زادگاه فریدون
 ۸۱ثور ۸۹۳۸

نوشته  :دکتور خوش نظر پامیرزاد

این مقاله قبال در شماره  ۹۸ ، ۳۹جوزای  «۸۹۳۱قلم » نشریه انجمن اسالمی نویسنده گان افغانستان
چاپ گردیده بود که با برخی تغییرات کوچک اینک دوباره به نشر می رسد.

فریدون پسر آبتین را شاهنامه فردوسی از نسل طهورث میی گویید کیه فرییدون در « ورنیه » متولید شید و در اوسیتا نییز
توضیح گردید است.
اوستا کتاب مذهبی زردشتیان است که قدیمیترین سند برای روشن ساختن هویت مناطق جغرافییایی و مررفیی شختییتها ،
اقوام و قبایل آریایی می باشد .ب ه روییت ایین سیند تیاریز سیرزمین هیایی کیه از آن هیا نیام بیرد شید ل هیزاران سیال پییش
آشکار می گردد و مرلوم می شود که چه گرو اقوام و قبایل در آن ها زیست نمود اند .در این کتیاب ممیدتا ق قباییل آرییایی
و جایگا آن ها توضیح گردید است .یکی از سرزمین هایی که در اوستا نام برد شید کشیور « ورنیه » زادگیا فرییدون
می باشد « .ورنه » چهارمین کشوری خواند شد کیه گوییا « اهیورامزدا » آن را آفریید اسیت  .ایین نکتیه در فقیر ۷۱
فرگرد اول وندیداد چنین مشخص می شود :چهارمین کشوری که من اهورامزدا بیافریدم « ورنه چهارگوشه » می باشید.
در آن جایی که فریدون کشند اژی دهاک تولد یافیت  .امیا اهیریمن بیدکنش در آن غییط ییرطبیریی بیافریید .و ییرآرییایی
(خارجه) را برآن مملکت مسلط داشت) ۷( .
ورنه چهارمین کشور آریایی است که در اوستا تذکر یافته و این که ورنه در مترغاضر در کدام موقریت جغرافیایی قرار
دارد  ،مسئله ییی اسیت کیه جغرافییای تیاریخی بیه آن پاسیز میی دهید و نییز مشختیاتی از ایین منطقیه بهتیرین بیوت بیرای
موقریت فرلی آن خواهد بود.
آن چه در پژوهش ها و تغقیقات دانشمندان بازتاب یافته ل تردادی از آن ها این کشور آریایی را در موقریت گییالن کنیونی
مربوط کشور ایران قرار داد اند و تا غال در همه آ ار که به این ارتباط نگاشته شد بر این نکتیه تاکیید دارنید .شیواهد و
اسناد نشان دهند این غقیقت است که ورنه در موقریت گیالن امروزی قرار گرفته نمی توانید  .زییرا ایین نامگیذاری بنیابر
خییوش بینیهییایی تییورت گرفتییه کییه اییین نییوش خییوش بینیهییا در نامگ یذاری منییاطق تییاریخی بییدون درنظرداشییت واقریییت آن
مورخان را به انغراف کشانید و از واقریت های تاریخی دور ساخته و چیه بسیا کیه چشیم پوشیی از ارزش هیای فرهنگیی
تاریخی تورت خواهد گرفت .به این ارتباط دالیل پایین شاهد مدمای ما خواهند بود:
 نخستین کشور آرییایی هیا در اوسیتا آریاناوئجیه گفتیه شید اسیت کیه مورخیان و جغرافیانویسیان بیه طیور کیل بیه ایینمقید هستند که این کشور آریایی در آسیای میانه بود که به باور تردادی از آن ها در مناطق پامیر و ماغول آن موقریت
داشته است .بنا بر این دلیل که کشور آریاناوئجه در پامیر باشد ل لیذا کشیور چهیارم نییز لزومیا ق در موقرییت نزدییه بیه آن
باشد و در آن زمان که این کشورها نامگذاری گردید  ،پای آریایی ها هنوز به سیرزمین هیای یربیی فیالت اییران نرسیید
بود که نمی توان ورنه را در موقریت گیالن امروزی تتور کرد.
 طوری که فقر یادشد اوستا را مورد یور قرار دهیم ل مشختات جغرافیایی موقریت این کشور را به طیور واضیحنشان می دهد .این کشور در اوستا « چهار گوشته » گفته شد است که بهترین مررف برای مشخص نمودن کشور ورنه
است .اگر به این مشخته کشور ورنه تامل تورت گیرد و به اساس آن موقریت جغرافیایی آن تدقیق گرددل این نشانه به
منطقه بهارک بدخشان در شمال شرقی افغانستان برابر می آید که از چند نقطه نظر دیگیر نییز ایین ادمیا دالییل بیوت خیود
را دارد.
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 یکی از این دالیل چهارگوشه بودن بهارک امروزی بدخشان می باشد  .به این ترتیب که اضالش این چهارگوشه خطیوطمستقیم میان زمین های هموار و دامنه های کو ها می باشید .طیوری کیه ییه ضیلا ایین چهارگوشیه از قرییه فرمیرا بیه
طرف ربابی و مرکز ولسوالی  ،ضیلا دیگیر آن از مغیل ولسیوالی بیه پیل وردوض  ،ضیلا دیگیر آن از پیل وردوض بیه طیرف
شش پل و مسیر دریای کوکچه و ضلا دیگر این چارضلری از فرمرا به شش پل است که به این تورت سه دریاچیه بیه
داخل بهارک می شوند  .داخل شدن این سه دریاچه به طیور طبیریی بهیارک را چهارگوشیه سیاخته اسیت.بدین سیان کیه از
جنوب دریای جرم  ،از شمال دریای زردییو  ،از شیرق درییای وردوض داخیل بهیارک شید کیه در وسیط هیر سیه درییا یکجیا
گردید ل دریای کوکچه را تشکیل میدهند که از ییرب بهیارک بیه سیمت فییط آبیاد خیارض میی شیود .ایین سیاختمان طبیریی
بهارک به طور طبیری چهارگوشه می باشد که به آن نشانه اوستا وفق دارد.
 موضوش دیگری که به این ادما دلیل شد می تواند ل بودن نام تاریخی منطقه یی در نزدیه بهیارک میی باشید کیه آن را« وراشهر » گویند .آنانی که ورنه را در گیالن قرار می دهند ل بر گفته یی از یوسیتی ییه تین از شرقشناسیان تکییه میی
کنند و از قول او می گویند که او موجودیت دهی را موسوم به « ورک » در گیالن به ارتبیاط ورنیه میدانید .بیه ایین قیرار
که گویا تفسیر پهلوی ورنه « ورنیه » است و نام ورنیه تا غال در نام همین د که ورک است ل نگهداری شید اسیت.
()۲
نکته یی که در این جا قابل بغث می باشد ل این است که اسیطور هیای آرییایی در رابطیه بیه فرییدون و تقسییمات منیاطق
برای فرزندانش به هزاران سال قبل یرنی نخستین مراغل زند گی آریایی ها می رسد که بدون شه و شبهه این اسطور
ها در شرقی ترین مناطق سرزمین های آریایی بود است  .به این ارتباط موقریت گییالن امیروزی در شیرق ایین سیرزمین
نبود بلکه در یرب آن موقریت دارد .وراشهر در نزدیه بهارک همان نقطه شرقی است که سخن یوستی به آن وفق می
یابد .و از جانب دیگر منطقه بهارک به نزدیه جرم بدخشان واقا شد که به بنا نقیل قیول تریدادی از آگاهیان بدخشیان نیام
قدیم جرم « گالن » بود و غجت سرزمین خراسان غکیم ناترخسرو بلخی آن را « جرم » نام گذاشته که بیه میرور اییام
شهر گالن به جرم تبدیل شد است که این موضوش نیز تایید می دارد که بهارک بدخشان همان ورنه است که در اوستا از
آن یاد گردید است .و نیز باید افیزود کیه گییالن واقیا اییران امیروزی همیان نیامی خواهید کیه مهیاجرین گیالن بدخشیان نیام
سرزمین اولی خود را به آن داد باشند.
 یکی دیگ ر از دالیل ا بیات ایین قیول همانیا نیام تیاریخی شختییت برازنید آرییایی سیمبول مقاومیت  ،مبیارز و نبیرد کیاوآهنگر است  .براساس شواهد تاریخی کاو آهنگر باید در بهارک بدخشان زیست داشته و همه غماسه های خویش را بیر
ضد ضغاک در آن جا آفرید است .دلیل این امر همانا موجودیت مردن آهین در نزدییه وراشیهر اسیت کیه پیایین آن بیه «
پوند شهر » که امروز آن را پایین شهر نیز گویندل می باشد .این مردن یه هزار سال پیش از امیروز از اسیتفاد خیالص
شد است ( ) ۳
اییین امییر نشییان مییی دهیید کییه بهییارک در آن زمییان یکییی از منییاطق پیشییرفته سییرزمین آریییایی بییود کییه آهیین آن در اسییتفاد
مردمش قرار داشیته کیه کیاو در همدسیتی بیا فرییدون برضید ضیغاک قییام میی کننید و او را کیه تخیت پادشیاهی جمشیید را
برانداخته بود ل از میان می بردارند.
 دلیلی که برخی از دانشمندان در نامگذاری ورنه به گییالن آورد انید ل تفسییر پهلیوی اوسیتا را میدرک قیرار داد کیهورنه را به « پدشخوارگر » تفسیر نمود است .این دانشمندان آن را ناغیه کوهستانی جنوب یربی دریای خزر گرفته اند
 .همچنین بر کتاب بندهشن تکیه کرد که در این کتاب نیز پدشخوارگر را کوهی در طبرستان و گیالن قرار داد است.
دالیل ارائه شد توسط این دانشمندان موجه نمی باشد .زیرا بر اساس پژوهش ها به ا بیات رسیید کیه پدشیخوارگر همیان
بدښیون » تریدیل شید
منطقه یادشد نبود بلکه پدشخوارگر نامی است که به « بدخشان » یا به گفته پامیری زبان هیا «
ن
است که به مرنی « ترب الربور  ،دشوارگزار یا دشخوارگزار » می باشد که نام این پدشخوارگر نام قدیم بهیارک بیود و
آن ورنه یادشد در اوستا می باشد) ۴ ( .
 یکییی از نکییاتی کییه ادمییای بییاال را تییغه مییی گ یذاردل شییواهد تییاریخی مییی باشیید کییه از مییورخین بییه جییا مانیید اسییت .بطلیموس جغرافیانویس قیرن دوم مییالدی از ایین منطقیه نیام بیرد و افیزود کیه باشیند گیان بیاختر بیه دو دسیته شیرقی و
یربی تقسیم شد اند .او در دسته شرقی از نه گروپ یاد می نماید کیه ورنیه یکیی از آن هیا میی باشید .موتیوف ورنیه را
برد از تخارها نام می برد) ۵ ( .
تذکر نام ورنه توسط بطلیموس این غقیقت را تایید میدارد که ورنه در موقرییت ییرب سیرزمین آرییایی هیا نبیود بلکیه در
شرق آن قرار دارد و نیز یاد آور شیدن از تخیار و آن هیم در همسیایه گیی آن ادمیا بیاال را ا بیات نمیود و تاییید مییدارد کیه
ورنه در اوستا همان بهارک در بدخشان امروز می باشد.
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 نکته دیگری که در ا بیات ورنیه در موقرییت بهیارک و نیه در گییالن اییران امیروزی قابیل مکیث میی باشیدل مرنیی نیام«اژی دهاک یا ضغاک » است  .ضغاک ماردوش جمشید پادشا مادل آریایی ها را از بین برد و خود بر تخت پادشیاهی
نشست .اژی دهاک نامی است در اوستا که برد ها در مربی به ضغاک ابدال گردید و در متون امروزی دری به ضغاک
مییاردوش شییهرت دارد .اییین نییام « مییاردوش » کییه اوسییتایی آن را اژی دهییاک گفتییه انیید  ،تییا کنییون در زبییان هییای پییامیری
مغفوظ ماند  ،به این تورت که اژی دهاک از دو کلمه « اژی » و « دهاک » ترکیب شد که هر دو کلمه در زبان های
پامیری مرنای ماردوش را می دهد .زبان منجانی یکی از زبان های پامیری است که مرنای این هر دو کلمیه در ایین زبیان
مبارت است از « اژی یا ائیژ » به مرنی « مار » کیه ایین کلمیه در زبیان دری هنیوز هیم در کلمیه « اژدهیا » و در زبیان
شغنانی « اږدر » و کلمه « دهاک » را زبانشناسان ابدال کلمه « فیاک یا فیه » می گویند که این کلمه در زبان منجانی
به شکل « فیه » و در زبان شغنانی « فیه» باقیمانید اسیت  ) ۶ (.مرنیای ترکیبیی آن بیه زبیان دری « میاردوش » میی
شود .زبان منجانی در ولسوالی منجان در همسایه گی ولسوالی بهارک مکالمیه میی گیردد کیه موجودییت مرنیای ایین کلمیه
دال بر آن است که ورنه در بهارک قرار داشته که نیام پادشیا آن زمیان او ضیغاک بیه میاردوش موتیوف گردیید اسیت .
موجودیت این نام به اتالت قدیمی آن تایید کنند ادمای باال است.
 موجودیت نام های قدیمی در اطراف بهارک تیا جیایی بیه ایین نیام ارتبیاط میی گییرد .یکیی از ایین منطقیه هیا در شیمالبهارک نام «زردیو» است .در داستان ها و اساطیر آریایی ها نام های زیادی از دیوان شنید می شود که نام زردییو نییز
چنین است که غکایه از دیوی بود که به دیو زرد شهرت داشته و تا متیر میا ایین نیام رسیید اسیت .موجودییت ایین نیام
باستانی بودن بهارک را گواهی میدهد  .منطقه دومی همان « وراشهر » است که درسطور بیاال ذکیر شید .ایین نیام نییز از
آن دوران باستان باقیماند که ریشه کلمه « ورا » با « ورنه » یکی می باشد .که هر دو نیام دال بیر موقرییت بهیارک در
جای ورنه است.
با درنظرداشت دالیل باال به ا بات می رسید کیه ورنیه ییاد شید در اوسیتا در موقرییت جغرافییایی بهیارک بدخشیان امیروزی
قرار داشته و بر ادمای موجودیت آن در گیالن امیروزی اییران خیط ابطیال میی گیذارد .از اینکیه ورنیه را در اوسیتا زادگیا
فریدون سرسلسله آریایی هیا کشیند اژی دهیاک ( ضیغاک ) گفتیه انید  ،پیس بهیارک مبیارت از زادگیا فرییدون میی باشید.
اوستا فریدون را مربوط به خانواد آشویه دانسته که در فقر  ۳۳آبان یشت اوستا آمد است :فریدون از خانیدان توانیای
آشویه در مملکت چهارگوشه ورنه تد اسپ و هزار گاو  ،د هزار گوسفند برای ناهیید قربیانی نمیود و از او درخواسیت
که به اژی دهاک سه پوز ظفر یابد .ناهید غاجت او را برآورد)۵( .
با روشن شدن تاریز قدیم بهارک بدخشان گوشه یی از تاریز کشور ما روشن می گردد که ایین کشیور هیزاران سیال پییش
مهد پیشرفت زند گی آریایی ها بود است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پا ورقی ها:
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