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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )20( درفش کاويانی

  ــــــــ
 
 

به  انيشداديکه بعد از په زمين بودآريانا ردوتاريخی سلسلۀ پادشاھان داستانی دومين کيانيان 
  .اند دهيرسآريانا  يیفرمانروا

به استناد زی درون مرزی و برون مر نيقباستان شناسان و محق یبرخو   )1( سن ستنيکر 
 یمبناوبر.  است یواقع انيانيک خيکه تار معتقدند انيساسان ینيو د یمل یاوستا و داستانھا

   . ستياستوارن یرياساط
که در سلسله  يی، داستانھا انيکتاب مقدس زرتشت : اوستا: مانند  یسلسله در منابع نيا

  )4(خرد  ینوي، م) 3( نکردي، د) 2(بندھش : کھن مانند  یپھلو یو کتاب ھا رواج داشته انيسامان
  .بيان گرديده است تفسيرونيز شايسته آز آن ــ 



 انيشداديبعد از پ انيانيسلسلٔه کتأکيد بعمل آمده است که ،  زين یفردوس ۀشاھنام درھمچنين 
   ) 5( .  است قبادياط�عات شاھنامه ک هيبر پا زيسلسله ن نيسس اؤو م رسد یم یبه حکمران

   
     : بقرار ذيل اند  انيانيکسلسلۀ  پادشاھا ن

  
  قباديکـ  1
  فرزند کيقباد کاووسيکـ  2
   فرزند سياوش فرزند کيقبادخسرويکـ  3
  کی مھراب فرزند کيوجی فرزند کيمنش فرزند کيقباد ـ 4
  فرزند لھراسب گشتاسب ـ  5
   اسفنديارفرزند گشتاسب فرزندبھمن  ـ  6
  منبروايتی زن وبروايتی دختر بھ یھماـ  7
  پسرھمای  اولداراب ـ  8
   )6(  ب دوم دارا ـ  9
  

  
  اول ــ پادشاھی کيقباد

  
 نيپس از مردن گرشاسب آخر. است  نااولين شاه از سلسلۀ پادشاھان کيانی آريا قباديک

 » ھشتمين شاه پيشدادی  نوذر «  پسران» گستھم « و  »  وست«  نکهيباا،  یشداديپادشاه پ
با آنان »  یزديفر ا«  نرفته بود اما چون  انيھنوز از م دونيفربودند و خاندان  اتيدر ح
  ) 7( .دندينرس یبه پادشاھ ري، ناگز نبود

و برازندهٔ  تاج و تخت بود » ی زديفر ا«  یرا که دارا قباديپس از مشورت زال با موبدان ، ک
رستم پسر زال و  . او از اعقاب منوچھر ودر جبال البرز منزوی بود .  دنديبرگز یاريبه شھر

  . به البرزکوه رفت و او را به استخر آورد
  :چنانچه که فردوسی مينويسد 

  
  بادــقيــرش کــــنشست از ب یاھـــش به

   ادـــر برنھــــوھر به ســـتاج گ انــــھم                                 
*****  

به »  افراسياب شاه توران  « ی به سر کردگکه  انيتوران ،  یبه پادشاھ قباديک دنيبعد از رس
کيقباد بعد از اين موقع اولين دفعه با دشمن ديرينه جنگ کرده در  ھجوم آورده بودند،آريانا 

ليکن . محاربۀ تن بتن افراسياب را مغلوب ساخت وتحصيل شرف و افتخار بزرگ نمود 
بکشورش پاھيان با سفرار کرده ، وپادشاه تورانی بواسطۀ گسيختن کمربندش جان بدر برده 

  . برگشتند
وبعد از جنگ ھای خونينی   )8( .بمدت صد سال پادشاھی کرد » آنندراج « کيقباد ، بروايت  

را ازگزند تعرضات ميھن خود ؛ توانست که يان ترک توران زمين  وآريايی ھا ميان فرمانروا
. ين نمايد تأممرد خيز آريائيان سرزمين ، وامنيت وعدل و دادگری را درمستدام مصون 

  : خاقانی شروانی در تائيد اين قول ميفرمايد 
   

  ريَ ه در ســــک یواندــــنخ بادـــقيــک خيتار



  ) 9(ز فضل عاطفه گستر نکوتر است  عدلش                               
*****   

  
 به گزارش : "  کهبايد اذعان کرد سرزمين ما  یافتخار بزرگ به ارزشھايی تاريخ باستان

 یو گردشگر ی، صنايع دستی سازمان ميراث فرھنگ یبه نقل از روابط عموم ميراث آريا
تاريخ معادل ھزاره اول قبل از مي�د تا دوران  ی، قلعه کيقباد که دارای آذربايجان شرق

در فھرست آثار  28051با شماره اش  ،  یاھميت تاريخاين باشد، و با توجه به  یم یتاريخ
   )10( " . است ثبت رسيده  به ی آريائيان مل
  
  

  کيکاووس دوم ــ پادشاھی 
  

»   کيقباد « پسر» دانشنامۀ آزاد « و » تاريخ ايران « بروايت  یانيشاه ک نيدومکيکاووس 
در  .سلسله است نيپادشاه ا نيو نام دارتر»  قباد يک«  نؤه » فرھنگ فارسی « : وبقول 

اوش ، داستان رستم و سھراب وغيره پيش دورۀ وی داستان ھفتخوان رستم ، داستان سي
  )11( . آمده که در شاھنامه فردوسی بزرگ مذکور است 

براساس باورھای آريائيان باستان ، کيکاووس پادشاه برھفت کشور وآدميان فرمانروايی می 
اودر ھنگام شاھی اش  درسر کوه البرز از زر و سيم و پو�د ھفت کاخ مجلل می . کرد 

  . خھا برھمه فرمان می راند سازدوازاين کا
با وجود  خورد، یرا م) شياطين ، اھرمن ، ابليس (  وانيد بيکاووس پس از آنکه فريک" 

تا آن جا را  کند یم )12(، آھنگ مازندران  زال و رستم ژهيپھلوانان و بزرگان به و یھا مخالفت
اووس پراکنده می شود مگردر اين نبرد لشکرکيک... .شود روزيفتح کند و بر شاه مازندران پ

 یو یاريزال ھم رستم را به  .شاه به  زال ورستم پيغام می فرستد که اورا ياری دھند . 
از  زيشگفت انگ یو نبردھا ھا شيرستم پس از آزما. کند یو او را روانٔه مازندران م فرستد یم

 روزيپندران شاه مازو بر  گذرد یم ــ که به ھفت خوان رستم نام کرده شده ــ  ھفت منزل
  " .گردد یم

کاووس يک. کاووس تعلق دارديک یبه دوران پادشاھ زين اوشينامٔه رستم و سھراب و س غم
است که به ھمه  شده ادي یبه عنوان مظھر و قدرت شتريبداستان ھای حماسی آريانای کھن در 

 خسرويو شصت سال سلطنت کرد و پس از او ک کصدي یو. غالب گشته ودست يافته است  
  )13( .ديرس یپادشاھ هب

  

  سوم ــ پادشاھی کيخسرو
  
که در تاريخ کھن وداستان ھای حماسی  . ستپادشاھان کيانی سلسلۀ شاه ازسومين  خسرويک

  . ياد کرده اند  بلندمرتبه و عادل از او بنام پادشاه آريائيان 
افراسياب دختر  ،  مادرش فرنگيس نام. کيخسرو پسر سياوش پسر کيکاووس پسرکيقباد بود

  )14( . پادشاه توران بود 
. د ، پسری آورد بنام کيخسرو کشته شفرنگيس پس از اينکه شوھرش بفرمان افراسياب 

  )15(ازنژاد خود آگاه نباشد وسپس اورا بگنگ دژ يران اورا بفرمان افراسياب بکوه فرستاد تاپ
  . فرستاد 

 .در شاھنامه استآريانای کھن شنام از پھلوانان بزرگ و خوکه (  پسر گودرز،  ويگسرانجام 
چون کيخسرو به . عازم يافتن او شد و او را بيافت وبا مادرش فرنگيس به آريانا آورد  ) 



پسر کيکاووس ميان پھلوانان » فريبرز «  ميھن پدری اش رسيد بر سر جانشينی او و 
سزاوار پادشاھی را بگشايد  )16(» دژبھمن « اخت�ف افتاد وسرانجام قرار نھادند ھرکس  

ايزدی ھمراء او بود ، دژبھمن را گشاد وآنگاه بکين خون  ) کيانی ( کيخسرو که فر. است 
 »جھن« او و مفسدان را بکشت و ترکستان را به  پدر به جنگ افراسياب جد اُمی اش رفت و

. اد آنگاه کيکاووس پادشاھی بدو د. او بود واگذاشته)  برادر مادر(و خال  ابيکه پسر افراس
نام کيخسرو  "  .مدت پادشاھي کيخسرو شصت سال بود:   " »  فارسنامه ابن بلخی « بقول 

در . در اوستا چند بار آمده ودر ادبيات پھلوی نيز در مورد نسبش روايات فوق مزبور است 
تاريخ باستانی سرزمين آريانا از کار ھای مھم کيخسرو ــ  ويران کردن بتکده دژبھمن به ثبت 

  . ه است رسيد
  : سعـــدی مينويسد 

  
  اھان بر آستان ج�لت نھاده سرـــش

  اردنکشان مطاوع و کيخسروان گدــگ
*****  

کيخسرو با شناخت دقيق از تاريخ باستان سرزمين آريانا ، از ھويت شايستۀ و صلحخواھانۀ 
ميق اين نژاد نجيب وترقی پرور واز دست آورد ھای بشر دوستانۀ نياکان خويش ، آگاھی ع

با اين نگرش بوده که وی ازانديشه ھای ھوشنگ وجام گيتی نمای فريدون وسخنان . داشته 
  . نغزجمشيد ھمواره پيروی و عمل می نموده 

  
عادل و شاھنشاه به عنوان و بود یانيشاھان ک سلسلۀ  در عدالت و شھامت سرآمد خسرويک

   .و خواھد ماند  ی ماندهباق در دل تاريخ پرافتخار آريائيان جاويدانه شجاع
  
  

  گشتاسبچھارم ــ پادشاھی 
   

خواھان پادشاھی از او . گشتاسب پسرلھراسب پنجمين شاه از سلسلۀ پادشاھان کيانی است 
ــ مگر پدر به اين درخواست پسر تن در نداد ، گشتاسب رنجيده به روم رفت ودرآنجا  پدر بود

  . بزنی گرفت دختر قيصر را که دلباخته او بود ) 17( » کتايون « 
گشتاسب سپس به آريانا برگشت و در بلخ بپادشاھی رسيد ، در سی امين سال سلطنت وی 

و گشتاسب دين اورا پذيرفت واز وی پشتيبانی . خداپرستى آورد نييآو زرتشت ظھور کرد
   .کرد

ورانی واقع گشتاسب در قبال دين زرتشت مورد دشمنی ارجاسب تمتعادل ولی موضع گيری 
وبرادر . حمله شھر بلخ را گرفت يک ارجاسب در . درگرفت ان او و گشتاسب جنگ ومي. شد 

  .  در دفاع از بلخ وباختريان کشته شد » زرير « گشتاسب 
رش ــــــود  ، پســت خورد ، ولی بعد به تدبير وزيردانای خــــشکسدر جنگ ب ابتدا ــگشتاس

داد که اگر ارجاسب شاه تورانی را  را که در بند بود ، آزاد ساخت ووعده» اسفنديار « 
  .   شکست دھد تخت شاھی را به او واگذارد 

به پدافند وعمليات رزمی پذيرفت واشته شدۀ پدر را گذشرايط ، ) تن  رويين( سپس اسفنديار
» ارجاسب « ،ا تورانيان يی  بنبرد رويارودربه منظور جلوگيری از موفقيت دشمن پرداخت و

    )18( .او راھ�ک کرد اده وشاه تورانی را شکست د
  



چنانکه . در اوستا و متون پھلوى آمده است انى،يپادشاھان ك گرياز د شيگشتاسب ب نام
 پادشاه کيانی ُگشتاسباز  )19(» گات ھا « آريائيان قديم در اوستايی زرتشت سپنتمان پيامبر

   .برده است چھار بار نامبلخ  یفرمانروا
که اين  اند شاه نسبت داده را به گشتاسب ینطقه تالش گشتاسبم یآبادساز ،یميمنابع قد در

   .قرار دارد جانيآذربا یمنطقه امروزه در جمھور
نی ان ، وداستان ھای سلسلۀ شاھان ساسابروايت شاھنامه فردوسی و کتاب مقدس زرتشتي

 دختر بھمن ،) زن ( بھمن پسر اسفنديار ، ھمای : ومتون پھلوی بعد از پادشاھی گشتاسب 
. حکمروايی تخت شاھی کيانيان را بعھده داشتند بترتيب ، داراب اول پسر ھمای وداراب دوم 

با اسکندر مقدونی جنگھا کرده وشکست خورد ودر آخريان شاه کيانی داراب دوم سر انجام 
  .نتيجه سلسلۀ کيانيان ازبين رفت 

  با عرض حرمت
  بصير کامجو

  
  

  
   :وشرح واژه ھا منابع و مآخذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. م 1945و�دت يافت و در . م 1875استاد دانشگاه کپنھاگ در . آرتور کريستن سن ـ  1

  .تحصي�ت او در دانشگاه کپنھاگ بود.بدرود حيات گفت 
از . نگاشت  یو آلمان یو دانمارک یو فرانسو یانگليس یکتاب و رساله به زبانھا 60و قريب ا

  :  زير را نام برد یتوان کتابھا یمعتبر او مکتب 
آريانا قديم ، داستان بزرگمھر حکيم ، کيانيان ،  آريانای ساسانيان ، تحقيق درآيين یشاھنشاھ

نخستين بشر و  یقديم ، نمونه ھاآريانای در زمان ساسانيان ، حماسه شاھان در روايات 
  . وغيره ... آريائيان  ینخستين شاه در تاريخ داستان

  
رخ  یقمر یآن در سدٔه سوم ھجر يینھا نيکه تدو یبه پھلو است ینام کتاب: بندھش ـ  2

 کنندهٔ  نيتدو( سندهينو. است به صورت بندھش ھم آمده یکتاب در فارس نينام ا .است داده
  .نام داشت»  فَرنبغ «آن ) يینھا

   
کتاب احتم�ً  ینام اصل. است » نيدايبن نشيآفر« اي » نيآغاز نشيآفر« یبه معن »بندھشن «
. است متن کتاب آمده یابتدااست چنانکه در بوده» برزند یمبتن یآگاھ « یبه معن »یزندآگاھ «
بندھشن در  .است اوستا قرار داده رياساس کار خود را بر تفس سندهيکه نو رساند یخود م نيا

  : است یمطالب کتاب در سه محور اصل. است نوشته شده فصل  36
  نيآغاز نشيآفر

  دگانيآفر شرح
  .انيانيک نامهٔ  نسب

که مختصرتر است و  یموسوم به بندھشن ھند یموجود است اول ريکتاب دو تحر نيا از
از آن رو  یرانيا اي یصفت ھند. تر است که مفصل یرانيا ايموسوم به بندھشن بزرگ  یدوم

  .رانيدر ا یاست و نسخ دوم در ھند استنساخ شده یاست که نسخ اول دو نھاده شده بر آن
به کوشش ژاله  ،  احمد ،ی تفضل، از اس�م  شيپ رانيا اتيادب خيتار: ــ رجوع شود به 

  . 145ـ  141، صص   1376چاپ سوم   1376 ــ  سخن:  تھران ،  آموزگار



  
 یستدر هــه آن را بـــــــــ، ک )یپھلو( انهيم یارسفاست به زبان  یکتاب سترگ:  د نکريدـ   3
  . اند خوانده »  )یزرتشت( يیمزدا نيدرسنامٔه د«   ايو  »  ینسيددانشنامٔه مز« 

و  »  ینيد) یکارھا(ھا  کرده«  به توان یرا م انهيم یارسفدر ) dēnkart( »  کردنيد« واژٔه 
  . ديگردانبر » ینينوشتٔه د«    زين

چاپ  ی ، ر، ژاله و احمد تفضلآموزگا ، و دستور آن اتيادب :ی زبان پھلو: ــ رجوع شود به 
  .   1380 ، نيمع: ، تھران سوم
فرھنگ  اديانتشارات بن:  چاپ اول، تھران ،  محمد یخوارزم،   العلوم حيمفاتــ 

  .1347ران،يا
  
 نديگو: ( و پازند یاست که صورت پھلو انهيم یارسفبه زبان  یکتاب: خرد  ینويمـ   4

  "   یبيلب "  .ونديکه با مردم بداصل مپ نستآـــ    سخن از نامهٔ  پازند نينخست
  . است مانده یباق) ھم نظم و ھم نثر(کھن  یو فارس تيبه سنسکر يیھا ترجمه زيآن و ن

داستانی  یھا اشتمال بر نکات و اشاره ليخرد به دل ینويم. است شده نيفصل تدو  63در  اثر
  .اند دانسته یان ساسانکتاب را به احتمال در اواخر دور فيزمان تأل. دارد تياھم

با آريائيان  یبه نبردھا یاست، ول اس�م نشده نيد اي انيبه تاز یا اشاره نيتردر کتاب کوچک
و چه از لحاظ  ینو چه از لحاظ دستور یارسفزبان  ريتأث. است اشاره شده انيترکان و روم

  . شود ینم دهيدر کتاب د یواژگان
  1354 ترجمه کرده است و در سال یامروز یبه فارس یخرد را احمد تفضل ینويم کتاب

  . چاپ شده است
   .  1373 محسن، سازمان سمت، ،یابولقاسم ، یزبان فارس خيتار  :رجوع شود به 

چاپ سوم  ،  به کوشش ژاله آموزگار ،  احمد ،یتفضل از اس�م شيپ رانيا اتيادب خيتارــ 
  . 1378سخن:  تھران

 ، توس ،   سوم شيرايو،  به کوشش ژاله آموزگار،  یفضلاحمد ت: ترجمٔه  ،  خرد ینويمــ 
1380  .    

  
، ايران ، انتشارات بھزاد    1379: ژول مول ، چاپ پنجم : ـ شاھنامه فردوسی ، به تصحيح  5

  . 79،  78،  ص 
 Arthur( ستنسنيآرتور امانوئل کر:  سندهينو )Les Kayanides( انيانيکــ 

Emmanuel Christensen(  ،صفا هللا حيدکتر ذب:  ترجمهمي�دی ،  1931:  نگارش لسا 
 242ص،  یو فرھنگ یعلم:  انتشاراتمي�دی ،  1957برابر با .  ھــ 1336 : ترجمه سال، 
 .   
  
  :ـ رجوع شود به  6

ص  د ششم ، جل ،  1376: ــ فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معين ، تھران ،  چاپ يازدھم 
1638 .  

   .  1376انتشارات فکر روز،:  تھران،  بھار، مھرداد ،  رانيرھنگ اچند در ف یجستارــ 
شرکت انتشارات :  تھران ،  صفا هللا حيذب:  مترجم،  آرتور امانوئل سن، نيستيکر ،  انيانيکــ 

   .  1381 ،ی و فرھنگ یعلم
:  مترجم ،   جلد سوم، قسمت اول. گرانياحسان، و د ارشاطر،ي ،  جيکمبر رانيا خيتارــ 

   .  1383ر،يرکبيام:  تھران ،  حسن انوشه
موسسٔه انتشارات :  تھران. ی بزرگ علو:  مترجم ،  تئودور ، نولدکه ،  رانيا یِ حماسٔه ملّ ــ 

    .  1384 ، نگاه



  .  1384ر،يرکبيانتشارات ام:  تھران. هللا حيذب ، صفا ،  رانيدر ا يیحماسه سراــ  
  
محمد تقی فخرداعی گي�نی ، ج اول ، تاريخ : س ، ترجمه ــ تاريخ ايران ، سرپرسی سايک 7

  . 178، ص  1370: نشر 
  
 ص جلد ششم ،  ،  1376: فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معين ، تھران ،  چاپ يازدھم ـ  8

1641  .  
  
  : به  رجوعـ  9

محمد تقی فخرداعی گي�نی ، ج اول ، تاريخ : ــ تاريخ ايران ، سرپرسی سايکس ، ترجمه 
  .  178، ص  1370: نشر 

در قرن ، و  نامعلوم یا سندهياز نو یدر قرن ششم ھجر ،  و القصص خيمجمل التوارــ 
   . احمد نيالد حيفص : بوسيله  شده نوشته،  ی�ديپانزدھم م

 یعموم خيدربردارنده تار ،ینوشته حمدهللا مستوف یبه فارس یخيتار یکتاب:  دهيگز خيتارــ 
  .تا زمان نوشتن آن است نشيجھان از آغاز آفر

  . ، جلد اول و دوم  پورداوود ميابراھ ريترجمه و تفســ کتاب يشتھا ، 
 شتيَ  .است انيزرتشت ینياز کتاِب اوستا، کتاب د ینام بخش  شتيَ : شرحی در مورد يشتھا 

ستودن و  یبمعنا ،یدر زباِن پھلو شتني. است هيو پرستش و فد شيايو ن شيستا یِ بمعن
  . ردن استعبادت ک
است و  زدانيا شيدر ستا يیھا کھن و حماسه اريبس یھا سرودھا و گفته ھا، شتي موضوع

 شت،ي ديخورش شت،يآبان  شت،ي، خورداد )شتيھفتن (اَِمَش سپنتَه  شت،يعبارتند از اورمزد
اشتاد  شت،يونند  شت،يارد  شت،يرام  شت،ي نيفرورد شت،يرشن  شت،ي ريت شت،يماه 

 شتيو سروش  شتي  ھوم شت،ي اديزام شت،يمھر شت،يبھشت يارد شت،ي  َوَرھرام شت،ي
   .است

  
:  زمانتبريز ،  : ، محل ارسال خبر   16/03/1389ـ به نقل از خبرگزاری پانا ، مورخ  10

08:37    .    
  

ص  جلد ششم ،  ،  1376: فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معين ، تھران ،  چاپ يازدھم  ـ  11
1642 .   

  
   .  باشد یکاسپين م یايدر یجنوب یھا و در کرانه رانيدر شمال ا یمازندران استان ــ12
  

:  تھران ، صفا هللا حيذب:  مترجم ،  آرتور امانوئل سن، نيستيکر،  انيانيکــ  ــ :  منابعــ 13
   . 1381،یو فرھنگ یشرکت انتشارات علم

  . 1384ر،يرکبيانتشارات ام:  تھران ،  هللا حيذب صفا، ،  رانيدر ا يیحماسه سراــ 
موسسٔه انتشارات :  تھران ی ، بزرگ علو:  مترجم ،  تئودور نولدکه، ،  رانيا یِ حماسٔه ملّ ــ 

   .  1384 نگاه،
  . 1376انتشارات فکر روز، :  تھران ، بھار، مھرداد ، رانيچند در فرھنگ ا یجستارــ 
:  مترجم ،  ، قسمت اول جلد سوم. نگراياحسان، و د ارشاطر،، ي جيکمبر رانيا خيتارــ 

  . 1383 ر،يرکبيام:  تھران ،  حسن انوشه
  



 ، جلد ششم ،  ص  1376: ، دکتر محمد معين ، تھران ،  چاپ يازدھم ـ فرھنگ فارسی  14
   . 1639ص 

  
 کيمشرق نزد طرفدردژ گنگ  سدينويم 14تا  13در فقرات  62در فصل  نوخرديمـ  15
  :فردوسی مينويسد   .واقع است جيرانويادر مرز  سيسدو اچهٔ يدر

  کوھسار نيبودم بد رستندهـــــپ
  اريبگذشت بر گنگ دژ شھر که

*****  
  

و  نانيد و طلسم شدهٔ  بد دهيدژ استوار و سربرکش یدژ بھمن ؛ در شاھنامهٔ  فردوسـ  16
پسر »  برزيفر« نخست ، قرار داشت  چستي چٔ اچهيدژ بر کنار در نيا. بتکدهٔ  آنان است 

          مگر.ولی آنرا گشوده نتوانستنددژ رفتند، یبه پا رومندين یوس و لشکرتبا  کاوسيک
   . ددنخداوند آنرا گشو شيستابه مدد و  » گودرز« و  »  ويگ«  با »   خسرويک« 
و  238ص  2 لدج شتھايو  93ص  دهيگز خيتار :  و رجوع به ـ   یاز دائرةالمعارف فارســ 

   .  ودش 308و  241
  

و مجمل  یبر شاھنامه فردوس بنا .دختران است یبرا یفارس یھا از نام یکي ونيَکتاـ  17
 ديرا ناھ گرشياست که نام د بوده اريزن گشتاسب و مادر اسفند ونيکتا: و القصص  خيالتوار
دختر "او را  يیکه نام او را بصورت کتابون ھم آورده، در جا یشاھنامه فردوس  .اند گفته

   . دهينام" روم رصيق
  

، جلد ششم ،  ص   1376: ــ فرھنگ فارسی ، دکتر محمد معين ، تھران ،  چاپ يازدھم  18
1705 .  

  . 1046ص  1374 ، تھران خواه دوست ليگرفته از اوستا، گزارش و پژوھش جلبرــ 
  

ھا سروده ھای آسمانی زرتشت را گات ھا گويند وآن نخستين منظومۀ آريايی : ھا  گات ـ 19
  : ست که از روزگار کھن بجای مانده  وشامل پنج قسمت است 

  ــ گاتھای اھنود ؛  
  ــ دوم اشتود ؛ 

  ــ سوم سپنتمد ؛ 
  ــ چھارم وھوخشتر ؛ 
  .شود یشمرده م اوستابخش کتاب  نيو مقدس تر نيو کھن تر. ــ پنجم وھيشتواشت 

  
ر نبش آزاديخواھی کاوۀ آھنگردنماد مقاومت وعلم ج ،یانياختر کاويا  یانيدرفش کاوـ  20

مبارزه عليه بيدادگری و ستم ضحاک پادشاه تازی سوريه ، جھت واپسگيری حاکميت دوبارۀ 
  .  شاھان پيشدادی آريانا زمين بود 

نصب  زهين کي یکه در با� یقطعه چرم پاره مربع کيعبارت بوده است از  یانيدرفش کاو
  و گوھر  ريبه حر نيچرم که مز یبوده و بر رو دايپاز پشت آن از طرف با�  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  ختهيو بنفش آو زرد سرخ ومختلف  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 ( يم که در آينده ھای نه چندان دور شھروندان صلح خواه وتکامل پسند کشورماما اميد وار

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 

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

   .  69،  61،  59 ، ص1382معاصر،  یصدا


