
 بنـیـاد فـرهـنـگـی کـهـزاد
 

 ارجمند، خوانندۀ عالقمند
 

وضح کشور ما امروز مشابه با زمان فریدون پادشاه که یکی از پادشاهان 

 مقتدر پیشدادی بود، میباشد. امید است فریدونی ظهور کند تا تمام

 ها از این سرزمین کشیده و عدل و دادی« ازهی دهاکا» 

 آرد.مانند شاهان پیشدادی بوجود  

 

قابل یادآوریست که دوره شاهی پیشدادیان بلخی پیشتر از ظهور هخامنشی ها 

 و فارس  بعد از آنکه از شمال آریانا به  )کرد( در فارس میباشد. قبایل ماد

 طرف غرب تا قسمت های دجله و فرات پیش رفتند اول مادها 

 و بعد فارس ها به قدرت رسیدند و بعد از چند قرن 

 ارس را بوجود آوردند. ایرانی هایامپراطوری ف

 امروزی تاریخ خود را از زمان هخامنشی ها  

 آغاز میکنند و از زمانه های پیشتر از آن 

 چیزی ذکر نمیکنند زیرا به نفع 

 شان نیست.

 

بهر حال این مهاجرین بلخی بودند که هم در زمان هخامنشی ها و هم در زمان 

 سرزمین ایجاد نمودند. ساسانی ها امپراطوری هائی را در آن

 

 

 زادـریار کهـر فـداکت

 زادـنگی کهـرهـاد فـبنی
 پژوهشگاه تاریخ و باستان شناسی
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 بنـیـاد فـرهـنـگـی کـهـزاد
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 دونـریـف
 

 

 

 دـرهنـگـی کـهـزابنیـاد ف                  احـمـد عـلی کهـزاد                
 

و « جم»یا « یما»طوریکه از روی متن اوستا استنباط میشود پادشاهی که بعد از 

اداتا( جلوس یعنی ضحاک بر تخت سلطنت پیشدادی )پار« ازهی دهاکا»و فتنۀ « جمشید»

و باز داستان های عصر اسالمی « تریتون»است که از آن اول « وناـتتری»میکند 

اسم برده شده و مرد خیلی مقتدری « اتویا»پدر او در اوستا بنام ساخته است. « فریدون»

یاد شده و داستان « خانواده توانا»بود چنانچه خانوادۀ اتویا در یشت های اوستا به صفت 

ساخته است. اوستا میگوید که اتویا بعد از پدر « ابتن»های جدیدی از ین مرد نیرومند 

را کشیده و از آن « هوما»عصارۀ گیاه کوهی جمشید )ویوانگانا( دومین شخص است که 

 شربت مفرح درست کرد و در مقابل این عمل صاحب چنین فرزندی شد.

 

قراریکه از روی متن اوستا معلوم میشود بعد از اینکه یاما پادشاه بنای سلطنت آریائی 

ید یعنی ضحاک علم مخالفت برافراشت تا سلطنت جد« ازهی داهاکا»پیشدادی را گذاشت 

که اوستا او را بصورت « ازی داهاکا»آریائی باختری را مضمحل نماید. این  سیسلتأا

مخلوق عجیب الخلقه ئی تصویر میکند، یک فرد نیست بلکه اشاره به عالم سامی و 

مخصوصاً کلدانی ها میباشد. اگر یک فرد هم باشد، شاه یا رئیس عنصر سامی است که از 

اضمحالل دولت آریائی باختری برمیخیزد. بهر حال بین النهرین و یا ماورأ آن برای 

بعد از یما و ازهی دهاکا به پادشاهی رسید، مقصدش « تری توانا»وقتیکه اوستا میگوید 

این است که بعد از ختم سلطنت یاما پادشاه و دفع فتنۀ سامی که کوایف آن پوره معلوم 

و بر تخت می نشیند. یعنی بعد از نیست، تریتونا مجدداً بیرق سلطنت پیشدادی را بلند کرده 

یک دورۀ آشوب که نزدیک بود بکلی سلسلۀ پیشدادی ها سقوط کند، تریتونا دوباره سلطنت 

ی باختری را تجدید میکند و از همین جهت بعضی ها او را مؤسس «پاراداتا»دودمان 

ها  دودمان جدیدی یاد کرده اند که در داستان ها و مأخذ عصر اسالمی بنام فریدونی

شهرت دارند ولی بهتر و صحیح تر است تا او را در قطار پادشاهان پیشدادی حساب کرد، 

 زیرا این رویه به متن نگارشات اوستا نزدیک و قابل تطبیق است.

 

« درواسپه»یا « گوش»همان قربانی های فوق الذکر را بنام  13در گوش یشت فقرۀ 

ازهی »یم نموده و آرزو کرد تا بر )روان حیوانات( و یا )محافظ صحت اسپ ها( تقد

« هاواک سوان»و « ارنواک»ی شریر و شوم غالب آید و او را از میان بردارد و «دهاکا

 قشنگترین زنان دنیا را از دست او رهائی بخشد.
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ذکر شده و در آنجا از تخت و چتر طالئی  23فقرۀ  «مرام یشت»همین قسم این مطالب در 

او هم سخنانی گفته شده است. کلمۀ تخت و چتر طالئی هر کدام بجای خود نشان میدهد که 

پادشاه و باز پادشاه مقتدر و توانائی بوده و با فر و شکوه مخصوصی در « تریتونا»

 سلطنت میکرد.« بخدی»

 

که ذکر شد تصریح میکند که « یشتی»دارد، در چند اوستا با لهجۀ مذهبی که در متن خود 

، رب النوع آب و حاصل خیزی یا ژنی رود «اناهیتا»تریتونا برای ارباب النواع وقت 

« گوش»ب تاشقرغان فعلی پیدا شده و قری« بانو»خانۀ آمو که هیکل های او از شهر 

ختر است قربانی ها ۀ فارقۀ باالمتی اسپ( که عالم)ژنی س« واسپهدر»)روان حیوانات( و 

غالب آید. این مطلب اگر از قالب مذهبی آن کشیده شود، « دهاکا ازهی»تقدیم کرد تا بر 

جهد بلیغی برای امحای دشمنان اعتالی آریائی و مخالفین « تریتونا»دیده میشود که 

سلطنت آریائی باختری نموده است. سامی های وقت که شاید بصورت صریحتر مطلب از 

سلطنتی آریائی بحیث رقیب در منتها الیه شرقی  ها باشد، حاضر نبودند که نظام آن کلدانی

« پاراداتا»در استقرار مجدد سلطنت « تریتونا»دنیای معلوم آنوقت ظهور نماید. کامیابی 

است مدار و عسکر منش بوده و با نبوغ یواضح نشان میدهد که این شخص مرد مقتدر، س

نی بر اعتالی آریائی و تربیه پهلوانان و ترزیق روح رزمی ذاتی و قوۀ اداری و سیاسی مب

 خویش، مرام خویش را فایق ساخته است.

 

داستان های جدید عصر اسالمی در این مطالب روشنی خوب تری می اندازد زیرا از 

رفتن فریدون به ماورای دجله، بقصد جنگ ازی دهاکا صحبت میکند. این فقره اگر تجزیه 

خالل آن روشن میگردد. ماورای دجله عبارت از سرزمین بین  شود نظریه فوق از

النهرین است و بین النهرین قدیم ترین کانون مدنیت و سلطنت سامی میباشد. وجود ازهی 

دهاکا در ماورای دجله واضح نشان میدهد که ازهی دهاکا در خود کشور آریانا نبوده و 

سامی ها. رفتن فریدون به ماورای شخص یا قوۀ ظالم و مستبدی است در سرزمین رهایش 

دجله نشان میدهد که پادشاه آریانا بر دشمن حمله میبرد. این دشمن سلطنت جمشید را 

به خاک خود رفته و از آنجا میخواهد بر کشور آریانا اجرای نفوذ مضمحل ساخته و پس 

اجرای  کند ولی فریدون پهلوان و شاه مقتدر و آزادمنش متحمل این امر نشده و بعد از

قربانی های بزرگ به سوقیات نظامی و پهلوانان اقدام میکند و آخر بر دشمن فایق 

 میگردد.

 

« ارنواز»همان دختران جمشید اند که در شاهنامه بنام های « سوان هاواک»و « ارنواک»

اسم برده شده اند. یکی از آرزو های تریتونا این است که این دختران زیبای « شهرناز»و 

را که ازهی دهاکا با خود برده بود پس بگیرد و به مملکت خود برگرداند. بردن سلطنتی 

غالب شده بود و آخر فریدون هم « یاما»این دختر ها هم وانمود میکند که قوه سامی بر 

دشمن را میکشد و هم نظام سلطنتی پیشدادی باختری را به اساس سابق تشکیل میدهد و هم 

 بجا می آرد.غیرت ناموس قوم و مملکت را 
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تریتونا یا فریدون دومین پادشاه مقتدر دودمان پیشدادی باختری، پادشاه خیلی مقتدر و 

سیاستمدار بود. مشارالیه روحیات قوم و کشور و مخصوصاً ایجابات حیات قومی آریائی 

کشور آریا نشین دو طرفۀ هندوکش را بخوبی فهمیده، چه با سامی های بین النهرین و چه 

یا آریاهای « توریا»و چه با عناصر « مازندران»یعنی « مازانا»ر غیر آریائی با عناص

بدوی ماورای سر دریا هر سه طرف جنگ و مقابله نموده، همه را گوشمالی های سخت 

داده و بر هیچ طرفی مجال نداد که به کشور و آمال سیاسی و اجتماعی قوم او صدمه وارد 

ح توانا و رفتار عاقالنه اساس سلطنت جدید التأسیس کند. مشارالیه با سرپنجه قوی و رو

آریائی باختری آریانا را که مخالفین میخواستند متزلزل سازند تقویت نموده و تهدابی را که 

یاما پادشاه بزرگ نهاده بود، محکم تر ساخت و نگذاشت که بیرق های بلند بخدی از 

  اهتزاز بماند.

 

 /2015می  6 ،بنیاد فرهنگی کهزادلۀ آریانا، شماره ؟؟؟؟/مج

 


