وحشی وقو(ھوشنگ با ديوان 

  . وپس از کيومرث پادشاه شد و چھل سال سلطنت کرد 
از مورخين او را برخی  . ذكر شده) Haoshyangha(» ھائو شيانگھا«در اوستا  ھوشنگ

. معرفى مى كنند، زيرا بر ھفت اقليم فرمانروايى مى كرد) اولين قانونگذار(اولين پيشداد 
  . استموجود اسم او اخت�ف  ای ره معندربا
فراھم سازنده «به معنى را » ھائو شيانگھا«شناسان باستانى و شرق شناسان اروپايى  زبان

  .را بنياد نھاد) 11(و بابل   )10(  آورده اند، چون او بود كه شھر ھاى شوش» منازل خوب
  : ين باره مى گويدرا برگرفته از ھوش و فرھنگ مى داند و در اشاه فردوسى ھوشنگ 

   
      وشنگ بود ـــــــرانمايه را نام ھــــگ

   تو گفتى ھمه ھوش و فرھنگ بود                                   
*****  



آنان  یبرا )12()  نام بخشی از اوستا (  ھا شتيکه در  یشاھان و پھلوانان انيمھوشنگ در
 شده، ینوشته م ھا شتيکه  یدر روزگاراسبت به اين من  . کس است نينخست کنند، یم یقربان

   .است  که بر جھان فرمان رانده شده  شناخته یشاھ نيبه عنوان نخست
  

و صنعت و جداکردن آھن و سنگ و ساختن  یاري، مردم زمان خود را با آب شاه ھوشنگ
و  روان کرد و شھر ھايو جو. کشت و زرع آموخت شانيآشنا ساخت و به ا یآyت آھنابزار و 

وجشن سده را به ياد گار  ديدور گردان انيرا از مخالطت آدم نياطيعمارت بنا نھاد و ش
   )13(. گذاشت 

  : گويد ىفردوسى درباره جشن سده م
  

  وشنگ ماند اين سده يادگار ــــز ھ
  ر شھريارــــبسى باد چون او دگ                                     

*****  
مشھور است وتاريخچه آن به گفته  به در خور كشف آتش) ن بھم( دلو  10 ده سجشن 

  .: باشد  فردوسی از اينقرار می
 كيناگھان ھوشنگ شاه .بود كه ھو شنگ شاه ھمراه سپاھش به شكار رفتند یروزگويند " 
آن مار پرتاب  یخود را به سو ريھوشنگ شاه ت.شتار آن ماركُ  یو رفت به سو ديد»  مار « 

 سنگ كيو رياز برخورد سر ت كنيول، نکرد  نگ شاه به آن مار برخوردھوش ريت، مگركرد 
كه با برخورد دو سنگ  افتيفروغ آذرنگ به ھوا آمد در آن گاه ھوشنگ شاه در كيچخماق 
كشف  یبرا .ديكه انسان آتش را د یبار نينخست نيا.تواند آتش درست كند یاو م ،  چخماق

ده كه صد روز پس سبود به نام جشن  یجشن .دبر گذار كر یجشن كيآتش ھوشنگ شاه  نيا
   )14(... "  گردد واھداز زمستان كھن بر گذار خ

  
  ردـــبر آمد به سنـــگ گران سنـگ خ

  خرد ديردــسنـگ گ نيھم آن و ھم ا              
  ر دو سنگـد از ھـــآم ديپـــد یفروغ

  دل سنگ گشت از فروغ آذرنـــــگ               
  ــــنيرفــان آــــــجھ شيپ جھــــاندار

  نيرد و خواند آفرـــک یھم شياينـــ              
  داد هيدـــــھ نيچن یاورا فـــروغ که

  ادــه نھـــاه قبلـــآتــــــش آن گ نيھم                     
  شــب وباده خورد جشن کردآن یکي

    نده کردــــرخــــســــده نام آن جشن ف            
                                  *****  

نبوده اند ولى  ستآتش پرآريائيان  داستان ھوشنگ درباره كشف آتش نشان مى دھد كه 
آتش را از جھت روشنايى و گرمى بخشيدن به زندگى آدميان حفظ مى كردند و سعى در 

براى زندگى مشكل بود، به دستور  در آن زمان  چون تھيه آتش.  نگھدارى آن داشتند
برپا كردند تا مردم بتوانند، زمين آتشكده ھايى در فارس، آذربايجان و خراسان شاه  ھوشنگ 
  .  آتش آماده از آن بردارندبه راحتی 
مردم  یبراھوشنگ شاه  یھا از آموزه یدار ، طبخ غذا، پختن نان و گله در شاھنامهھمچنان 

 .رود یبه شمار م
  



  شاھنشاھی جمشيد سوم ـ 
  

پاد شاه سلسلۀ  پيشدادی داستانی آريايی است ــ که بعد ازمرگ پدرش جمشيد چھارمين 
  . تھمورث به تخت شاھی نشست 

نخستين کسی است که آھورامزدا دين خود را بدو ،  سزاوار یپادشاھ ديجمشبقول اوستا  
در داستان . آمده است ی دوران اس�م یھا و متن یمتون پھلو،  نام او در اوستا )15(. سپرد
  .کار ھای بزرگ و سخت به او نسبت داده شده است آريايی ھا  ، ھای 

  
که امروز تخت جمشيد ناميده می شود واختيار سال شمسی واختراع » پرسپليس « بنای 

فرھنگ  درچنانکه . وعلوم که مبنای تمدن بشريت می باشد به او منسوب است اکثرصنايع 
  : آمده است نيچن دينام جمش یاوستا در پ یواژه ھا

که در آن ــ بود  یزمان ديزمان جمش ،  انئيايآر یو درخشش زندگ یدوران تابندگ:  ديجمش"
 و گرمابه و شھر، جام ھا و  خانه  زدن خشت و ساختن کاربرد سنگ و گچ ، :  مردمان به

 ــ ی ھای خوش بو بردست يازی  ،  و کتان و پنبه شميرشتن و بافتن ابر ن،يسفال یھاکوزه 
،  از دل سنگو جواھر بر آوردن گوھر ھا ، و عود و عنبر و مشک و کافور  گ�بعطر و 

  " .وغيره دست يافتند ... و آشنا شدن بر آبھا وسرزمين ھای نا شناخته   یساختن کشت
  

  :نسبت داده شده است  جمشيد  که انجام آن در شاھنامه به يیکارھا
  

و از آن خود زره و جوشن و  ندکرد ن را نرمــآھدر زمان پادشاھی جمشيد بود که مردمان 
    .ند ساخت) ھا به ھنگام جنگ ليپوشش اسبان و ف(و برگستوان ) جامهٔ روز جنگ( خفتان

  
جھت پوشش  مردم از کتان وابريشم وپشم جامه ساختند : دولت جمشيد چنانيکه گفته آمد 

  .  ورشتن و بافتن و دوختن وشستن را به مردمان آموختند 
بوده که  فضای بازحيات اجتماعی  ايجاد گر جو سياسی خوب  ديجمشھی در زمان پادشا

بود که با زيرا او . وبستری مناسبی برای آزاد انديشی ورشد  معرفت انسانھا گرديده بود 
ابعاد وyيه و بر ھمه ی زمان نائل آمد ھنر ھا ۀھمکشف به عق�نيت  تکامل پسند خويش  

 گانهپيشتاز و يدر جھان خود را منظروازاين .  کرد  ھای نياز زيست  انسان دسترسی پيدا
پرواز در  ۀ شيشد و در اند داريدر او ب ینيو خود بجويی  یبرتر ۀ زيآنگاه انگ... .افتي

   : آسمان افتاد
  

او  ۀکه بند وانيو د ندبر آن نشاند اريساختند و گوھر بس شيگران بھا برا یداد تا تخت فرمان
  . داشتند و برآسمان برافراشتندبر نيبودند تخت را از زم

از  انيجھان. کرد یم یزديا هھمه به فر نيتابان نشسته بود و ا ديدر آن چون خورش ديجمش
خواندند بر او گوھر  نيو بر بخت و شکوه او آفر دندماندند، گرد آم رهياو خ يیشکوه و توانا

  )16( .د، نوروز خواندندبو) ماه حمل (  نيروز از فرورد نيافشاندند و آن روز را که نخست
 انيدر زمان ھخامنش. نوروز افزوده شد یريو فراگ تيشاه سال به سال براھم ديپس از جمش

باشکوه چه در دربار شاھان و چه در خانه  اريو بس ريفراگ ینوروز بعنوان سنت ان،يو ساسان
  . شده است یاجرا م مردم عامه یھا
  

عه ای برآن نقل  می کنند وميگويند مقداری انگور اختراع شراب را ھم از او می دانند وواق
در جائی نگھداشت وآنھا تخمير شده تصور کرد موذی و مضر است ، يکی اززوجات جمشيد 



مبت� بمرض دردناکی شد وبرای رھائی از زحمت زندگی از آن مشروب فاسد نوشيد ولی 
) زھر( ئيان شراب را سم برخ�ف توقع خواب خوش برای او آمد وشفا يافت ، از آن روز آريا

  . مطلوب ناميدند 
 تيبه نھاپادشاھی  جمشيد دوران در انتھايی  یچون خوش گذرانبقول شاھنامه فردوسی  ـ 

، به نسبت خود بينی و غروريکه عايد حالش شده بود فره ايزدی را از دست داد و  ديرس
بر حسب . تاختريانا سرزمين آو به  افتيرا درمناسب زمان  )سوريه(تازی پادشاه  ضحاک

از جمشيد پاد شاه بريدند و به  نو بودند یپادشاھ یکه در جستجوآريائيان از  یاريبستصادف 
  .او را بر خود پادشاه کردندوی ،  یو ستمگر داديخبر از ب یآوردند و ب یروضحاک بيگانه 

ه به باآنکاو  .فرستادپادشاه  ديجمش یريآماده کرد و به دستگ یفراوان یسپاھ ضحاک
ھندوستان وحتا اقصای چين فرار کرد باyخره گرفتار چنگ دشمن خونخوار گرديد سيستان و

   .وبيرحمانه بقتل رسيد 
وبعد از اين گردش  نمودند ميبه دو نيعنی  جمشيد را بين دو تخته چوپ گذاشته بتوسط اره 

 يیشتن فرمانرواو کُ با ستم و سوختن  نيزم آريانا برھزار سال ) بابليان ( ضحاکيان تاريخی، 
      )17( .کردند

  

  فريدونشاھنشاھی ـ چھارم 
  

. بود )18(سلسۀ پيشدادی داستانی آريايی از دودمان تھمورث ديوبند  ششمين پادشاهفريدون 
فرانک  ، . را بکشت »  آبتين  « ھنگاميکه فريدون شيرخوار بود ، ضحـــاک پـــــــدرش 

  .   ی فرار کرد وکودک را با شير گاو بپرورد مادر او فرزند را برداشت وبمرغزار
  

چون ضحاک پادشاه تازی از منجمان شنيده بود که تباھی او بدست فريدون خواھد بود ، 
 )19(مادر فريدون ازبيم ضحاک فرزند را برداشت وبکوه البرز. ھمواره در جستجوی وی بود 

فرانک ، مادرش . جويا گرديد  چون فريدون شانزده ساله شد تبار خود را از مادر. پنابرد 
تباھی : چون ستاره شمار ، بضحاک گفته : داستان جمشيد و ضحاک را بدو باز گفت وگفت 

  .اش بدست فريدون خواھد بود ، او پدرت را کشت ومن ترا پنھان از او پرورده ام 
  

  من دشمنی دارم که: روزی ببزرگان کشور گفت . ضحاک ھمواره در انديشۀ فريدون بود 
. برای ايمنی از خطر محضری بنويسيد که من جز کار نيک نکرده ام . اکنون کودک است 

» کاوۀ آھنگر«  در اين ھنگام . بزرگان از ترس چنان کردند واز پير و جوان گواھی گفتند 
  : وارد شد وُخـــروشيد و گفت 

از آنان را  تن 17اين چه عدلست که ادعا می کنی ؟ من ھيجده پسر داشت ام که تاکنون 
واکنون نيز ھيجدھمين پسر من در بند تست وميخواھند اورا .  )20(بخورش ماران تو داده اند 

  گناه من چيست ؟ . بکشند 
  يکــــی بی زبان مـــــــــرد آھنگـــــــرم " 

                          "             زشــــــاه آتـــش آيد ھمــــی برســــــــرم                                 
*****  

کاوۀ آھنگر که پسران اورا . برای محضر گواھی کن : ضحاک فرزندش را باز داد وگفت 
را گرفت واز ) رھايی نامه پسرش ( کشته ومغز آنھا را غذای ماران ساخته بودند ، طومار 

مود واز چرم ھم دريد وبيرون رفت  مردم را جمع کرد و به طغيان و آزادی خواھی  دعوت ن
مردم به متابعت او در پی وی روان شدند وبکوه البرز . ساخت  )21(کاويانی آھنگری درفش 

  . )22(بر گزيدند  سرزمين آريائيانرفتند وفريدون را که از نسل تھمورث پادشاه بود به شاھی 



اخته م به دست گرفته شد تا دوستان از دشمنان شنــــبار بود که پرچ نيدر جھان نخست نيا
  .شوند

و نامش را  اراستيگوناگون ب یسپاه کاوه شاد شد و آن پرچم را به گوھرھا دنيبا د دونيفر
  رفت ، به جنگ ضحاک  انيبا سپاھمردم  وبه حمايت و پشتيبانی  نھاد » یانيدرفش کاو« 

له ايشان  با عبور از رود دج .رسد یم خوانند یآن را دجله م انياروند رود که تاز یکيبه نزد
  .  رفتند » گنگ دژ ھوخت « بسوی قلعه شاھی ضحاک در 

که جنگ را آغاز کنند و خود با گرز گران در دست و  ديگو یم ارانشيدرنگ به  یب دونيفر
با . دژ رفت نو به درو ديچو زبانٔه آتش از برابر دژبانان ضحاک جھ زتک،يسوار بر اسب ت

  .جھان نشست یشاھ گرزگران سردمداران ضحاک را نابود کرد و برتخت
 کرد وبفرمود که اورا بسته در کوه دماوند دايپ یرگيچتازی بر ضحاک که  یھنگام دونيفر

  ) 23( .محبوس سازند 
مغـــرب :  سلطنتش انيدر پا، وسه پسر داشت  دونيفربنا بر رواياتد ومنابع تاريخ داستانی ، 

ه ھمين جھت آن ناحيه توران خوانده ب( داده  تورمشرق را به   سلم ، را به ) روم ويونان  ( 
واگذار  رجياتخت و تاج آريانای بزرگ  را بعد از خود به فرزند کوچکتر يعنی  و ) شده است 

 را در سلم ، یخرد و ثروت خواھ:  ديد یم یصفات متفاوت شيپدر در فرزندان خو. کرد  
   .  رجيرا در ا ینداريو د یدادگر را در تور ،  یو جنگاور یريدل
  

که ، حکمروايی اش  یاصل ۀ پار از اينرو . ديخواھد رس رجيبه اايزدی  آشکار بود که فره 
 » تور« و » سلم  «نگذشت که آز و رشک بر یريد. شد  رجيآن ا، ازسرزمين آريانا بود 

 یشده بود سر به نافرمان رجيا بينص یاريبھره از شھر نيکه بھتر نيشد و از ا رهيچ
ايرج نزد برادران .  که به آريانا حمله کرده حقوق خود را استيفا نمايند  وتھديد کردندگذاشتند

رفته اظھار داشت که من حق خود را برتخت و تاج آريانا واگذار می کنم تا در آخر عمر پدر،  
ميان ما جنگ خانگی بر پا نشود ، اما سلم و تور استغاثۀ برادر را برای حفظ جان او گوش 

   ) 24(. ين بردند ندادند و او را از ب
به  را  ھابه جنگ تور و سلم شتافت و آن یچون بزرگ شد با سپاھ،  رجيبعدھا منوچھر نؤه ا

  )25( .نابود کرد  یخونخواھ
  

  شاھی منوچھرشاھنپنجم ــ 
  

. منوچھر ھفتمين پادشاه پيشدادی داستانی آريايی بود  که جانشين جد خود فـــريدون  شد 
ستان وسيستان مشاورارشد اوبود واو با پسرخود زال و نوادۀ معروفش پاد شاه زابل) 26(سام 

آريانا است ، دورۀ داستانی تاريخ قديم آريانا ) پھلوان نيرومند ( رستم که به منزلۀ ھيرکولس
      )27(. را کامل می کند 

  
شمارهٔ  ھفت و ھفت «رسالۀ  در  نيمحمد معو دکتر »  کتاب مروج الذھب « مسعودی در 

ھفت آتشکدهٔ  يا  آذرخود مينويسند که در آريانای باستان ھفت   37ص »  ینظام رکيپ
،  ني، آذربرز ني، آذرخر نيي، آذربھرام ، آذرآ) نو بھار بلخ ( آذرمھر، آذرنوش :  معروف

به ابتکار )  آذر نوش (  نوبھار بلخ ۀ آتشکد:   وجود داشت که از آن جمله . شت تآذرزر
   .ريده است منوچھر شاه اعمار گ

از جملۀ » سده  « و » مھرگان « و » نوروز « تيرگان ،  ھمچو  فرخندهپيدايی جشن 
مھمترين جشنھای باستانی آريائيان محسوب می شود ، در زمان پادشاھی منوچھر بوقوع 

  . : وجريانش از اين قرار است . پيوسته است 



  
و منوچھر شاه را در تبرستان به افراسياب ترک تبار شاه توران به کشور آريانا تاخت " 

و سپاھش در تنگنا آريانا  تا آنجا كه شاه  د،ياين محاصره به درازا کش.  محاصره در آورد 
آريانا  ميان افراسياب و منوچھر شد،  شاه  زيست انيكه جھت پا يیھا گودر گفت. قرار گرفتند

پرتاب يك  یان به اندازه و تور) ايران ( آريانا  انيمرزمتعيين   یپيشنھاد داد كه برا
شود و سركرده تورانيان اين پيشنھاد را  يیھم راآريائيان  از سپاه  یتير انداز یسوتيراز

  . پذيرفت
به . را نيز نام بردو پرتاب كننده آن بسازند يیھا یژگيبا و یتا كمانمنوچھر شاه  فرمان داد 
  .نام داشت، خواستند» آرش «  فرمان شاه آن مرد را كه 

را به او نشان داد و گفت بايد  ريپرتاب ت یمنوچھرسو. بود ديندار و نيك كردار یش مردآر
  .  یتير را با اين كمان پرتاب كن ۀ اين چوب

پيكر مرا ببينيد كه از : از تن به درآورد و رو به شاه و مردمان گفت  پوشاك آرش آماده گشت
بيندازم، پيكرم پاره پاره  یرو تيرني ۀ دانم كه چون با ھم یم. پاك است یھر زخم و گزند

  . اين كار را خواھم كرد آريانايماز عشق به ميھن و یخواھد شد و خواھم مرد ول
بخشيده بود  یكه خداوند به و یو سنگين را با نيروي گبرھنه شد و آن كمان بزرآرش  

د بدنش پاره آنچنان كشيد كه تا نھايت، زه باز شد و تير را رھا ساخت و آن چنان كه گفته بو
  . پاره شد و بمرد

 انيم يینقطه خراسان، جا نيبه دورتر انيرا از کوه روريبه فرمان خداوند، باد آن ت
و  کستانيازبکستان، تاج یفرغانه به سه بخش در کشورھا ناحيه امروزه(  غانهرـــــف

   ) 28(" .ندکرد یھم آشتمرز با نيبد ابيافراسومنوچھر وــ  برد)  شده است ميتقس زستانيقرق
  

  .کرد و ھنگام مرگ سلطنت را به پسر خود نوذر سپرد یسال پادشاھ ستيو ب کصديمنوچھر 
  : بر اصل روايات فردوسی 

سرزمين آريانا را  تيوضعاش ،    یريتدب یو ب یدادگريب ليپسر منوچھر، به دل نوذر،" 
شد و  فيان ضعدر مقابل تور نيزمآريانا و دنديبر او شور انشيلشکر .ساخت  یبحران
در جنگی که ميان دو کشور درگرفت نوذر پادشاه  ديلشکر کش آريانا به  یتوران ابيافراس

  .  اسير افراسياب گرديد و بقتل رسيد 
او پنج سال . دنديبرگزرا بشاھی آريانا زمين » زو  «  پس از کشته شدن نوذر ، آريائيان ــ 

  .  کرد یپادشاھ
  . : که فردوسی در وصف او چنين مينويسد  است یشداديپ هاپادش نيگرشاسب فرزند زو آخر

  کام  شيوـخ یکيرا »زو «بود پسر
  گرشاسب نام  شيودــــرده بـــک پدر

  ت گاهــتخرـــنشست از ب دــــاميــب
  ک�ه یانيــاد آن کـــر برنھــــس به

درــــاه پـــتختگربـــبنشست  وـــچ  
  )29(... فرو بيداشت با ز یھمرا نــــجھا

  
با . دينما یستادگيا ابيمجبور بود ھمواره جلو سپاه افراسبمدت نُه سال  حکمروايی کرد و او 

خاندان ديگری از نژاد و بپايان ميرسد  آريايی  انيشداديپدورۀ حکمروايی ،  مرگ گرشاسب
   .رسند یم یبه جھاندار انيانيکآريايی بنام 

  
  با عرض حرمت

   بصير کامجو



  : منابع و مآخذ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدّهللا  فيتأل،  یبه فارس ی ايست خيتار یکتاب:   دهيگز خيتاری ، مستوف هللاحمداــ  1
 730کتاب در  نيا. آن  فيعالَم از آغاز خلقت تا زمان تأل یعموم خي، مشتمل بر تار  یمستوف

  . شده است فيفضل ّهللا ، تأل نيدالديمحمد، پسر خواجه رش نيالد اثيبه نام غ. ق.ھـ
  
 هٔ يو تحش حيتصحبه )   511تا  498ی سالھا نيبنوشته شده :  نامه فارس،  ی ابن بلخـ  2
   . 1385ر،يانتشارات اساط:  ، تھران چاپ اول،   کلسونيالن ن نولديو ر سترانجيل یگا
  
مرگ ــ  350زادٔه (یشابورين یثعالب لياسماعفرزند محمد فرزند ابومنصور عبدالملک ـ  3

کتاب او . است آريايی   نگار خيو تار سندهينو ،یگو یشاعر تاز) یقمر یھجر  430 اي 429
نام دارد از "  یثعالب خيتار اي رھميالفرس و س غرر اخبار ملوک"   است یکه به زبان عرب

او در چھار جلد بوده که  خيکتاب تار. باشد یباستان م رانيا خيارزشمند دربارٔه تار یھا منبع
قابوس  يیھمزمان با فرمانروا یو. است مانده یآن امروزه به جا نيتنھا دو جلد نخست

   .است ستهيز یم ريوشمگ
  
قسمی که در فوق ذکر گرديد ــ اين واژه در قصه ھا وداستان ھای قديم سرزمين : ـ فّره  4

کسی که دارای فّره است . ھبت و فروغ ايزدی و تابندگی معنا شده است آريائيان به مفھوم مو
  . رخسار تابنده می دارد 

صورت پھلوی آن خوّره وبمعنای شکوه و . در اوستا اين واژه بصورت خورنه آمده است 
  ) farrah(  درنوشته ھای مانوی اين واژه به صورت آشکار تر و آشناتر . خوشبختی است 

اواخر دوره امپراتوری ساسانی ھا معنای فّر تحول يافته وتبديل به بخت شده  در. آمده است 
  . است 

  : در اين مورد رجوع شود به 
. دوستخواه ليجل: گزارش و پژوھش  ،  ،  2 و 1 ج انيرانيا یسرودھا نيتر  اوستا، کھنــ 

  . 1381ديمروار:  چاپ ششم، تھران
 چاپ پنجم، تھران،  مزداپور ونيکتا: راستاريو،  مھرداد بھار،،   رانيا ريدر اساط یپژوھش

  . 1384انتشارات آگاه، : 
  .      1379 ،یشاھنامه پژوھ:  اصفھان ی ، حونيج یمصطف حيتصحی ، فردوس شاھنامهــ 
چاپ يی ، رفخرايم ديمھش: ترجمه  ،  لين ديويد ،یمکنزی ، فرھنگ کوچک زبان پھلوــ 

    . 1379 ،ی و مطالعات فرھنگ ینپژوھشگاه علوم انسا:  دوم، تھران
  
، ران ، مؤسسه انتشارات امير کبير ، تھ دکتر محمد معين: ـ فرھنگ فارسی ، مؤلف  5

  . 364، جلد پنجم ص  1376
  
با اضافات » آريا بوم « صفحه انجمن دوستداران يادمان ھای باستانی : ـ برگرفته شده از  6

  .  اين قلم 
،   یژاله آموزگار ، احمد تفضل:   مترجم نلز،يجان راسل ھ: لف ، مؤ رانيا ريشناخت اساطــ 

  . 1389سال نشر چشمه : ناشر
حسن :  مترجم ،  قسمت اول ،  گرانياحسان، و د ارشاطر،يجلد سوم،  جيکمبر رانيا خيتارــ 

     .  1383ريرکبيام:  تھران ،  انوشه
  



ين تربزرگاستخر   . امروزی  رانياست واقع در استان فارس ا یباستان ینام شھر خراستـ  7
از  کيشھر دردوران خود بوده و به گفته تاريخ نويسان چھاردروازه داشته كه درحال حاضر 

در جنوب شھر مرودشت قرار  یمرودشت ارسنجان و ديگر یآنھا در سر پيچ دوراھ
  .است داشته

قرار » اووستخت ط«شھر استخر معروف به  یھا رانهيو د،يتخت جمش  یلومتريھفت ک در
است که  یسنگ یھا وارهيھا و د ستون ،یشھر شامل دروازه سنگ نيآثار بجامانده از ا. دارد

 یو اشکان یساسان ،یاس�م یھا شھر، بازمانده سازه نيدر ا. تعلق دارد یبه روزگار ھخامنش
آب شھر استخر از رود .  در آن کشف شده است یھجر نيآغاز یھا و ظروف و آثار سده

  .است شده یم نيتام ونديس
بود، اما آريانا   یشھرھا نيو با شکوه تر نياز آبادتر انيساسان یپادشاھ انيشھر تا پا نيا

) یھجر29تا سال   23از سال (مردم  یاپيپ یھا زشيخ ليو به دل ديگرد ريتوسط اعراب تسخ
  .ماند یاز آن برجا یا رانهيبارھا فتح شد و مردم آن قتل عام شدند و پس از آن تنھا و

شد و  ريالعاص تسخ یابفرزند  خطاب توسط عثمان فرزند  بار استخر در زمان عمر نياول
 یھجر 29بار در سال  نيآخر یبرا نيگرفته شد و ھم چن متيمردم به غن یھا نياموال و زم

چند باره  زشياستخر شتافت تا خ یشھر گور بسو ريعبدهللا عامر گماشته عثمان پس از تسخ
با مقاومت سخت و گسترده آنان روبرو شد، اما سرانجام  یول ديرا سرکوب نمامردم استخر 

  .کرد ريمردم را کشتار نمود و شھر را دوباره تسخ
جلد .  ق.ـ ھ 224در سال ،  یطبر ريمحمد ابن جر: ، مؤلف  یطبر خيتار: رجوع شود به 

  .»  و نھم ستيفتح استخر و حوادث مھم سال ب « : بحث  پنجم
  
مرکز بخش ، شھر  نيا. است رانياستان تھران در ا یاز شھرھا یکي: دماوند  شھرـ  8

  .شھرستان دماوند است یمرکز
حصار باy، صطلک باy،  ه،يچشمه اع�، شلم ران،ي، دشتبان، ول)ارديليگ( �رديج یروستاھا

اند از  هشھر قرار گرفت نيافزا که امروزه در محدودٔه ا  روح یاحمدآباد، روستا یاوره، روستا
  .روند یشمار م مح�ت آن به

داوود  ، ابيژان پا،    رانيو تمدن ا خياز تار یا پارهــ  ارديليگورستان گ: رجوع شود به 
  ،   1388 انيگوھر

  
فرزند زاده کيومرث از شاھان پيشدادی   ديجمششاه عالم بلخ  ادگذاريکه بن نديگو یم: بلخ ـ  9

وره ھای پاد شاھان داستانی کيانيان ؛ امپراتوری ماد ھا ، ودر د. است بوده داستانی آريايی 
ھخامنشی ھا ، سلوکيان ، اشکانيان ، سامانيان ــ بلخ باستان پيوسته موقعيت فرھنگی و 

از  شيپ یدر زمانھا. اقتصادی وسياسی  خويش را مانند گذشته ھای دور حفظ کرده بود 
 يیفرمانروا یھا بود و در دوره یرتشتز نيو د يیاس�م بلخ مرکز و آغازگر زبان اوستا

  .بود» نو بھار «و محل معبد معروف  یبودائ نياز مراکز د انيھند و کوشان یايمور
  

 یبسرکردگ.) ق.  ھ 32(برابر به  مي�دی  652سال به بلخ درعرب حملٔه مسلمانان  نياول
 هبيزمان قتدر یلدوباره بتصرف مسلمانان درآمد و. ق.  ھ 43سال در. بود سيقفرزند احنف 
در  یعنيدر دورٔه اعراب، . بود که کام�ً مغلوب آنان شد.) ق.  ھ  96بسال  یمتوف(مسلم فرزند 

خراسان از شھر ھای مھم و مرو  شابورين غزنه ، وکابل ،  بلخ ھمراه با ھرات، ،اقرون وسط
  .بود

  
و به بلخ منتقل کرد و خراسان را از مر تختيپا یعبدهللا قسر فرزند اسد. ق.  ھ  118سال  در

بلخ تحت فرمانروايی طاھريان آريايی قرار . ق .ھـ 256ــ  205از سال . افتيشھر رونق  نيا



درسال . درآمدآريايی  یصفار ثيل عقوبيزير  فرمان شھر نيا. ق.  ھ  256در سال داشت و 
 در تحتشد و بلخ  یسامان ليبلخ مغلوب اسماع کينزد یصفار ثيعمرو ل. ق.  ھ 287

تصرفش ترک تبار  انيسلجوق. ق.  ھ 451در سال  .يان آريايی  قرار گرفت سامانرھبری 
 نکهيبا وجود ا. ق.  ھ  617سال در. شد رانيبدست ترکان غز و. ق.  ھ  550 کردند و در سال 

در . کردند و مردمش را قتل عام نمودند رانيمغول شد، مغوyن آن را و زيچنگ ميبلخ تسل
 یپس از بنا یول افتيرا باز تهشکوه گذش یا تا اندازه.) ق.  ھ 771( انيموريدورٔه ت
 جدھميقرن ھميانه در . گذاشت فرو ريختن آن، بلخ رو به  یلومتريک ستيدر ب فيمزارشر

  . است در تصرف آنھا ماندهمي�دی  1841ھا درآمد و از سال  بلخ بتصرف افغان ی�ديم
  

شرق  یلومتريو پنجاه ک کصديبوده که واقع در  م�يشوش مرکز تمدن ع یشھر باستانـ  10
  .رود دجله در استان خوزستان است

  
  4000است، احتماyً به سال  شناخته شدٔه منطقه یسکونتگاھھا نيتريمياز قد یکي شوش

در آن  یدھکدٔه مسکون کيآثار  نينخست نکهيشده، با وجود ا یگذار هيپا �دياز م شيپ
  .ھستند �ديم از شيسال پ 7000مربوط به 

  
به سھم خود  کي، که ھر مرکز برخورد دو تمدن مھم بوده یروزگار ــ  شوش یباستان شھر
 نيقرار گرفتن ا.  �ميتمدن ع یگريود انرودانيتمدن م یکياست،  داشته ريتأث یگريدر د

 ريتأث ژهيوضع و نيا شيدايدر پ انرودانيبا م یگيھمسا زيفارس و ن جيمنطقه در شمال خل
  .است داشته یاريبس
  

. ديوچھار راه شرق وغرب گرد افتهيرا باز  شيشکوه گذشته خو انيدر دوره ھخامنش شوش
و به  یاريبس یخاص شوش بود که راھھا یاسيو س يیايجغراف تيو موقع تيبا توجه به اھم

شھر را به نقاط گوناگون جھان برقرار  نيارتباط ا »یراه شاھ«راه بزرگ موسوم به  ژهيو
  .کرد

  
بزرگ ساخته شد، شھر شوش،  وشيو به دستور دار انيکه در دوره ھخامنش یشاھ راه
 ،یامپراتور یشھرھا گريو د ديرا به پاسارگاد، تخت جمش انيدولت ھخامنش یاسيس تختيپا

   .داد یم ونديپ یديکشور ل تختيسارد پا یاز جمله شھر نام
  

 50در  بايشھر تقر نيا. است شھر بابل مرکز شھرستان بابل در استان مازندرانـ  11
  برابر با   85سال  یآن در سرشمار تيجمع. واقع است یغرب سار یلومتريک

  .است نفر بوده  201335
  
 شتيَ  .است انيزرتشت ینياز کتاِب اوستا، کتاب د ی، نام بخش یشتيو در اوستا   شتـ يَ  12 

دن و ستو یبمعنا ،یھلودر زباِن پ شتني. است هيو پرستش و فد شيايو ن شيستا یِ بمعن
گونه گون وجود دارد و در آنھا  یو به نامھا شتي کيو  ستيبدر اوستا، . عبادت کردن است
  .شوند یستوده م سنايمزد دگاهِ يعناصِر مھم از د

  
 ،  قسمت اول. گرانياحسان، و د ارشاطر،يجلد سوم،  جيکمبر رانيا خيتار: رجوع شود به 

  .  1383ر،يرکبيام: تھران. حسن انوشه:  مترجم
  



ص ،  6، ج  1376فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معين ، انتشارات دانشگاه تھران ، ـ  13
2312  .   

  
  : ـ جھت معلومات بيشتررجوع شود به   14

  . 191ـ  190صص ،  چاپ ھفتم، نوشته دکتر فرھنگ مھر ، فلسفه زرتشت ــ کتاب 
  . کمي، جلد  1986:  کايپ آمرمطلق، چا یج�ل خالق حيتصح ،یفردوس شاھنامهــ  

  . 1384،یرانيا یھا پژوھش: تھران، رضا ، یآباد اثيغ یمراد،  مھرگان و سده یھا جشنــ 
مزداپور،  ونيبه کوشش کتا،  یاحمدعل ،يیبخارا يیرجا ، یشاھنامه فردوس دهيبرگزــ 

  .  1381چاپ سوم  ،یو مطالعات فرھنگ یپژوھشگاه علوم انسان: تھران 
   

دکتر محمد معين ، مؤسسه انتشارات امير کبير ، تھران : فرھنگ فارسی ، مؤلف ـ  15
   .   433ص ، ، جلد پنجم  1376

  
  : ـ رجوع شود به  16
مزداپور،  ونيبه کوشش کتا،  یاحمدعل ،يیبخارا يیرجا ، یشاھنامه فردوس دهيبرگزــ 

  .  1381چاپ سوم  ،یو مطالعات فرھنگ یپژوھشگاه علوم انسان: تھران 
به ياری فريدون جنيدی ،  چاپ نخست ،   ،  بھرامی، احسان   ــ فرھنگ واژه ھای اوستا ،

  .    1369نشر بلخ 
  

سيد محمد تقی فخر داعی گي�نی ، : سرپرستی سايکس ، ترجمه : ـ تاريخ ايران ، مؤلف  17
  .   174، ص  1370ناشر دنيای کتاب ، جلد اول ، سال 

  
  : ـ رجوع شود به  18
چاپ . مزداپور ونيبه کوشش کتا ،  یاحمدعل ،يیبخارا يیرجا،  یشاھنامٔه فردوس دهٔ يبرگزــ 

  . 1381 سال ،یو مطالعات فرھنگ یپژوھشگاه علوم انسان: ، تھران سوم
 دوست ليگزارش و پژوھش جل،  2و1جلد  یرانيا یسرودھا و متنھا نيتر کھن:  اوستاــ 

   . 1377، ديمروار:  تھران،  خواه
  . 1379 ر،يرکبيام:  ، تھران چاپ ششم ، هللا صفا حيذبدکتر  ، رانيدر ا يیسرا حماسهــ 
 ونيکتا:  یو ترجمه از پھلو یسيآوانو؛ ... گلشاه  د،يو جمش ثگرشاسب، تھمور داستانــ 

  .  1378 سال، آگاه:  ، تھران چاپ اول ،  مزداپور
 یحونيج کار یفيس یمصطف حيتصح،  2 ، جلد شاھنامه "  ھمورثت یپادشاھ" ،   یفردوســ 
    . 1379 ، یشاھنامه پژوھ:  اصفھان، 
  

و  شود یآغاز م جانيآذربا یغرب از تالشان جمھور یرشته کوه از سو نيا: البرز ـ کوه  19
از البرز در  یبخش بزرگ. ابدي یشرق تا درون ترکمنستان و افغانستان ادامه م یدر سو
البرز  یبخش ، جبھه شمال نيدر ا. است شده دهيازندران کشم یايدر یکناره جنوب یراستا

که رشته کوه البرز ھمچون  نستيتفاوت ا نيل ايدل. آن خشک است یسرسبز و جبھه جنوب
 شتريو ب کند یم یريجنوب جلوگ یخزر به سو یاياز گذر رطوبت برخاسته از در یعيطب یسد

  .بارد یالبرز م یرطوبت در جبھه شمال نيا
 هٔ يدر ناح) ياد می شود  قافکه کوه (البرز و قلٔه دماوند و به خصوص قارن کوه کوه  رشته

    .دارندداستان ھای آريايی برستان و ت یخيدر متون تار یا شمال سمنان نقش برجسته
  



مار ھای ) عرب ( ـ در داستان ھای قديم آريائيان گفته اند که از دوش ھای ضحاک تازی  20
 . ه که ھر روزه مغز سر دو نفر آدم غذای آنھا بود صفير زنند ای بيرون آمد

تا  ابنديتا به آشپزخانه ضحاک راه  دنديشيچاره اند ليرماو گ ليارما یدو تن بنامھا یروز
 یدو مرد جوان را برا مانيچون دژخ. رھا سازند زند،ير یشان را م نفر که خون کي یروز

و به  ختهيرا با مغزسرگوسفند آم را کشتند ومغزش یکيافکندند،  نيکشتن آورده وبرزم
  . پنھان شود ابانيگفتند که در کوه و ب یگريد

دادند تا راه  شانيبد شيبُــز و م نيو چند ساختند یجوان را آزاد م یھرماه س سان نيبد
   . ند ـردان از آن نژادبه گزارش شاھنامه اکنون کـُــ. رنديگ شيدشتھا را پ

  
تا سال  ) قرن ھشتم پيش از مي�د ( ھا  ماد یمپراتورکردستان از زمان ا نيتمام سرزم

در . بودآريانای بزرگ   اyتياز ا یکي، حدود  دو ھزار و سه صد سال ،   ی�ديم  1514
در سال  یاول عثمان ميو سلطان سل یاول صفو ليشاه اسماع یروھاين نيجنگ چالدران که ب

جدا آريانا  کردستان از  نياز سرزم یخشب ،آريانا  انجام گرفت بر اثر شکست  ی�ديم  1514
 کردستان از  نيسالھا بر بخش جدا شده سرزم یعثمان یامپراتور. ديگرد یعثمان بيشد و نص

 یعثمان یامپراتور یاول و نابود یجنگ جھان انيبا پا نکهيراندند تا ا  فرمان ،آريانا 
 ميتقس جايبالکان تدر کوچک و یايآس ،یعرب ینھايکردستان، سرزم نيسرزم:  متصرفات آن

 یايدر نقشٔه جغراف ،ايران  کردستان از  نيبخش جدا شده سرزم. دنديمستقل گرد ايو 
  .رديگ یقرار م هيعراق، و سور ه،يدر سه کشور ترک یامروز

  :کنون نفوس کل جمعيت کردان در آسيا و اروپا بقرار ذيل است 
مليون ؛  6،5تا  6:  مليون ؛ عراق  7تا  6،5: مليون  ؛  ايران   17،5تا   14از  : در ترکيه 

ھزار ؛ اسرائيل  150،  000: ھزار ؛ آذربايجان 200،  000:  مليون ؛ افغانستان  2: سوريه 
ھزار ؛  80،  000تا  50،  000: ھزار ؛ سويدن  000،45: ھزار ؛ ارمنستان  100،  000:

ھزار ؛   150، 000: فرانسه ھزار ؛   100، 000: ھزار ؛ انگلستان  100،  000: روسيه 
  ھزار ؛  600، 000تا 500، 000:آلمان 

  ؛ )  کرد_مردم/a.wikipedia.org/wiki(  ــ : منابع  ه رجوع شود ب
  ؛  ّهللا، انتشارات فردوس حيصفا، ذب،   رانيدر ا اتيادب خيتارــ 
  . 1355کس،يسا یسرپرس ران،يا خيتارــ 
  

ر نماد مقاومت وعلم جنبش آزاديخواھی کاوۀ آھنگرد ،یانياختر کاويا  یانيدرفش کاوـ  21
مبارزه عليه بيدادگری و ستم ضحاک پادشاه تازی ، جھت واپسگيری حاکميت دوبارۀ شاھان 

  .  پيشدادی آريانا زمين بود 
نصب  زهين کي یکه در باy یقطعه چرم پاره مربع کيعبارت بوده است از  یانيدرفش کاو

  و گوھر  ريبه حر نيچرم که مز یبوده و بر رو داين از طرف باy پاز پشت آ زهيشده و نوک ن
در  نيو ھمچن یککوچ رهيبوده مرکب از چھار پره و در مرکز آن دا یستاره ا کيبوده شکل 
  .کند یم ادي یانياز آن به عنوان اختر کاو یاست که فردوس یکوچک رهيفوق آن دا

بوده و  ختهيزرد و بنفش آو سرخ وختلف م یبه رنگ ھا شهيچرم چھار ر یاز طرف تحتان و
درفش کاويانی اسطوره ای آريائيان قديم است   .به جواھرات بوده است نيمز شهينوک آن ر

سکٔه ط� ارزش ) ونيليم کي( انيساسان انيتا پا باستان  عھداز  یاس�م نيکه به گفتٔه مورخ
  .    است داشته

  
از آغاز اس�م آريائيان  انهيگرا یبا تفکرات مل یجنبشھا نيدر ب نينماد ینقش یانيدرفش کاو 

 یدر شعر ونيعباس هيخود بر عل اميدر ھنگام ق یصفار ثيل عقوبي. کرده است یتاکنون باز
  : نوشت  نيارسال شد، چن یعباس فةيخل یکه از طرف او برا



   "آن بر ملتھا حکومت کنم  یلوا ريکه ز دوارميو ام تھمراه من اس ــ انيدرفش کاو" 
به ( ما اميد واريم که در آينده ھای نه چندان دور شھروندان صلح خواه وتکامل پسند کشورما

تحت درفش کاويانی اين نماد مقاومت ملی ، ھمبسته شوند وابراز )  اصط�ح افغانستان 
وجود نمايند وحاکميت قانون راجاگزين حاکميت توتاليتر شؤونيزم قبيلۀ افغان ، در سرزمين 

   .   سازند  خراسانيان
تھران،  ،یاسمي دي، ترجمه رشآرتور نسن،ـستيکر ان،يدر زمان ساسان رانيا: رجوع شود به 

    .  69،  61،  59 ، ص1382معاصر،  یصدا
  

دکتر محمد معين ، مؤسسه انتشارات امير کبير ، تھران : فرھنگ فارسی ، مؤلف ـ  22
  .  1360ششم ، ص  ، جلد 1376

،  1محمد تقی فخر داعی گي�نی ، جلد : سرپرسی سايکس ، ترجمه : يف ــ تاريخ ايران ، تأل
  .  1370، تھران  سال  175ص 

  
  : ـ جھت معلومات بيشتر رجوع شود به منابع  23
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  .جلد   13در ی ، مسعود نيحسفرزند 
محمود مھدی دامغانی ، چاپ اول ،  :  ابو حنيۀ دينوی  ، ترجمه  :ــ اخبار طوال ، مؤلف 

  . 1364نی ،  : نشر: تھران 
  .افشار رجيبه کوشش افرزند خرداد   ،  دهللايعبابوالقاسم : ، مؤلف  المسالک و الممالکــ 
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: چاپ اول، تھرانی ، عبدالح ديابوسعگرديزی ، : ، مولف ) اyخبار نيز(ی زيگرد خيتارــ 
  .  1363 کتاب، یايدن
 فرزند  یعل فرزند   حسن: برگردان  ،یقمحسن  حمد مفرزند  حسن:  ، مؤلف  قم خيتارــ 

   .ی تھران نيج�ل الد حيبه تصح بخشی از آن قسمت  ،  51باب ،  20ی ، در حسن قم
،  م1923، ابوريحان، به كوشش ادوارد زاخائو، yيپزيگ، نی بيرو: تأليف ،  ثار الباقيهآــ 

  . مسی ش1362،  الدين ھمايي، تھران، بابك به كوشش ج�لباری 
به کوشش ابوالقاسم ،   هيمحمد مسكو فرزند احمد : ، تأليف  تعاقب الھممو  اyمم تجاربــ 

   .  مسیش1379تھران،  ،یامام
لد ،جیکدکن یعيترجمٔه محمد رضا شف ،یطاھر مقدسفرزند مطھر: ، نوشتۀ  خيو تار نشيآفرــ 
3  .   
  .عباس اقبال حيب، به تصحکات اريمحمد ابن اسفند: ،  تأليف طبرستان  خيتارــ 
  .  کلسونين نولديلسترنج و ر یبه اھتمام گا،   یفارسنامه ابن بلخــ 
  .ملک الشعرا بھار حيبه تصح،  و القصص  خيمجمل التوارــ 
  .ی حسن روحان ديترجمٔه س،   ريکامل ابن اث خيتارــ 
، فر  انيک ديجمشحح مص رخواند،يخاوندشاه م فرزند محمد: نوشته  ،  روضه الصفا خيتارــ 

   .  1385،  -  رياساط: ناشر،  داود فرزند از ظھور خلقت تا شلوم :  بخش اول
    .ی گناباد نيملک الشعرا بھار و پرو حيبه تصح،   یبلعم خيتارــ 
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                          ؛   یليکردخ یمحمد ميمر،   انيبرج بيحب:  ، نوشتۀ  1378بھار  2نامه شماره  رانياـ  25
به منابع )  سلم و تور وايرج( جھت معلومات بيشتردر مورد داستان فريدون و پسران وی 

  : زير رجوع شود 
،  دني، ل)  V. Guirgass(  رگاسي، به کوشش گ فهي، ابوحن ینوريداyخبار الطوال ، ــ 

   .  1366،  تھران ، چاپ دوم ، تھران  یدامغان یمحمود مھدو:  یفارس ۀ ؛ ترجم1888
  ،  دوني، فر1، جلد  رکياويمطلق ، ن ی، به کوشش ج�ل خالق یشاھنامه ، ابوالقاسم فردوســ 
  .،1318ملک الشعراء بھار ، تھران ،  حيو القصص ، به تصح خيمجمل التوارــ 
جلد ،  Ch. Pellat )  ،7(  ت، به کوشش پ� یمسعودمروج الذھب و معادن الجوھر ، ــ 
 C.B. , P. De Courleille deفرانسه، به کوشش  ۀ ؛ متن با ترجم1962 ــ 79،  روتيب

Meynard    ، ابوالقاسم  : یفارس ۀ ؛ ترجم1970تھران ، : طبع  دي، تجد1861،  سيپار
  .، چاپ دوم   ندهيپا
  . 1، ج1879،  دني، ل یطبر ريجر فرزند  الرسل و الملوک ، محمد خيتارــ 

بومنصور عبدالملک ، ترجمه محمد ،  ا یثعالب "  رھميالفرس و س غرر اخبار ملوک"ــ  
  .   1، ج1368، تھران ،  یليفضا

و تور و سلم و بخش کردن  رجيا ۀ دربار)  ) کوش نامه ( =  گريد یتيروا"  ،  ینيج�ل متــ 
  .   1370سال ، 3 ، شماره  1لد ، ج یرانشناسيا"  جھان 

  .  3جلد   ، سيپار  ، به کوشش ھوار ، خي، کتاب البدء و التار یمقدســ 
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   .1368ر، تھران ، و ژاله آموزگا یتقضل
 ,G. Gnoli, Zoroaster’s Time and Homeland, Naples, 1980: به . ک. نــ 

pp. 115- 19                                         .   
  . 1، ج2536تھران ، ،  ندهي، ترجمه ابوالقاسم پا یمروج الذھب و معادن الجوھر ، مسعودــ 
   . 40، بند 4، فصل 1913،  یسانا ، بمبئبه کوشش جاماسپ آ یمتون پھلوــ 
  .1375، تھران ،  ی، ژاله و احمد تفضل آموزگارشت ، تزر یزندگ یاسطوره ــ 
جلد ،  C.J. Tornberg )  ،13( ، به کوشش تورن برگ  رياyث ابن،  خيالتار یالکامل فــ 

    . 1385/1965،  روتيب: چاپ  دي؛ تجد1867
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1320 .   
 ۀ؛ ترجم1923،  کيپزي، ل)  E. Sachau( ، به کوشش زاخائو  یرونيب  ، هيکتاب آثارالباقــ 

   . 1352اکبر داناسرشت ، تھران ، :  یفارس ۀ، ترج Sachau. ک. ن:  یسيانگل
،  2طبع جلد  دي؛ تجد1307،  یجلد ، بمبئ 2،  ھا شتي: ، پورداود ،  یسنيمزد اتيادبــ 

  . 1347تھران ، 
،  2، جلد  یانيک وسفي، به کوشش محمد  رانيا یشھرھا "   رانيا یشھرستان ھا" ــ 

  .1368تھران ، 
؛ به کوشش 1961،  روتي، ب یاصفھان ۀحمز،  اءيملوک اyرض و اyنب ینيب خيکتاب تارــ 

Gottwaldt E.M .ران ، ـــــــجعفر شعار ، تھ:  یفارس ۀ ؛ ترجم 1844-48،  کيز پيل
1346 .   

  
شاه  که »  سام «داشت به نام  یسردار منوچھر: ــ  قسمی که در فوق تذکار رفت  26

است و بخش عمده آريانا   یپھلوان نام»  رستم «او پدر زال و جد . بود ستانيزابلستان و س
 نيبود، سام ا ديسرش سف یھازال زر چون مو. را دربرگرفته استاو  یھا یشاھنامه، دyور

   .در البرزکوه نھاد یغار بهو او را  رفتينپذ یتيوضع نيرا به علت داشتن چن یمو ديطفل سف
   



او را در آن غار بزرگ کرد، بعد ) است که زال در خدمت او کسب کمال کرد  یميحک( مرغيس
تان ــــــبلستان آورد و زال در زابلسبا خود به زابه البرزکوه رفت و او را »  سام «  ھا 

» رستم«وصلت  نيا جهيپادشاه کابل ازدواج کرد و در نت»  مھراب«دختر » رودابه « ا ـــــــب
  . آمد ايبه دن

رستم  نيچون جن" : . است ممھ اريکرده که بس انيرا ب ینکته ا یدرباره تولد رستم، فردوس
به  حکيم ــ  مرغيس،  شد مانير و ناتوان از زامادر رستم رنجو، در شکم رودابه بزرگ بود 

رودابه  یکند و با شکافتن پھلو ھوشيببا می اورا  ديبا ) ماھر ( حاذق یگفت که پزشک زال
که در تاريخ .  کند هيسپس محل شکافته شده را بخ و اورديب رونيبچه را از شکم مادر ب

  . خوانده اند  ) رستمين ( نام اين نوع عمل جراحی را حماسی آريائيان 
   :  ديسرا یتا تولد رستم را به شعر م رغيسم هياز توص باب نيدر ا یفردوس

  
  ماه را مست کن یبه م نينخست" 

  را پست کن هــــشيدنو ا مـــيدل بز
  ون کندــافس نادليه بــــکرـــتو بنگ

  کند رونيــــه بــــاو بچ یوــز پھل
  دست رهيـــوبد چــــم یکي امديـــب

  " مست کرد یآن ماھرخ را به مرـم
*****  

در روزگار . معروف است اريعھد منوچھر تا روزگار بھمن فرزند اسفندرستم از یھا یدyور
  .ھا نشان داد یاز خود دyور خسرويو ک کاوسيک قباد،يک

شده بود به شھر سمنگان  دهيکه دزد» رخش « اسب خود  یجوکه در جست یزمانرستم 
  .  ازدواج سھراب متولد شد نيگرفت و از ا یدختر پاشاه آنجا را به زن »  نهيتھم« او  ديرس

. رستم بود ش،يبرادر خو اورياو در جنگ ھا » زواره« یرستم دو برادر داشت به نام ھا
  . نام داشت »  شغاد «ديگرش برادر 
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