
 پروفيسوردکتورلعل زاد

2007 جون –لندن   

 بحثی پيرامون نامهای تاريخی و جغرافيای ديروزی

و خراسان) پرشيا( آريانا، ايران، پارس   
.وقتی ملت بزرگی اسيرملتی کوچکترازخود ميشود، خود را فراموش ميکند: ابن خلدون  

 مقدمه
اند که قديمی ترين نامهای تاريخی طوريکه ميدانيم اکثريت مورخين ودانشمندان کشورباين عقيده 

 های دانشگاه  ومدارس درتمام اين موضوع . بوده است" خراسان"دا و بع" آريانا"افغانستان اوال 

! تقريبا مورد قبول همگان است"  مساوی به حقيقت غلط مشهور" منحيث تدريس گرديده وکشور

همانا ) گيرد ی مطرح بحث قرارنمیسياس داليل ه ويا بنا ب(شده نتا کنون گفته که موضوع ديگري

  "پرشيا"جايگزين نام ) م( ميالدی 1935 براين قلمرواست که درسال "ايران"تطبيق نام تاريخی 

راجع به اصطالح : ميخوانيم" افغانستان درپنج اخير"درجلداول  باين ارتباط .است  شدهيا فارس

.)1(است کرشده، سواالتی موجود آريانا که بعضا به عنوان نام اين سرزمين درعهد باستان ذ   
 

های تاريخی آريانا، ايران،   يکتعداد منابع، ناماساسه  کوشش ميشود ببا درنظرداشت نکات فوق

قرار بررسی بطورمختصروفشرده مورد وخراسان وموقعيت جغرافيای آنها درطول تاريخ  پرشيا

 ايجاد عناوين و، طرح واقعيتدرو  نه اثبات و يا رد کدام موضوع، بلکه،هدف اساسیاما . گيرد

کشوراست تا درپرتوامکانات موجود تاريخ وفرهنگ پژوهشگران برای عالقمندان وموضوعات 

مسير بازگشت بخود و جستجوی  و در)  و معتبره منابع اصلیدسترسی بو انترنيت بخصوص (

. دازندخويش بپر  نياکان سرزمين و هنگ پربار فر تاريخ وبه بررسی عميق تر "اصل خويش"

 به  ميباشند نيازیقديم  فرهنگ و دارای تاريخ که  واقوامی طوريکه معلوم است کشورها زيرا

تاريخ خود،  ما اگرولی). 2(ميباشند " شناختن" نيازمند بلکه تاريخ وجعل اسناد ندارند" ساختن"

!ساختخواهند تاريخ ان مديگران براي ،يمه شناسن را خود  
 

 بلکه فقط گامی ،ق بهيچوجه نميتواند ونبايد جامع و کامل پنداشته شود اين تحقيقابل تذکراست که

 مدخلی برای تحقيقات آينده بوده واميدوارم که سايرمحققين وصاحبنظران با گرد دراين زمينه و

. بپردازندآنآوری منابع بيشتردرجهت غنا وتکميل   
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 منشای کلمات آريانا وايران
 در فقط " آريانا"يد تذکرداد که ازنقطه نظرتاريخی، کلمه  قبل ازبحث روی منشای اين کلمات با

 به و) 3( درادبيات کهن ما ديده نشده 20قرن تا  منابع خارجی ودرمتون يونان قديم بکاررفته و

 ۀدرحاليکه کلم. است" ايران "ۀ واژکاربردما مشحون ازو پربارعوض آن، سراسرادييات کهن 

عوض آن، ه نداشته وبچندانی نابع خارجی مورداستعمال درم)  م1935(ايران نيزتا سدۀ گذشته 

. مروج وجهانشمول بوده است" پرشيا"کلمه   
 

 -"اوستا"درآن جستجو کرد، کلمات آريانا وايران را منشای که ميتوان بعی اقديمی ترين منيکی از

د ميال  سال قبل از2000 - 700 که حدود يان استشتتوکتاب مقدس زر کهن ترين گنجينۀ مکتوب

روی  در ...  کتاب بوده21 اوستای اصلی حدود. استودارای موضوعات متنوع بوده نوشته شده 

 نواحی ، آن قسمت مکان سرايش اوستای کهن يا اصلی ترين  ...نگاشته شده   گاو  پوست12000

هم   درزمان حمله اعراب وبخشیی اسکندر، قسمتۀآن درزمان حملی ازقسمت ...بودهآمودريا  رود

 گفتار: بنيانگذارآيين يکتاپرستی (شتتگاتهای زر فقط بخش...درزمان حمله مغول ازبين رفته شايد

سروده های يک قسمت اعظم اوستا ... ، کتاب دينی زرتشتيان است)نيک، کردارنيک و پندارنيک

موجود فقط  اما اوستای.  و ماخذغيرمستقيم شهنامه نيز بحساب ميآيد)4( بوده طول تاريخ  قوم در

.خرده اوستا ميباشد  ودويسپرد، يسنا، يشتها، ونديدا که شاملدارد فصل  5  
 

 سرزمين را برای ساکنين آن آفريد ه است که موقعيت يک تعداد 16اهورا مزدا : دمطابق ونديدا

معلوم گرديده ولی ) باساس کتيبه های هخامنشيان و معادل آنها درآثارجغرافيه دانان يونانی(آنها 

): 1نقشه (، )6 و 5(نها تا اکنون نامعلوم وقابل تحقيق است يکتعداد ديگرآ  

)؟(ايريانا ويجه . 1  

)سغد يا سمرقند( سغدا. 2  

)مورگيانا يا مرو(مورو . 3  

)بلخ( بخدی . 4  

)محلی دربين بلخ ومرو؟(نيسايا . 5  

)هريوا، آريا، هريرود يا هرات(هرويو . 6  

)کابل(وايکيرتا . 7  
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)ميسينی؟(يوروا . 8  

)گورگان(يرکانه و. 9  

)اراکوزی يا ارغنداب(هراويتی . 10  

)هلمند(هيتومانت . 11  

)ری درايران ويا راغ دربدخشان؟(راغا . 12  

)خراسان ؟غزنی، (کخرا . 13  

)طبرستان يا گيالن ؟باميان، (وارينا . 14  

)پنجاب(هپتاهندو . 15  

)بين النهرين شرقی ؟(رانغا . 16  

 

 
)6( دراوستا اهورا مزداۀ زمينهای آفريدسرتخمينی قلمروی  – 1نقشه   

  

 در توسط اهورامزداخلقشده  1شماره سرزمين ديده نميشود ولی " ايران"و" آريانا"دراوستا کلمات 

       )                   ( ويجه–، ايريينا                      )     ( ويجه –ايرين مين : برگيرندۀ کلمات

 دو بوده، ده ماه زمستان و" رينآسرزمين "معنی ب که است                      ) (   ويجه–ايريانا  و

 نامی باعث تفاوتهای لفظی درمنشاآن تاکنون نامعين وتلفظ سرزمين ن ايموقعيت . ماه تابستان دارد

  م1935  درسال"ايران"به  يا فارس پرشيا نام تغيير بخصوص پس از. ايران ميباشد های آريانا و

پس ازسفرهاشم خان صدراعظم بآلمان ( نيزافغانستان دولتمردان ، )7(ط زمامداران آن کشور توس

" آريانا" کلمۀ آن شدند تا درصدد)) 8( م 1938 م وايجاد انجمن تاريخ در1936ومالقات با هتلردر

Airyena-Vaegah Airyanmen-Vaeja

Airyana-Vaeja
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 شتر و نقش آلمان هتلری ايجاب تحقيقات بيداليل سياسی(قلمداد کنند  نام قديمی افغانستانرامنحيث 

 ودانسته منشای کلمۀ آريانا  و"  ويجه-آريانا " فوق را اصال  کلمات،  گرايانلذا آريانا). را مينمايد

 سرزميناين موقعيت درحاليکه . ايران ميدانندۀ کلممنشای  و"  ويجه-ايران "آنهارا گرايان  ايران

های  تا کنون مکان(ارد  ندچندانیکشورمطابقت  دوهربا جغرافيای فعلی  نيز"رينا"اقوام نامعلوم 

شده منحيث وطن اصلی وزادگاه زرتشت قلمداد بدخشان و ...  خوارزم،،آذربايجانمختلفی ازقبيل 

  .)ميباشدپژوهشهای بيشترنيازمند باينترتيب  و) 9(
 

 5 )                            ( مرتبه، ايريانا خوارينه 23          )  ( کلمه ايريابقول دکتورجعفری، 

  بار34که (بار 1                      )  (و ايريو شايانه   بار5                     )   ( بار، ايرينا ويجه

). 10(دراوستا استعمال شده است ) شود  

Airyana Khvarenah Airya

Airyo Shayana Airyena-vaeja

 

        ) (  ، ازواژه اوستايی           ) (درفارسی ميانه       )     ( معتقد اند که واژه برخيها

درايران باستان (         ) تلفظ ميشده وبرابربا واژه (         ) ده که درفارسی باستان گرفته ش

که درباره  با وجودی.  ازآن برای ناميدن خود بهره ميگرفتند هندوايرانی/ آريايی است که اقوام

دارد، بآنهم آنرا برگرفته ازصورت جمع اضافی واژه  صورت اصلی اين واژه ترديدهای وجود

 تورانيان، مانند (آرين   اقوام غير تعداد يک از .)11( ميدانند)                  (ايريانم تايی اوس

    قلمرو  نيست که آنها در ولی معلوم بعمل آمده  اوستا تذکر در نيز) سايريميان، ساينيان و داهيان

). 12(آرين ويا درخارج سرزمين آنها زندگی ميکردند   

airya Eran Iran

arya ariya

airyanam 

 

 آريانا وموقعيت آن
برای باراول درمتون يونان قديم، درجغرافيای (             ) بشکلهمانطورکه گفته شد کلمه آريانا 

نقشه  (، ديده ميشود)م.ق(سوم قبل ازميالد  درقرن ) کتابداراسکندر( ايراتوس تينز  ازقول،سترابو

رشمال  توسط بحيره بزرگ، د آريانا ازطرف شرق توسط دريای اندوس، درجنوب: ")3 و 2های 

 مرز توسط کوههای پاروپاميزوس وکوههای امتداد يافته تا دروازه کسپين وازطرف غرب توسط 

 ... وپرشيا جدا ميسازد، احاطه گرديده }اصفهان{ازپاريتاسينا ازميديا وکرمانيا را که پارتيا راهای 

 امه مييابد، جاهایسغديانها درشمال اد نام آريانا بيک قسمتی ازپرشيا وميديا وهمچنان بکتريانها و

). 13" (صحبت ميکنند) وبا تفاوتهای جزيی (با يک زبان همه که تقريبا   

Ariana
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)14 (م. ق220 بازسازی نقشه جهان مطابق ايراتوس تينز درسال  - 2نقشه   

 

 
)14 ( م18درسال  بازسازی نقشه جهان مطابق سترابو – 3نقشه   
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 قرن چهارم عربی مانند سنی الملوک االرض بعنوان يک واحد جغرافيايی درمتون" آريان"کلمه  

قديم اما  .سعودی مروزی بکاررفته استوالنبيا حمزه بن حسن اصفهانی وکتاب التنبيه والشراف م

):3(است  بيستمقرن اواخرنيمه اول رفته در، لفظ آريانا بکارترين جاييکه درشعرفارسی  

:يحی آرين پور والواليجی  

    ای آريانای کبير            ای علو مقامت آشکاراز پاميرای کشورمن                   

  مان دانا بوده استداين خطه که روزی آريانا بوده است    گهواره مر                   
 

:جمشيد شعله شاعرتخارستانی  

ه آريان          سالله ديهيم جم، وارث تخت کيانلمهد نژاد بزرگ سال                      
 

): م1953(ح الدين سلجوقی صال  

کشورگزين، خطه برين          ملک راستين، خاک آريان                       
 

لذا عدم موجوديت کلمۀ آريانا درادبيات کهن و گنجينۀ عظيم و بيمثال تاريخ وفرهنگ فارسی ويا 

م اصلی سرزمين منحيث نا) وکاربرد دقيق کلمۀ ايران(عدم آگاهی و تذکر بزرگان ما ازاين کلمه 

.و نشاندهندۀ اصليت واعتبارکلمۀ ايران نسبت به آريانا باشد شان ميتواند سخت سوال برانگيز  
 

متون خويش را معيار قراردهيم، اين کلمه عمری کمتراز    بدينترتيب، اگراستعمال کلمه آريانا در

آسيای  يم، قلمروی ازرا معيار قرار ده) 3 و2و نقشه های ( سال دارد واگرمتون يونان قديم 70

تمام اين مناطق که  خواهيم ديدوبعدتر  را دربرميگيردشرق دجله سند تا ميانه تا بحرهند وازرود

مورخين کشور تعداد از يکادعای  لذا.  م بنام  پرشيا خوانده شده است637م الی . ق550ازسال 

قبل ازميالد تا قرن  ارسالهزيک از"آريانا"درمورد اينکه کلمه ...) چون کهزاد، حبيبی، غبار و(

!اطالق ميگرديده، مورد سوال وفاقداعتبارقرارميگيرد) افغانستان(ين مملکت ارب پنجم ميالدی  

 

:ايران وموقعيت آن  
:)3 (نخستين باردرقصيده رودکی ديده ميشود" ايران"کلمه   

  سجستانزان می خوشبوی ساغری بستاند          ياد کند روی شهريار                    

شادی بوجعفراحمد بن محمد                آن مه آزادگان و مفخر ايران                     
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:ابوشکوربلخی شاعرقرن چهارم، شاه سامانی دربخارا را شه ايران خوانده است  

  که برشهر ايران بگسترد داد   خداوند ما نوح فرخ نژاد                               
 

پيشداديان، کيانيان، اشکانيان و :  چهارسلسله ذکرشده است پادشاهان ايران باستان  ازدرشاهنامه

وقايعی که راجع به دوسلسله پيشدادی وکيانی نقل شده تقريبا افسانه ويا حقايقی تاريخی . ساسانيان

آن  واقعی است ولی فقط چند اسم ازسالطين ۀپنهان است، اما تاريخ اشکانيان درشاهنامه تا انداز

آنچه مربوط بساسانيان است مطابق با . سلسله راشمرده وذکری ازوقايع مهم آنزمان نکرده است

تاريخ است بدينمعنی که اسامی پادشاهان صحيح است ولی وقايع زندگی آنها تا اندازۀ مخلوط به 

).15(افسانه است   
 

 شاه را   و زرتشتهدميداج  ايران به چين با زرتشت، درعهد،شاهنامه فردوسی دربنا به نوشته

):16( برميانگيزد که با چين وارد جنگ شود  

  خجسته شد آن اختــــر شهريـــار             چو چندی سرآمد بر اين روزگار                

که در دين ما اين نباشد هژيـــر             به شاه جـــهان گفت زردشت پير                   

نه اندر خور آيد به آيين و ديــــن             باژ بدهی به ساالر چيـــــنکه تو                  

که شاهان ما در گه باستـــــــان             نباشم بر اين نيز همداستـــــــــان                  

به ايران نبودش همه توش و تاو            به ترکان ندادست کس باژوســـاو                  

نفرمايــــــمش دادن از باژچيـــــــز             پـذيرفت گشتاسپ گفتا که نيــــز                  
 

):3(کشواد چنين آورده است  ره گودرز فردوسی شهرهای ايران را درضمن نامه پيران   

ازايران به کوه اندر آيد نخست          درغرچگان از بروبوم بست                  

دگرتالقان شهر تا فارياب                هميدون دربلخ تا اندراب                  

دگر پنجهير و در باميان                 سرمرز ايران و جای کيان                   

دگرگوزگانان فرخنده جای              نهادست نامش جهان کدخدای                  

  بدخشان               همين است ازين پادشاهی نشاندگرموليان تا در                

فروتردگر دشت آموی وزم             که با شهر ختالن برآيد برم                  

چه شگنان وزترمذ و ويسه گرد       بخارا و شهريکه هستش به گرد                  

يد کس آن پادشاهی به نيزهميدون برو تا درسغد نيز             نجو                  
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وزانسو که شد رستم گردسوز         سپارم بدو کشور نيمروز                  

سوی باختر برگشايم راه   زکوه ز هامون بخوانم سپاه                             

نداريم تاريک ازين پس روان  به پردازم اين تا در هندوان                             

شما را بود آنهمه زين شمار   زکشمير و زکابل و قندهار                             
 

: مازندران، کرمان وزابل را شامل ايران نميدانداما  

  به غارت ز ايران سپاه گران        بگويش که آمد به مازندران                     

   دوبهرازبزرگان لشکرنديدچودارا ازايران به کرمان رسيد                       

                 چو ازشهرزابل به ايران شوی           به نزديک شاه دليران شوی

 او .ی استي زابلی يا هندوآريا- در شهنامه، رستم يعنی جهان پهلوان و يِل تاجبخش، ابرمرد کابلی

روای   دخترفرمان)هروداب(مادرش . فرمانروای زابل، نيمروز، هيرمند وسيستان است) زال(پسر

  .)7 ( دختر پادشاه سمنگان است)تهمينه( شمادر وسهراب پسررستم است. کابل ميباشد

گشتاسب دين جديدی را که زردشت . گشتاسب پادشاه ايران ميباشد وپايتخت ايران شهربلخ است

نوش "آتشکدهء مشهور زردشتی به نام . ُمـعرف آن است به حيث دين رسمی کشورش می پذيرد

 .)7 ( نيزدربلخ قرار دارد"رآذ

 قلمروپهناور(روم را به سلم، توران  – ، پادشاهی خود را بين سه فرزند خودوفاتفريدون پيش از

عمدتًا شامل بلخ، هرات، سيستان، هيرمند، نيمروز، (را به تور و ايران ) واقع درشمال دريای آمو

  :)7 ( تقسيم ميکند– را به ايرج. . .) بست، زابل، کابل و 

  همه روم و خاور مر او را گزيد         نخســتين به سلم اندرون بنگريد                 

  يــنورا کرد ساالر ترکان و چــ       دگــــــــر تور را داد توران زمين                 

 مر او را پدر شـــهر ايران گزيد      وزان پس چو نوبت به ايرج رسيد                 

 شمالی آن را رود جيحون ميسازد، درسمت جنوب تا سر کشوريست که مرز "ايران شاهنامه"س پ

هايی مانند بلخ، هری، سيستان، هيرمند، زابل،  سرزمين و  شهرهاۀدربرگيرند زمين هند ميرسد و

 .مطابقت دارد" آريانای يونان" و تا اندازۀ زيادی با )7(بوده . . . کابل و 
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 باردرشهنامه آمده است واگر نسبت ومنسوبها رانيز بآن بيفزاييم شمار 1300کلمه ايران بيش از 

:فردوسی نخستين بارايران را درمقام ستايش محمود غزنوی بکارميبرد). 3(آن بيشترميگردد   

                    به ايران و توران ورا بنده اند           به رای و به فرمان او زنده اند

    به ايران همه خوبی ازداد اوست        کجا هست مردم همه ياد اوست                 
 

:زابلستان ميخواند را شهنشاه ايران و  اوو  

      شهنشاه ايران و زابلستان          زقنوج تا مرز کابلستان                   
 

:فرخی سرزمين سلطان محمود را ايران ومردم آنرا ملت ايران خوانده است  

  که روزافزون بدوگشته ست ملک وملت ايران     روز است وعالی دولتست اين دولت سلطان چه
 

:)3 ( قابل تامل است نيزدرآثار سعدی وحافظ بکارنرفته کلمه ايران بيش ازيکی دوبارازينکه   

:سعدی  

که چشم بد از روزگار تو دور    بگفت ای خداوند ايران وتور                           

اقليم پارس راغم ازآسيب دهرنيست    تا برسرش بود چو تويی سايه خدا                    

يارب زباد فتنه نگهدار خاک پارس    چندانکه خاک را بود وباد را بقا                    

همانا که در پارس انشای من            چومشک است کم قيمت اندر ختن                    

:حافظ  

    بيا که نوبت بغداد و وقت تبريز است  عراق وفارس گرفتی به شعرخوش حافظ              
 

سعدی وحافظ پادشاه فارس را پادشاه ايران نخوانده اند حال آنکه شعرای غزنوی، محمود ومسعود 

):3 (را پادشاه ايران مخاطب ساخته اند  

:عنصری  

ايد ترا       تا ثنای کد خدای خسرو ايران کنیدل نگهدار ای تن ازدردش که دل ب                   
 

:فرخی  

که ايران بدو گشت تازه جوان           سرشهرياران ايران زمين                           

  ازنهيبش کرد نتواند زيان           زمين       شيرنردرکشور ايران                

  کوسخن راند زايران برزبان     نيست   هيچ شه را درجهان آن زهره                
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بواحمد بن محمد آن ابردرم بار       ميرهمه ميران پسرخسرو ايران                        
 

:مسعود سعد سلمان  

  که آمد براثراينک رکاب خسروايران    به هرشهری که بگذشتی به آن شهراين خبرده         
 

:سنايی  

     ملک ايران را چو هنگام تجلی طورکرد   موسی طبع را پرنورکرد    آنکه تا چون دست         
 

:ابوسعيد ابی الخير  

  درچين وختن نقش ونگارازتو برند      ايران همه فال روزگارازتو برند                

  ازايرانم ازشهرآزادگان           سياوش نيم و زپريزادگان                      
 

را  بسا موارد خود غوری، آل کرت، تيموری، هوتکی و درانی درهای ، سالله انوي غزنبعالوۀ

چگونه : "صاحب چهارمقاله عروضی دروصف سلطان غورگويد .)3 (پادشاهان ايران خوانده اند

ملک الجبال اطال اهللا بقا و ادام الی  پدری چون خداوند ملک، فخرالدوله والدين خسرو ايران 

".عظم پادشاه آن وقت است و افضل شهرياران عصرالمعالی ارتقا که ا  
 

که مصداق : )3 (مولف تاريخ وصاف درحق شمس الدين کرت ازسالله های غوری آورده است

جود مخدوم ملک اسالم  اين دعوی آن است که سالهاست که تا گوش جان وجان گوش به آوازه 

مرونهی اورا رام باد وجريان ا بحر شمس الحق والدين که روزگار و شهريار ايران، خسرو بر

...الک مطابق مرام مشنف و مروج گشته اف  
 

را گذاشتند برکتيبه ) اختيارالدين حصار(چون بنای قلعه دارالسلطنه هرات قمری  818درسال 

:کاشی آن قصيده ای نوشتند در مدح شاهرخ که اين سه بيت ازآن است  

        کالمی نيامد زمدح تو خوشترايا پادشاهی که بر روی دفتر                    

     که هستند شايسته تخت و افسر شهنشه الغ بيگ وسلطان براهيم                  

     دگرکرده ازبهرش ايران مسخر يکی رانشانده است برتخت توران               
 

:وجيه نسفی محمد کرت را ساالرايران خوانده  

مه شعبان        قضا زمصحف دوران چو بنگريست بفالو شش  بسال شش صدوهفتاد          
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بنام صفدرايرانيان محمد کرت                 برآمد آيت الشمس کورت در حال          
 

:سجع مهرمحمود هوتکی بدينقرار است  

سکه زد ازمشرق ايران چو قرص آفتاب        شاه محمود جهانگير سيادت انتساب            

حق را سکه برزر کرد ازحکم اله          عاقبت محمود باشد پادشاه دين پناه دين             
 

:سجع مهرديگراو  

    شاه ايران عاقبت محمود شد        دولت سلطان حسين نابود شد                     
 

 اسرای آنها را آزاد ساخته و سرانجام قرار) ...  م1726(اشرف هوتکی پس ازپيروزی برترکان 

شناخته " خليفه مسلمانان"وسلطان بعنوان " شاه ايران"د صلحی امضا شد و شاه اشرف بعنوان دا

.شدند وهم درقرارداد صلح مقررشد که مناطق تحت اشغال ترکيه به ايران بازگردانده شود  
 

م درعهد شاه اشرف موقعی که به ترغيب مال زعفران کتيبه ای برمسجد اصفهان  1726درسال 

: شاه ايران خوانده شده است ی وبا خط نسخ نوشته شد، اشرفروی کاشی خشت  

  لقد امرالسلطان خاقان عصره         زصديق است انوار صداقت                  

ومن فايق فی ايران عزجالله         زفاروق است اسرار عدالت                  

لنورين نور فيض ورحمت زذی ا واشرف السلطان السالطين اسمه                      
 

:راهب طوسی درمورد احمدشاه درانی ميرزا جعفر  

جهاندار احمد شه سرفراز       که درهای دلهاست بر وی فراز                    

    در درج اقبال درانيان خداوند دولت بر ايرانيان                       
 

که درنشريه فرهنگ ايرانزمين چاپ )  م1753 (1167 شوال 16احمدشاه درانی درفرمان تاريخی 

شده است کلمه افغانستان را بکارنبرده ودرعوض آرزوکرده است تا بياری خداوند سراسرايران را 

بکلی وحال قلعه مشهد را محاصره داريم، انشااهللا همينکه قلعه فتح شد ... به زير فرمان خود آورد 

.)3..." (کل ايران به تصرف آمد  
 

:ی دررثای تيمورشاه درانیشهاب تبريز  

   ای دريغا تاجدار خسرو ايران کجاست؟  ملک ايران گشت ويران چون دل آشفتگان               
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: ميخوانددل جهانرا نظامی درهفت پيکرايران   

همه عالم تنست و ايران دل      نيست گوينده زين قياس خجل                  

  دل زتن به بود يقين باشد زمين باشد    چونکه ايران دل                 
 

 ازشروع  تاريخ –فارسی  فرهنگ   عظيم ادب وۀگنجين ياو  داخلی  منابع  تمام باينترتيب مطابق

 درچندهزارسال قبل، تا پادشاهی تيمورشاه درانی دردوصد) دربلخ(افسانوی شاهنشاهی گشتاسپ 

خوانده اند که قلمروافغانستان " ايران"سال قبل، اکثريت مطلق زمامداران نامداراين قلمرورا شاه 

سرزمين های بلخ، غزنه وهرات ستون فقرات مفاخرفرهنگی آنرا  کنونی درقلب آن قرارداشته و

  !ميسازد

 

وموقعيت آن) پرشيا(پارس   
، نامی است که درتمام منابع خارجیيگانه وقديم ترين يا فارس  "پرشيا"همانطورکه فوقا گفته شد 

آسيای ميانه تا هند وازغرب چين تا شمال افريقا و  بزرگی از برقلمروقبل ازاسالم   قرن11حدود 

: ) م637م الی . ق550از (دنيا امپراطوری بزرگ سه . )8 – 4نقشه های (اطالق ميگرديد يونان 

 – 224(ساسانيان  و)  م224 –م . ق247(ان اشکاني  يا ، پارتيان)م. ق330 – 550(هخامنشيان 

). 17(ميشوند  خوانده " پرشيا های  امپراطوری" ، بودند جهان تمدن مهد فرهنگ وکه   ) م637

تشکيل کرده بودند   امپراطوری بزرگی درشرق امپراطوری پارتيان ) م300 – 1(کوشانيان نيز

  .بعدا ضميمه امپراطوری بزرگ ساسانی ميگردد که 
 

درزمان هخامنشيان دولت آن زمان ايران را : مينويسد" افغان نامه"ترافشاريزدی درجلد اول دک

. )3 (نوشته اند" شهنشاهی پارس"چه درتورات و چه درکتب يونانی و رومی  .ميگفتند" پارس"

درسکه های اردشيراول درزمان ساسانيان، )      (بشکل " ايران"واژه ادعا ميشود که  اما

.)11 ( گرديده است

n

 23 ۀوياايران درجمل آريانانام  است،شاه پارس 

   آريا  را اتهر( اندخو، خودرا آريايی مي رستم

 شـاه بـزرگ،  ،)داريوش(مـن داَرَيـَوئـوش "  

   ...                            ،)ويشتاسپ(مينها، پسرِوشـتـاَسـپـَه 

 1
     Era
افتير د..."اردشيرشاهنشاه ايران  "... تبصور  
 

)  ق م486 - 522( داريوش، بيستون ۀکتيبدر

نقش درکتيبۀ اما ،)18( ديده نميشوداوسرزمين 

):9  و5 ،4نقشه های  :ناميده اندنيز         )   (

، شاه سرز)پارس(شـاه شاهـان، شـاه درپـارَسـه 

Aria
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اينست سرزمينهايي آه به بخشايش اهورامزدا به من رسيده است و من دراين سرزمينها شاه 

، )عربيه(، َاَربـاَيـه )آشور(، َاثـورا )بابل(، بابيروش )عيالم(، اوْوَجـه )پارس(پـارَسـه : ستمه

، َيـئـوَنـه )ليـدي/سارد/اسپارت(، ْسـَپـرَده )دريانشينان(ْي ْدَرَيـْهـيا  ، ْتـَيـئي)مصر(مـودراَيـه 

، ْزَرَآه )پارت(، َپـرَثـَوه )آناتولي/ادوآيهآاپ(، َآـتـَپـتوَآـه )نيهيارم(، َارميـَنه )ماد(، مـاَده )يونان(

، )باآتريا/بلخ(، باْخـْتـريش )خوارزم(ْي  ، اوواَرزمي)آريا/هرات(، َهـَرئيـَوه )سيستان/َزَرنگ(

، َهـَرئوَوتيش )پنجاب/ رود هفت(، َثـَتـگوش )سكا(، َسـَكـه )گندهارا(، َگـداَره )ُسغد(ُسـگوَده 

  "... سرزمين 23روي هم ). بلوچستان/ُمـكران(، َمـَكـه )رمندي علياي رود ههناحي/آراخوزي(
  

من داريوش، شاه بزرگ،  ):11(، داريوش خود را چنين معرفی کرده است کتيبه نقش رستمدر

دست، پسرويشتاسپه،  تا دور شاه شاهان، شاه مردمان ازهمه تبارها، شاه دراين زمين بزرگ 

  ...اد آريايی هخامنشی، پارسی، پسرپارسی، آريايی ازنژ
 

پس ازاسالم نيز، اين قلمرو با جغرافيای کوچکتری، بازهم  شاهد امپراطوريهای عظيمی  چون 

: درهرات(وتيموريان )  م1148 - 962: درغزنه(، غزنويان ) م999 - 874: دربخارا(سامانيان 

 اين بوده است که اوج افتخارات تمدن و فرهنگ اسالمی  محصول فرزانگان)  م1506 - 1370

اين سالله ها، درتمام  ادبيات کهن ما، شاهان ايران و يا خراسان . سرزمين ها دراين دورانهاست

 م  نام تاريخی ايران بربخش کوچکی ازبقايای پرشيای بزرگ 1935خوانده شده اند ولی درسال 

. گذاشته ميشود  
  

 اين قلمروبزرگ بنام پرشيا  قابل تذکراستکه درتمام منابع ومتون خارجی تا قرن بيستم، جغرافيای

يا فارسی ناميده  (    ) يا فارس و کليۀ مردمان وافتخارات آن  بنام  پرشيان (      ) 

و پرشيان را " ايران"اما مترجمين ايران امروزی درتمام موارد ودرهمه جا، پرشيا را 

رات تاريخی وفرهنگی پرشيای بزرگ را منحصربه رجمه نموده وباينترتيب تمام افتخا

 مولوی يا  – بطورمثال –ازطرف ديگر شايدهم مضحک ترمی بود اگر(نموده اند " نی

نه تنها عالقمند  بلکه " افغانی"ميگفتند، صرفنظرازينکه عدۀ از دولتمردان " افغانی"ا 

!)حای زبان و فرهنگ آنها بوده اند
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        Persia
          Persian
. شده است

ت" ايرانی"

ايران کنو"

 ابن سينا ر

 درصدد ام



 
)17( م.  ق330 الی 550 هخامنشيان ازپرشيای – 4ه نقش  

  

  )17(ی هخامنشی درقسمتهای ازپرشيابزرگ  مسيرفتوحات اسکندر– 5نقشه 
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  )17 ( م224م الی .  ق247پرشيا درزمان پارتيان از – 6نقشه 

  

 

)17 ( م300 الی 1 امپراطوری کوشانی درشرق امپراطوری پارتيان از– 7نقشه   
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)17( م 637 الی 224 پرشيای ساسانی از– 8ه نقش  

 
)19( م 1753 چاپ گيا واراکوزيانردی ازسغديانا، مارگيانا، پارتيا، بخش آريا، بکتريانا، پاروپاميزوس و– 9نقشه   
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  وموقعيت آنخراسان
ازآن ...اصطالح خراسان گويا پيش ازظهوراسالم وجود داشته چنانکه ظاهرا درقرن پنجم ميالدی

خوانده اند واين " خراسان خوتای"خ ارمنستان ياد کرده وشاهان يفتلی درهمان قرن خود را درتاري

خراسان " لقب   شاهان يفتلی برخی ازمسکوکات بر. )3 (برده اند لقب را درمسکوکات خود بکار

. ديده ميشود" تگين شاه"بزبان پهلوی عنوان  يکی ازمسکوکات آن سلسله  نقش است وبر" خاتاو

:ين گرگانی در ويس ورامين گويدفخرالد  

                    خوشا جايا برو بوم خراسان             درو باش وجهان را می خورآسان

                    زبان پهلوی هرکو شناسد                خراسان آن بود کزوی خور آيد

  و پارس را زو خوربرآيدخوراسد پهلوی باشد خورآيد            عراق                   

خوراسان را بود معنی خورآيان       کجا از وی خور آيد سوی ايران                     
 

مقاالت و منابع زيادی درمورد خراسان وجود دارد ولی از مجموع نظرات مورخين و دانشمندان  

ه اسالمی، تغييرات چنين استنباط ميشود که مرزهای خراسان درطول تاريخ و بويژه درقرون اولي

).21 و 20(فراوان کرده است   
 

خراسان در زبان قديم فارسی : لسترينج درجغرافيای تاريخی سرزمينهای خالفت شرقی مينويسد

اين اسم دراوايل قرون وسطی  بطورکلی برتمام اياالت اسالمی که  در . بمعنی خاورزمين است

يگرديد وباينترتيب تمام بالد ماورالنهر را در خاورکويرلوت تا کوه های هند واقع بودند اطالق م

جغرافيه نويسان  مسلمان ... شمال خاوری به استثننای سيستان وقهستان درجنوب شامل ميگرديد

خراسان را بچهارقسمت کرده هرکدام رابنام کرسی آن قسمت، يعنی نيشاپور، مرو، هرات وبلخ 

).22(ميخواندند   
 

لطف اهللا نيشاپوری نام اين چهارشهرخراسان را درين . ه استايالت خراسان چهارشهرعمده داشت

:رباعی بصورت مراعات النظيرجمع کرده است  

                  درمرو پريرالله آتش انگيخت                دی نيلوفر به بلخ درآب گريخت

  خواهد بيخت                   امروزگل ازخاک نيشاپوردميد               فردا به هری باد سمن
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.     خراسان نام مملکت است و اين مملکت عرصه وسيع دارد: حافظ ابرو درشرح خراسان گويد

حد شرقی آن منبع آمويه وجبال بدخشان وکوههای تخارستان وباميان واعمال بالد غزنی وکابل 

سان و حد غربی آن بيابانی است ميان خوارزم وخرا. ماورای جبال الغورکه منبع هيرمند است

حد شمالی خراسان . حدود دهستان وجرجان تا بحرخزر وبعضی از حدود قومس  و ری افتاده

جنوبی خراسان حدود سند است، کابل وغزنی واعمال سجستان و ... منتهی ميشود به جيحون 

).3(بيابانی فارس   
 

حدود  ری در از: هرتفلد درشرح کتيبه پايکلی  حدود خراسان دوره اسالمی را چنين تحديد ميکند

سلسله جبال البرز بگوشه جنوب شرقی بحيره خزرخطی را کشيده وآنرا به لطف آباد برساند واز 

آنجا ازتجند ومرو گذرانيده به کرکی و جيحون وصل کنيد وبعد از آن همين خط را ازکوه حصار 

 وقهستان و به پاميروازآنجا به بدخشان پيوست کنيد که ازبدخشان با سلسله کوه هندوکش به هرات

).3(ترشيز وجنوب خواف برسد وواپس به حدودی ری وصل گردد   
 

خراسان را از شرق هندوستان، ازغرب نواحی گرگان و از شمال رود   حدود ،مولف حدودالعالم

وپادشای خراسان اندرقديم جدا بودي وپادشاي ماورالنهرجدا واکنون هردو : جيحون دانسته ميگويد

 رودکی سمرقندی که دردربار). 23(ه بخارا نشيند و از آل سامان است مير خراسان باو. يکيست

 شاهان خراسان  آل سامان ميزيست وشهربخارا پايتخت آن بود، اسامی شاهان سامانی را بعنوان

:چنين منظوم ساخته است  

نه کس بدند زآل سامان مذکور         دايم به امارت خراسان مشهور                    

اسماعيل است و احمدی و نصری     دونوح و دو عبدالملک و دو منصور                    
 

شعرای  . نرشخی مولف تاريخ بخارا احمد بن اسماعيل سامانی را به لقب امير خراسان ياد ميکند

آل ناصرچون عنصری، فرخی ونظايرايشان شاهان غزنوی را خدايگان خراسان، خسرومشرق 

):3(د خوانده وستايش کرده ان  

                  ايا شنيده هنر خسروان به خبر         بيا زخسرو مشرق عيان ببين تو هنر

                  خدايگان خراسان و آفتاب کمال       که وقف کرد براو ذوالجالل عزوجالل
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خود را " اصل"ازکشورخود بنام خراسان ياد کرده و" جزيره خراسان"ناصرخسرو بلخی حجت 

:راسانی ميخواندخ  

                   خاک خراسان چو بود جای ادب              معدن ديوان ناکس اکنون شد

                   حکمت راخانه بود بلخ و کنون                خانه اش ويران وبخت وارون شد

ی و سریگرچه مرا اصل خراسانی است               ازپس پيری ومه                    

دوستی عترت وخانه رسول                   کرد مرا يمگی و مازندری                    

مرا مکان به خراسان به يمگانست           کسی چرا طلبد درسفرخراسان را                    
 

: خداوندگار بلخ ميگويدویمول  

       تا برآميزم بديشان تا کنم خوش مذهبی                  ازخراسانم کشيدی تا بريونانيان     
 

:جامی دراستقبال ازغزل معروف حافظ گفته است  

                 هرجا که رفت زورق حافظ به بحر شعر        جامی سفينه تو زدنباله می رود

رود                نظم تومی رود زخراسان به شاه فارس           گرشعراو ازفارس به بنگاله می   
 

 در سفرنامه  ابن بطوطه. را خراسانی ميگويد هندوستانی غيرهندوستانی : تزک خود گويد بابردر

رنجيت سنگه درظفرنامه خودجايی . همه خارجيان را درهندوستان خراسانی ميخواندند: خود گويد

ا بنام که ازجنگ اميردوست محمد خان با لشکرهند به قيادت شاه شجاع ياد ميکند افغانان قندهارر

):3(خراسانيان نام ميبرد   

به شمشيرهندی خراسانيان            بکشتند هندی بيابانيان                        
 

عبداهللا خان فوفلزايی درضمن تاريخ بنای احمدشاهی قندهارازسرزمين افغانستان بعنوان خراسان 

:ياد کرده است  

  شاه         باستواری همت بنای شهر نهاد                   دمی که شاه شهامت مدار احمد

                    جمال ملک خراسان شد اين تازه بناه       زحادثات زمانش خدا نگهدارد
 

اشرف الوزرا سردارشاه وليخان وزيراعظم درتاريخ منظوم خود تيمورشاه را خديو خراسان 

:خطاب کرده است  

سپاه            گل باغ اقبال تيمورشاه                     خديو خراسان دارا  
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:اين بود)  م درکابل1866تخت نشينی درسال (سجع مهراميرمحمد افضل خان   

                   دوفوج مشرق ومغرب زهم مفصل شد          اميرملک خراسان محمد افضل شد
 

):24(سايل درمورد اميرعبدالرحمن خان   

سان به پشاورآمد             گويا مهرجهان تاب زخاورآمد                     والی ملک خرا  
 

، "ايران" شاه باضافه اکثريت زمامداران اين قلمرو– )فارسی (باينترتيب مطابق تمام منابع داخلی

خراسان ديروزی قسمت اعظم قلمروی افغانستان امروزی را . نيز خوانده شده اند" خراسان"شاه 

امروزيکی از استان ). 11 و 10نقشه های ( وهرات دربر ميگرفت با دوايالت بزرگ آنروزی بلخ

های شمال شرقی ايران بنام خراسان ناميده ميشود که يک بخش بسيارکوچکی ازخراسان بزرگ  

اينکه، بقول الفنستون، تمام باشندگان اين سرزمين خود را خراسانی  تر ازهمه مهم. ديروزی است

.اصرخسرو و مولوی درغربت، نمونۀ مصداق آنستپژواک ناله های ن). 25(می نامند   

 

 
)26) (هرات، بلخ، مرو و نيشاپور( موقعيت خراسان با چهارشهربزرگ آن – 10نقشه   
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)26) ( م1506 – 1370( موقعيت خراسان دردوره تيموريان – 11نقشه   

 

 نتيجه گيری
 در" ويجه -ايريانا"کلمۀ  ماخذ از فکرميشود،لی ايران دراوستا وجود ندارد و کلمات آريانا و. 1

) آريايی( وتباری اينترتيب منشای قومیه وب  را ميدهد يا آرياارين - که معنی سرزمينباشداوستا 

عدۀ بشمول (ها  باشندگان اين سرزميناقوام و  مشخص نبوده وهمه چندان ،اقوام آريايی اما. دارد

.)27 (ا منسوب بآن ميدانندخود ر) حتی اروپايی هندی واقوام  از  
 

 . سال دارد70  کمترازۀ درادبيات کهن ما سابق  يونان قديم بکاررفته و فقط درمنابع  آرياناکلمۀ . 2

. است" ايران شهنامه "همان" آريانای يونان"،  آنروزیدرنظرداشت جغرافيای تاريخی با  
 

م سرزمين نياکان ما شناخته شده و درتمام ادبيات کهن ما منحيث قديمی ترين نا   ايرانکلمۀ. 3

را شاه ايران گفته اند ولی ) ازپيشداديان تا درانيان(اکثريت زمام داران تاريخی وناموراين قلمرو

. م ديده نميشود1935اين کلمه درجغرافيای تاريخی وسياسی جهان تا سال   
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امپراطوريهای بزرگ  ويا فارس بيشتردرادبيات خارجی معمول بوده ودربرگيرنده  پرشياکلمۀ. 4

م کلمه ايران بربخش کوچکی 1935درسال . رطول تاريخ بوده استوکوچک با جغرافيای متغييرد

کوچک جغرافيايی  بعالوه، پارس يا فارس منحيث يک واحد. ازاين قلمروی بزرگ گذاشته ميشود

ان امروزی درقسمت جنوبی ايرايران وخراسان آريانا،   پرشيا،قديمیدرکنارنامهای نيزتاريخی و

. داردوتباری  هم بارقومی اين کلمه. ستداشته وحاال شيرازمرکزآن وجود  
 

 نيز مثل ايران در ادبيات کهن ما منحيث  نام  سرزمين نياکان ما شناخته شده و  خراسانکلمۀ. 5

شاه خراسان و مردم آنرا ) تا عبدالرحمن خان(اکثريت زمامداران اين قلمرو دردوره اسالمی را 

.اين کلمه هيچگونه بارقومی وتباری ندارد.  نی خوانده اندخراسا  
 

 و  قرار دهيم، نام های قديمی  معيار قضاوت   اگر منابع خارجی را – نکات فوق داشت تمام  نظر با در

 ولی اگر منابع داخلی، ادبيات کهن و. بوده است" پرشيا"و " آريانا"قسما جغرافيايی اين سرزمين ها 

های قديمی وتاريخی سرزمينهای نياکان   را معيار قضاوت قرار دهيم، نامفارسی  هنگگنجينۀ عظيم فر

.بوده است" خراسان"و " ايران"ما گلواژه های   
 

  دوستان را شاد گردان، دشمنان را کورکن            آفتابا، بارديگرخـــــــــــانه را پرنورکن
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