دکترنت بصير کــــامجو
آلمان ــ جوالی  2010ميالدی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ازانديشه ھای ھويت شناسی
مبنی برتغيير نام افغانستان
به خراسان

قسمت دوم
کيانيان دومين شاھان
داستانی و تاريخی آريايی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
درفش کاويانی )(20

ــــــــ
کيانيان دومين سلسلۀ پادشاھان داستانی وتاريخی درآريانا زمين بوده که بعد از پيشداديان به
فرمانروايی آريانا رسيدهاند.
کريستن سن ) (1و برخی باستان شناسان و محققين درون مرزی و برون مرزی به استناد
اوستا و داستانھای ملی و دينی ساسانيان معتقدند که تاريخ کيانيان واقعی است  .وبرمبنای
اساطيری استوارنيست .
اين سلسله در منابعی مانند  :اوستا  :کتاب مقدس زرتشتيان  ،داستانھايی که در سلسله
سامانيان رواج داشته و کتاب ھای پھلوی کھن مانند  :بندھش ) ، (2دينکرد ) ، (3مينوی خرد )(4
ــ آز آن نيز شايسته تفسيروبيان گرديده است .

ھمچنين در شاھنامۀ فردوسی نيز تأکيد بعمل آمده است که  ،سلسلهٔ کيانيان بعد از پيشداديان
به حکمرانی میرسد و مؤسس اين سلسله نيز بر پايه اطالعات شاھنامه کيقباد است (5) .

پادشاھا ن سلسلۀ کيانيان بقرار ذيل اند :
 1ـ کيقباد
 2ـ کيکاووس فرزند کيقباد
 3ـ کيخسروفرزند سياوش فرزند کيقباد
 4ـ کی مھراب فرزند کيوجی فرزند کيمنش فرزند کيقباد
 5ـ گشتاسب فرزند لھراسب
 6ـ بھمن فرزند اسفنديارفرزند گشتاسب
 7ـ ھمای بروايتی زن وبروايتی دختر بھمن
 8ـ داراب اول پسرھمای
 9ـ داراب دوم )(6

اول ــ پادشاھی کيقباد
کيقباد اولين شاه از سلسلۀ پادشاھان کيانی آريانا است  .پس از مردن گرشاسب آخرين
پادشاه پيشدادی  ،بااينکه » توس « و » گستھم « پسران » نوذر ھشتمين شاه پيشدادی «
در حيات بودند و خاندان فريدون ھنوز از ميان نرفته بود اما چون » فر ايزدی « با آنان
نبود  ،ناگزير به پادشاھی نرسيدند(7) .
پس از مشورت زال با موبدان  ،کيقباد را که دارای » فر ايزدی « و برازنده ٔ تاج و تخت بود
به شھرياری برگزيدند  .او از اعقاب منوچھر ودر جبال البرز منزوی بود  .و رستم پسر زال
به البرزکوه رفت و او را به استخر آورد.
چنانچه که فردوسی مينويسد :
به شـــاھی نشست از بــــرش کيــقــباد
ھمــــان تاج گـــوھر به ســــر برنھـــاد
*****
بعد از رسيدن کيقباد به پادشاھی  ،تورانيان که به سر کردگی » افراسياب شاه توران « به
آريانا ھجوم آورده بودند ،کيقباد بعد از اين موقع اولين دفعه با دشمن ديرينه جنگ کرده در
محاربۀ تن بتن افراسياب را مغلوب ساخت وتحصيل شرف و افتخار بزرگ نمود  .ليکن
پادشاه تورانی بواسطۀ گسيختن کمربندش جان بدر برده فرار کرده  ،وبا سپاھيان بکشورش
برگشتند.
کيقباد  ،بروايت » آنندراج « بمدت صد سال پادشاھی کرد  (8) .وبعد از جنگ ھای خونينی
ميان فرمانروايان ترک توران زمين وآريايی ھا ؛ توانست که ميھن خود را ازگزند تعرضات
مستدام مصون  ،وامنيت وعدل و دادگری را درسرزمين مرد خيز آريائيان تأمين نمايد .
خاقانی شروانی در تائيد اين قول ميفرمايد :
تاريخ کيــقـــباد نخــــواندی کــــه در سيَر

عدلش ز فضل عاطفه گستر نکوتر است
*****

)(9

افتخار بزرگ به ارزشھايی تاريخ باستانی سرزمين ما بايد اذعان کرد که  " :به گزارش
ميراث آريا به نقل از روابط عمومی سازمان ميراث فرھنگی  ،صنايع دستی و گردشگری
آذربايجان شرقی  ،قلعه کيقباد که دارای تاريخ معادل ھزاره اول قبل از ميالد تا دوران
تاريخی می باشد ،و با توجه به اين اھميت تاريخی اش  ،با شماره  28051در فھرست آثار
ملی آريائيان به ثبت رسيده است (10) " .

دوم ــ پادشاھی کيکاووس
کيکاووس دومين شاه کيانی بروايت » تاريخ ايران « و » دانشنامۀ آزاد « پسر» کيقباد «
وبقول  » :فرھنگ فارسی « نو ٔه » کيقباد « و نام دارترين پادشاه اين سلسله است .در
دورۀ وی داستان ھفتخوان رستم  ،داستان سياوش  ،داستان رستم و سھراب وغيره پيش
آمده که در شاھنامه فردوسی بزرگ مذکور است (11) .
براساس باورھای آريائيان باستان  ،کيکاووس پادشاه برھفت کشور وآدميان فرمانروايی می
کرد  .اودر ھنگام شاھی اش درسر کوه البرز از زر و سيم و پوالد ھفت کاخ مجلل می
سازدوازاين کاخھا برھمه فرمان می راند .
" کيکاووس پس از آنکه فريب ديوان ) شياطين  ،اھرمن  ،ابليس ( را میخورد ،با وجود
مخالفتھای پھلوانان و بزرگان به ويژه زال و رستم  ،آھنگ مازندران ) (12میکند تا آن جا را
فتح کند و بر شاه مازندران پيروز شود ....مگردر اين نبرد لشکرکيکاووس پراکنده می شود
 .شاه به زال ورستم پيغام می فرستد که اورا ياری دھند  .زال ھم رستم را به ياری وی
میفرستد و او را روانهٔ مازندران میکند .رستم پس از آزمايشھا و نبردھای شگفت انگيز از
ھفت منزل ــ که به ھفت خوان رستم نام کرده شده ــ میگذرد و بر شاه مازندران پيروز
میگردد" .
غم نامهٔ رستم و سھراب و سياوش نيز به دوران پادشاھی کيکاووس تعلق دارد .کيکاووس
در داستان ھای حماسی آريانای کھن بيشتر به عنوان مظھر و قدرتی ياد شدهاست که به ھمه
غالب گشته ودست يافته است  .وی يکصد و شصت سال سلطنت کرد و پس از او کيخسرو
به پادشاھی رسيد(13) .

سوم ــ پادشاھی کيخسرو
کيخسرو سومين شاه ازسلسلۀ پادشاھان کيانی ست  .که در تاريخ کھن وداستان ھای حماسی
آريائيان از او بنام پادشاه بلندمرتبه و عادل ياد کرده اند .
کيخسرو پسر سياوش پسر کيکاووس پسرکيقباد بود .مادرش فرنگيس نام  ،دختر افراسياب
پادشاه توران بود (14) .
فرنگيس پس از اينکه شوھرش بفرمان افراسياب کشته شد  ،پسری آورد بنام کيخسرو .
پيران اورا بفرمان افراسياب بکوه فرستاد تا ازنژاد خود آگاه نباشد وسپس اورا بگنگ دژ)(15
فرستاد .
سرانجام گيو  ،پسر گودرز ) که از پھلوانان بزرگ و خوشنام آريانای کھن در شاھنامه است.
( عازم يافتن او شد و او را بيافت وبا مادرش فرنگيس به آريانا آورد  .چون کيخسرو به

ميھن پدری اش رسيد بر سر جانشينی او و » فريبرز « پسر کيکاووس ميان پھلوانان
اختالف افتاد وسرانجام قرار نھادند ھرکس » دژبھمن « ) (16را بگشايد سزاوار پادشاھی
است  .کيخسرو که فر) کيانی ( ايزدی ھمراء او بود  ،دژبھمن را گشاد وآنگاه بکين خون
پدر به جنگ افراسياب جد اُمی اش رفت و او و مفسدان را بکشت و ترکستان را به » جھن«
که پسر افراسياب و خال )برادر مادر ( او بود واگذاشته .آنگاه کيکاووس پادشاھی بدو داد .
بقول » فارسنامه ابن بلخی «  " :مدت پادشاھي کيخسرو شصت سال بود " .نام کيخسرو
در اوستا چند بار آمده ودر ادبيات پھلوی نيز در مورد نسبش روايات فوق مزبور است  .در
تاريخ باستانی سرزمين آريانا از کار ھای مھم کيخسرو ــ ويران کردن بتکده دژبھمن به ثبت
رسيده است .
سعـــدی مينويسد :
شـــاھان بر آستان جاللت نھاده سر
گــردنکشان مطاوع و کيخسروان گدا
*****
کيخسرو با شناخت دقيق از تاريخ باستان سرزمين آريانا  ،از ھويت شايستۀ و صلحخواھانۀ
اين نژاد نجيب وترقی پرور واز دست آورد ھای بشر دوستانۀ نياکان خويش  ،آگاھی عميق
داشته  .با اين نگرش بوده که وی ازانديشه ھای ھوشنگ وجام گيتی نمای فريدون وسخنان
نغزجمشيد ھمواره پيروی و عمل می نموده .
کيخسرو در عدالت و شھامت سرآمد سلسلۀ شاھان کيانی بود وبه عنوان شاھنشاه عادل و
شجاع در دل تاريخ پرافتخار آريائيان جاويدانه باقی مانده و خواھد ماند .

چھارم ــ پادشاھی گشتاسب
گشتاسب پسرلھراسب پنجمين شاه از سلسلۀ پادشاھان کيانی است  .او خواھان پادشاھی از
پدر بود ــ مگر پدر به اين درخواست پسر تن در نداد  ،گشتاسب رنجيده به روم رفت ودرآنجا
» کتايون « ) (17دختر قيصر را که دلباخته او بود بزنی گرفت .
گشتاسب سپس به آريانا برگشت و در بلخ بپادشاھی رسيد  ،در سی امين سال سلطنت وی
زرتشت ظھور کرد وآيين خداپرستى آورد .و گشتاسب دين اورا پذيرفت واز وی پشتيبانی
کرد.
ولی موضع گيری متعادل گشتاسب در قبال دين زرتشت مورد دشمنی ارجاسب تورانی واقع
شد  .وميان او و گشتاسب جنگ درگرفت  .ارجاسب در يک حمله شھر بلخ را گرفت  .وبرادر
گشتاسب » زرير « در دفاع از بلخ وباختريان کشته شد .
گشتاســب ابتدا در جنگ شکســــت خورد  ،ولی بعد به تدبير وزيردانای خــود  ،پســــــرش
» اسفنديار « را که در بند بود  ،آزاد ساخت ووعده داد که اگر ارجاسب شاه تورانی را
شکست دھد تخت شاھی را به او واگذارد .
سپس اسفنديار) رويين تن (  ،شرايط گذاشته شدۀ پدر را پذيرفت وبه پدافند وعمليات رزمی
به منظور جلوگيری از موفقيت دشمن پرداخت ودرنبرد رويارويی با تورانيان  »،ارجاسب «
شاه تورانی را شکست داده واو راھالک کرد (18) .

نام گشتاسب بيش از ديگر پادشاھان كيانى ،در اوستا و متون پھلوى آمده است .چنانکه
زرتشت سپنتمان پيامبرآريائيان قديم در اوستايی » گات ھا « ) (19از ُگشتاسب پادشاه کيانی
فرمانروای بلخ چھار بار نامبرده است .
در منابع قديمی ،آبادسازی منطقه تالش گشتاسبی را به گشتاسبشاه نسبت دادهاند که اين
منطقه امروزه در جمھوری آذربايجان قرار دارد.
بروايت شاھنامه فردوسی و کتاب مقدس زرتشتيان  ،وداستان ھای سلسلۀ شاھان ساسانی
ومتون پھلوی بعد از پادشاھی گشتاسب  :بھمن پسر اسفنديار  ،ھمای ) زن ( دختر بھمن ،
داراب اول پسر ھمای وداراب دوم  ،بترتيب حکمروايی تخت شاھی کيانيان را بعھده داشتند .
سر انجام داراب دوم آخريان شاه کيانی با اسکندر مقدونی جنگھا کرده وشکست خورد ودر
نتيجه سلسلۀ کيانيان ازبين رفت .
با عرض حرمت
بصير کامجو

منابع و مآخذ وشرح واژه ھا :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ آرتور کريستن سن  .استاد دانشگاه کپنھاگ در 1875م  .والدت يافت و در 1945م .
بدرود حيات گفت .تحصيالت او در دانشگاه کپنھاگ بود.
او قريب  60کتاب و رساله به زبانھای انگليسی و فرانسوی و دانمارکی و آلمانی نگاشت  .از
کتب معتبر او می توان کتابھای زير را نام برد :
شاھنشاھی ساسانيان  ،تحقيق درآيين آريانای قديم  ،داستان بزرگمھر حکيم  ،کيانيان  ،آريانا
در زمان ساسانيان  ،حماسه شاھان در روايات آريانای قديم  ،نمونه ھای نخستين بشر و
نخستين شاه در تاريخ داستانی آريائيان  ...وغيره .
 2ـ بندھش  :نام کتابیاست به پھلوی که تدوين نھايی آن در سدهٔ سوم ھجری قمری رخ
دادهاست .نام اين کتاب در فارسی به صورت بندھش ھم آمدهاست .نويسنده )تدوينکنندهٔ
نھايی( آن » فَرنبغ « نام داشت.
» بندھشن« به معنی »آفرينش آغازين « يا »آفرينش بنيادين « است .نام اصلی کتاب احتمالً
» زندآگاھی« به معنی » آگاھی مبتنی برزند« بودهاست چنانکه درابتدای متن کتاب آمدهاست.
اين خود میرساند که نويسنده اساس کار خود را بر تفسير اوستا قرار دادهاست .بندھشن در
 36فصل نوشته شدهاست .مطالب کتاب در سه محور اصلی است :
آفرينش آغازين
شرح آفريدگان
نسبنام ٔه کيانيان.
از اين کتاب دو تحرير موجود است اولی موسوم به بندھشن ھندی که مختصرتر است و
دومی موسوم به بندھشن بزرگ يا ايرانی که مفصلتر است .صفت ھندی يا ايرانی از آن رو
بر آندو نھاده شدهاست که نسخ اولی در ھند استنساخ شدهاست و نسخ دومی در ايران.
ــ رجوع شود به  :تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم  ،تفضلی  ،احمد  ،به کوشش ژاله
آموزگار  ،تھران  :سخن ــ  1376چاپ سوم  ، 1376صص  141ـ . 145

 3ـ دينکرد  :کتاب سترگی است به زبان فارسی ميانه )پھلوی(  ،کـــــــــه آن را بــهدرستی
» دانشنامهٔ مزديسنی « و يا » درسنامهٔ دين مزدايی )زرتشتی( « خواندهاند.
واژهٔ » دينکرد « ) (dēnkartدر فارسی ميانه را میتوان به » کردهھا )کارھای( دينی « و
نيز » نوشتهٔ دينی« برگردانيد.
ــ رجوع شود به  :زبان پھلوی  :ادبيات و دستور آن  ،آموزگار ،ژاله و احمد تفضلی  ،چاپ
سوم  ،تھران :معين . 1380 ،
ــ مفاتيح العلوم  ،خوارزمی محمد  ،چاپ اول ،تھران  :انتشارات بنياد فرھنگ
ايران.1347،
 4ـ مينوی خرد  :کتابی به زبان فارسی ميانه است که صورت پھلوی و پازند ) :گويند
نخستين سخن از نامه ٔ پازند ـــ آنست که با مردم بداصل مپيوند " .لبيبی "
آن و نيز ترجمهھايی به سنسکريت و فارسی کھن )ھم نظم و ھم نثر( باقی ماندهاست.
اثر در  63فصل تدوين شدهاست .مينوی خرد به دليل اشتمال بر نکات و اشارهھای داستانی
اھميت دارد .زمان تأليف کتاب را به احتمال در اواخر دوران ساسانی دانستهاند.
در کتاب کوچکترين اشارهای به تازيان يا دين اسالم نشدهاست ،ولی به نبردھای آريائيان با
ترکان و روميان اشاره شدهاست .تأثير زبان فارسی نو چه از لحاظ دستوری و چه از لحاظ
واژگانی در کتاب ديده نمیشود.
کتاب مينوی خرد را احمد تفضلی به فارسی امروزی ترجمه کرده است و در سال 1354
چاپ شده است.
رجوع شود به  :تاريخ زبان فارسی  ،ابولقاسمی ،محسن ،سازمان سمت. 1373 ،
ــ تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم تفضلی ،احمد  ،به کوشش ژاله آموزگار  ،چاپ سوم
تھران  :سخن. 1378
ــ مينوی خرد  ،ترجم ٔه  :احمد تفضلی  ،به کوشش ژاله آموزگار  ،ويرايش سوم  ،توس ،
. 1380
 5ـ شاھنامه فردوسی  ،به تصحيح  :ژول مول  ،چاپ پنجم  ، 1379 :ايران  ،انتشارات بھزاد
 ،ص . 79 ، 78
ــ کيانيان ) (Les Kayanidesنويسنده  :آرتور امانوئل کريستنسن ) Arthur
 ، (Emmanuel Christensenسال نگارش  1931 :ميالدی  ،ترجمه  :دکتر ذبيحﷲ صفا
 ،سال ترجمه  1336 :ھــ .برابر با  1957ميالدی  ،انتشارات  :علمی و فرھنگی  ،ص242
.
 6ـ رجوع شود به :
ــ فرھنگ فارسی  ،دکتر محمد معين  ،تھران  ،چاپ يازدھم  ، 1376 :جلد ششم  ،ص
. 1638
ــ جستاری چند در فرھنگ ايران  ،بھار ،مھرداد  ،تھران  :انتشارات فکر روز. 1376،
ــ کيانيان  ،کريستينسن ،آرتور امانوئل  ،مترجم  :ذبيحﷲ صفا  ،تھران  :شرکت انتشارات
علمی و فرھنگی . 1381 ،
ــ تاريخ ايران کمبريج  ،يارشاطر ،احسان ،و ديگران .جلد سوم ،قسمت اول  ،مترجم :
حسن انوشه  ،تھران  :اميرکبير. 1383،
ــ حماسهٔ ملّ ِی ايران  ،نولدکه  ،تئودور  ،مترجم  :بزرگ علوی  .تھران  :موسسهٔ انتشارات
نگاه . 1384 ،

ــ حماسه سرايی در ايران  ،صفا  ،ذبيحﷲ .تھران  :انتشارات اميرکبير. 1384،
 7ــ تاريخ ايران  ،سرپرسی سايکس  ،ترجمه  :محمد تقی فخرداعی گيالنی  ،ج اول  ،تاريخ
نشر  ، 1370 :ص . 178
 8ـ فرھنگ فارسی  ،دکتر محمد معين  ،تھران  ،چاپ يازدھم  ، 1376 :جلد ششم  ،ص
. 1641
 9ـ رجوع به :
ــ تاريخ ايران  ،سرپرسی سايکس  ،ترجمه  :محمد تقی فخرداعی گيالنی  ،ج اول  ،تاريخ
نشر  ، 1370 :ص . 178
ــ مجمل التواريخ و القصص  ،در قرن ششم ھجری از نويسندهای نامعلوم  ،و در قرن
پانزدھم ميالدی  ،نوشتهشده بوسيله  :فصيحالدين احمد .
ــ تاريخ گزيده  :کتابی تاريخی به فارسی نوشته حمدﷲ مستوفی ،دربردارنده تاريخ عمومی
جھان از آغاز آفرينش تا زمان نوشتن آن است.
ــ کتاب يشتھا  ،ترجمه و تفسير ابراھيم پورداوود  ،جلد اول و دوم .
ب اوستا ،کتاب دينی زرتشتيان است .يَشت
شرحی در مورد يشتھا  :يَشت نام بخشی از کتا ِ
زبان پھلوی ،بمعنای ستودن و
بمعن ِی ستايش و نيايش و پرستش و فديه است .يشتن در
ِ
عبادت کردن است.
موضوع يشتھا ،سرودھا و گفتهھای بسيار کھن و حماسهھايی در ستايش ايزدان است و
ش سپنتَه )ھفتن يشت( ،خورداد يشت ،آبان يشت ،خورشيد يشت،
عبارتند از اورمزديشت ،اَ ِم َ
ماه يشت ،تير يشت ،رشن يشت ،فروردين يشت ،رام يشت ،ارد يشت ،ونند يشت ،اشتاد
يشتَ ،و َرھرام يشت ،ارديبھشت يشت ،مھريشت ،زامياد يشت ،ھوم يشت و سروش يشت
است.
 10ـ به نقل از خبرگزاری پانا  ،مورخ  ، 1389/03/16محل ارسال خبر  :تبريز  ،زمان :
. 08:37
 11ـ فرھنگ فارسی  ،دکتر محمد معين  ،تھران  ،چاپ يازدھم  ، 1376 :جلد ششم  ،ص
. 1642
12ــ مازندران استانی در شمال ايران و در کرانهھای جنوبی دريای کاسپين میباشد .
13ــ منابع  :ــ ــ کيانيان  ،کريستينسن ،آرتور امانوئل  ،مترجم  :ذبيحﷲ صفا  ،تھران :
شرکت انتشارات علمی و فرھنگی. 1381،
ــ حماسه سرايی در ايران  ،صفا ،ذبيحﷲ  ،تھران  :انتشارات اميرکبير. 1384،
ــ حماسهٔ ملّ ِی ايران  ،نولدکه ،تئودور  ،مترجم  :بزرگ علوی  ،تھران  :موسسهٔ انتشارات
نگاه. 1384 ،
ــ جستاری چند در فرھنگ ايران  ،بھار ،مھرداد  ،تھران  :انتشارات فکر روز.1376 ،
ــ تاريخ ايران کمبريج  ،يارشاطر ،احسان ،و ديگران .جلد سوم  ،قسمت اول  ،مترجم :
حسن انوشه  ،تھران  :اميرکبير. 1383 ،

 14ـ فرھنگ فارسی  ،دکتر محمد معين  ،تھران  ،چاپ يازدھم  ، 1376 :جلد ششم  ،ص
ص . 1639
 15ـ مينوخرد در فصل  62در فقرات  13تا  14مينويسد گنگ دژ درطرف مشرق نزديک
درياچهٔ سدويس در مرز ايرانويج واقع است .فردوسی مينويسد :
پـــــرستنده بودم بدين کوھسار
که بگذشت بر گنگ دژ شھريار
*****
 16ـ دژ بھمن ؛ در شاھنامه ٔ فردوسی دژ استوار و سربرکشيده و طلسم شده ٔ بد دينان و
بتکده ٔ آنان است  .اين دژ بر کنار درياچه ٔ چيچست قرار داشت  ،نخست » فريبرز « پسر
کيکاوس با توس و لشکری نيرومند به پای دژ رفتند،ولی آنرا گشوده نتوانستند.مگر
» کيخسرو « با » گيو « و » گودرز« به مدد وستايش خداوند آنرا گشودند.
ــ از دائرةالمعارف فارسی ـ و رجوع به  :تاريخ گزيده ص  93و يشتھا جلد  2ص  238و
 241و  308شود .
 17ـ َکتايون يکی از نامھای فارسی برای دختران است .بنا بر شاھنامه فردوسی و مجمل
التواريخ و القصص  :کتايون زن گشتاسب و مادر اسفنديار بودهاست که نام ديگرش را ناھيد
گفتهاند .شاھنامه فردوسی که نام او را بصورت کتابون ھم آورده ،در جايی او را "دختر
قيصر روم" ناميده .
 18ــ فرھنگ فارسی  ،دکتر محمد معين  ،تھران  ،چاپ يازدھم  ، 1376 :جلد ششم  ،ص
. 1705
ــ برگرفته از اوستا ،گزارش و پژوھش جليل دوست خواه  ،تھران  1374ص . 1046
 19ـ گاتھا  :سروده ھای آسمانی زرتشت را گات ھا گويند وآن نخستين منظومۀ آريايی ھا
ست که از روزگار کھن بجای مانده وشامل پنج قسمت است :
ــ گاتھای اھنود ؛
ــ دوم اشتود ؛
ــ سوم سپنتمد ؛
ــ چھارم وھوخشتر ؛
ــ پنجم وھيشتواشت  .و کھن ترين و مقدس ترين بخش کتاب اوستا شمرده میشود.
 20ـ درفش کاويانی يا اختر کاويانی ،نماد مقاومت وعلم جنبش آزاديخواھی کاوۀ آھنگردر
مبارزه عليه بيدادگری و ستم ضحاک پادشاه تازی سوريه  ،جھت واپسگيری حاکميت دوبارۀ
شاھان پيشدادی آريانا زمين بود .
درفش کاويانی عبارت بوده است از يک قطعه چرم پاره مربعی که در باالی يک نيزه نصب
شده و نوک نيزه از پشت آن از طرف باال پيدا بوده و بر روی چرم که مزين به حرير و گوھر
بوده شکل يک ستاره ای بوده مرکب از چھار پره و در مرکز آن دايره کوچکی و ھمچنين در
فوق آن دايره کوچکی است که فردوسی از آن به عنوان اختر کاويانی ياد می کند.
و از طرف تحتانی چرم چھار ريشه به رنگ ھای مختلف سرخ و زرد و بنفش آويخته بوده و
نوک آن ريشه مزين به جواھرات بوده است .درفش کاويانی اسطوره ای آريائيان قديم است

که به گفتهٔ مورخين اسالمی از عھد باستان تا پايان ساسانيان )يک ميليون( سکهٔ طال ارزش
داشتهاست .
درفش کاويانی نقشی نمادين در بين جنبشھای با تفکرات ملی گرايانه آريائيان از آغاز اسالم
تاکنون بازی کرده است .يعقوب ليث صفاری در ھنگام قيام خود بر عليه عباسيون در شعری
که از طرف او برای خليفة عباسی ارسال شد ،چنين نوشت :
" درفش کاويان ــ ھمراه من است و اميدوارم که زير لوای آن بر ملتھا حکومت کنم "
ما اميد واريم که در آينده ھای نه چندان دور شھروندان صلح خواه وتکامل پسند کشورما) به
اصطالح افغانستان ( تحت درفش کاويانی اين نماد مقاومت ملی  ،ھمبسته شوند وابراز
وجود نمايند وحاکميت قانون راجاگزين حاکميت توتاليتر شؤونيزم قبيلۀ افغان  ،در سرزمين
خراسانيان سازند .
رجوع شود به  :ايران در زمان ساسانيان ،کريستـنسن ،آرتور ،ترجمه رشيد ياسمی ،تھران،
صدای معاصر ،1382 ،ص . 69 ، 61 ، 59

