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 عزيز آريانفر :نويسنده
  تارنمای خراسان زمين :ناشر

 ١٣٩٠) تير( سرطان ٢

  گستره ايرانستان
 )ف�ت قاره يا پشته پھناور ايران(

  
مھم ترين موضوع اين است ببينيم که چه موضوعی را در کدام . تاريخ در يک گستره جغرافيای سير می کند

  .گستره يا ظرف جغرافيايی بررسی می کنيم
  

ھمان گونه که ھمه گيتاشناسان جھان . در بر می گيرد »ايران«بخش بزرگی از قاره آسيا را ف*ت پھناور 
ف�ت ھندوستان، ف�ت عربستان و :  جغرافيايی بزرگ وجود دارد) پشته(پذيرفته اند، در جنوب آسيا سه ف*ت 

  .ف�ت ايران
  

ايران، به عنوان «: ويلھلم بارتلد يکی از بزرگترين خاورشناسان جھان ف*ت ايران را چنين تعريف می نمايد
ايی مفھوم ف*ت مرتفعی را می رساند که در شمال و شمال شرقی محدود می شود به حوضه اصط*حی جغرافي
. و درياچه ارال و ھم مرز است در جنوب و جنوب شرقی با حوضه اقيانوس ھند) کسپين(ھای دريای خزر 

  .»سرزمينی که به اصط*ح از حوضه ھای دور از مرز دريا تشکيل يافته است
  
    2.»رود سند و دجله را سرزمينی می خواند ميان 1»ايران« ن بزرگ آلمانی، اشپيگل، جغرافی دا. ف
  

اصط*ح ف*ت ايران با ھمين حدود و و ثغور از سوی ھمه مجامع ) جغرافيا(روی ھم رفته در علم گيتاشناسی
  .علمی و دانشمندان بزرگ اين علم پذيرفته شده است

   
ف*ت مذبور در فاصله ای بين دشت ...«: ايران نيز آمده استجلد اول  کتاب تاريخ ده ھزار ساله 19. در ص

ھای بين النھرين و دره رود سند قرار می گرفته و مساحت آن به دو ميليون و ششصد ھزار کيلومتر مربع بالغ 
  . »می شده است

  
ی عربستان ، يک گستره يا يک ساختار جغرافيايی است که ميان ف*ت ھند و جزيره نما»ف*ت ايران«اين گونه، 

، )ايران جغرافيايی(گستره جغرافيايی ايران . و سرزمين ھای قزاقستان، روسيه، چين و ترکيه افتاده است
و در ياچه ) سيحون(مشخص تر از رود سند و اقيانوس ھند تا دشت ھای پھناور قزاقستان در آن سوی سير دريا 

  . و دريای خزر پھن است و تا آن ور قفقاز) اروند(ارال، از بام دنيا تا رود دجله 
 

به شمول بخشی از گستره قزاقستان و (به ھر رو، در تعاريف ک*سيک جغرافيايی، سرزمين ھای آسيای ميانه 
در گستره ) آذربايجان و ارمنستان(و حتا استان ھای ختن و کاشغر چين و نيز  بخشی از قفقاز ) قرغيزستان

از افتادن گرجستان به دست روسيه، اين سرزمين ھم در درازای  ھر چند، پيش. جغرافيايی ايران شامل می گردد
  .   تاريخ بخشی از ايران بوده است که با اين احتساب، مرزھای شمال باختری ف*ت ايران به دريای سياه می رسيد

  

                                                 
اين که اين کلمه . بايد متوجه يک نکته بود که گزارندگان ايرانی در بسياری از جاھا، پارس را ايران ترجمه نموده اند.  1

به ھر رو، حال ھر چه باشد، پارس يا ايران، ھمين . اصل متن به شکل پارس به کار رفته، يا ايران، جای بحث دارددر 
 .نام برای پشته يی که ميان رودھای سند و دجله افتاده است، از سوی ھمه گيتاشناسان پذيرفته شده است

  
  . 2.، صبرتلد، جغرافيای تاريخی ايران، ترجمه ھمايون صنعتی زاده.   2
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  )بر گرفته از ويکی پيديا(گستره گيتايی ف*ت پھناور ايران 

  

  
  )انايرانست(جغرافيای سياسی ايران بزرگ 

  )برگرفته از منابع عربی(
  

رييس دفتر مطالعات  -داکتر صفر عبدK آن چه مربوط به مرزھای شمالی ايران می گردد، پروفيسور
مناسبات مرزي ايران و توران، ايرانشناسي پژوھشکده خاورشناسي پژوھشگاه علوم قزاقستان در زمينه در مقاله 

که از سوی موزه » رحمت نامه«در کتاب مجموعه مقاQت  2008به سال  که(به روايت شاھنامه ي فردوسي 
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، می )انتروپولوژی و اتنوگرافی پتر کبير پژوھشگاه علوم روسيه در سانکت پتربورگ به چاپ رسيده است
    :نگارد

  
 »مرزھاي تاريخي ايران و توران به روايت شاھنامه فردوسي«موضوعي كه در اين جا بررسي مي شود «

موضوع از آن جھت مھم است كه ھم اكنون شماری از اقوام باديه نشين كه با گذشت زمان در  بررسي اين. است
مرزھاي ايران تاريخي ساكن شده اند، خود را توراني و سرزمين ھايي را كه در آن جاي گرفته اند، توران مي 

گھگاھي در اظھارات  آن ھا .پندارند و حتي شك ندارند كه مراد از سرزمين توران، سرزمين تركان مي باشد
غير علمي خود حدود توران را چنان ترسيم مي كنند كه به روايتي، تقريبا سرزمين ھايي را كه امروز ترك 

   3.تباران و ترك زبانان در آن به سر مي برند، در بر مي گيرد
   

فريدوِن ايراني بوده اند اين كه تورانيان، طبق منابع تاريخي و اساطيري ايران باستان از فرزندان تور و از دوده 
فريدون تور را به بخش خاوری ايران ويچ گسيل مي . و ھيچ نسبتي با نژاد زرد ندارند، بر آگاھان روشن است

  4.مي نامد و چنان كه معلوم است، آزاده ھمان آريايي است» آزاده خوي «كند و زنش را 
  

اند، زنان اريايي را نيز با خود برده اند و پس از  ايرانياني كه به سوي شرق رفته: از شاھنامه چنين بر مي آيد
قرن ھا امكان آميزش ايشان با زنان زرد پوست فراھم آمده است؛ و اين سرگذشت را در داستان مادر سياوش و 

   :ھنگامي كه كاووس، از نژاد دختر مي پرسد، در پاسخ می شنود. كيكاووس مي توان دريافت
  

   بگفتا كه از مام، خاتوني ام
   ز سوي پدر آفريدوني ام 
  

از بيت . و روشن تر از اين نمي توان گفت كه تورانيان آريايي نژاد، اندك اندك با اقوام زرد پوست آميخته اند
در شرق ايران و در ھمسايگي چين بوده » توران زمين«ھايي كه در شاھنامه آمده است، مي توان دريافت كه 

   .ن در آن سرزمين راه يافته و در آن جاي گزيده انداست، كه پس از چندين ھزار سال، تركا
  

كه به زبان پھلوي بر جاي مانده است، نخستين كه در خراسان و ايران  5»نامه شھرستان ھاي ايران«در كتاب 
نيز در نزديكي آن بنياد شده و ھمه اين شھر ) اسفجاب(از آن ياد شده، سمرقند است كه بخارا، تاجكند و سپيجاب 

استاد جنيدي پس از آوردن متن پھلوي و ترجمه فارسي اين متن . نام داشته اند» سغد«وي ھم سرزمين ھا بر ر
پس چگونه ممكن است كه اين شھرھاي ايراني كه ھنوز كھنه ترين نمونه ھاي زبان ھاي ايراني را «: مي نويسد

   6.»ز كشور توران به شمار آينددر خود نگاه داشته اند، و ھمگان با آيين و فرھنگ ايراني مي زيند، بخشي ا
  

در تاييد اين نظر دQيل فراواني وجود دارد كه ذكر آن ھا در اين فرصت اندك ناممكن است، ولي شاھنامه كه 
به ھيچوجه جزيي از ) سرزمين ميان دو رود سيحون و جيحون(مورد نظر ماست، شھادت مي دھد كه ورارود 

در يكي از تازش ھاي تورانيان سرانجام جزيي از . از ايران بوده استسرزمين توران نبوده بلكه ھمواره بخشي 
سياووش، سردار ايراني با آنان مي جنگد و با شكست تورانيان، آنان پس . سرزمين ايران به دست ايشان مي افتد

ز آن ھا مي سياووش ا. تورانيان چون ادامه نبرد با ايران را ممكن نمي بينند، پيشنھاد آشتي مي دھند. مي نشينند

                                                 
، ١٣۵٨، فريدون جنيدي، بنياد نيشابور، تھران، »زندگي و مھاجرت نژاد آريا بر اساس روايات ايراني«: نگاه شود به  . 3

  .١٧٢ص 
آزادگي است، شايد به علت اين كه اينان تنھا مردمان آن ھنگام » اير«استاد فريدون جنيدي آورده است مفھوم و معناي .  4

و گله داري روزگار مي گذرانيده اند و چپاول و غارت و آتش سوزي و گروگان گيري و دزدي از  بوده اند كه با زراعت
   .١٧٨آداب و رسومشان نبوده است، ھمان، ص 

اين كتاب با ھمكاري فرھنگي و . ١٣٧١نقشه جغرافيايي شاھنامه فردوسي، حسين شھيدي مازندراني، بنياد نيشابور، .  5
موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب فراھم آمده است، نخستين گام در بررسي نام ھاي فني استاد فريدون جنيدي و 

سرزمين ھا و نيز نگاره جھاني شاھنامه و چگونگي ايران در ميان جای آن است، و مواد بسيار مھم جغرافياي تاريخي را 
  .در اختيار پژوھندگان گذاشته است

ر كتاب مرزھاي ايران و توران بر بنياد شاھنامه فردوسي، تاليف حسين بنگريد به سخن آغازين فريدون جنيدي د.  6
   .1376شھيدي مازندراني، بنياد نيشابور، تھران، 
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از اين رو . خواھد كه شھرھاي ايراني را به ايرانيان واگذار نموده و به مرزھاي خود در منطقه توران باز گردند
  به قول شاھنامه، 

  
   بخارا و سغد و سمرقند و چاچ

   سپيجاب و ان كشوري تخت و عاج 
    تھي كرد و شد با سپه سوي گنگ 
  بھانه نجست و فريب و درنگ 
  
ب شھرھاي ايراني را كه چندي با ستم جنگ از ايران جدا ساخته بود، بر جاي نھاد و خود با سپاه توران افراسيا 

از سرگذشت حزن انگيز سياووش پيداست كه كيكاووس آشتي پسرش با افراسياب . به سوي گنگ دژ رھسپار شد
آنان را ادامه نمي دھد، گروگان ھا را  را نمي پذيرد و سياووش برپايه پيمان خود كه با تورانيان بسته بود، رزم با

ھم در اين داستان است كه پيران ويسه، وزير افراسياب در شھر قيجقار . آزاد مي كند و به توران پناه مي برد
   .باشي كه سِر مرز ايران و توران بوده است، به پيشواز وي مي آيد

 
بوده و ختن ) سير دريا (ران از ان سوي رود سيحون بنا به گواھی شاھنامه و نامه ھاي باستان، مرز ايران با تو 

نكته جالب توجه اين است كه چون سخن از لشكر كشي . و كاشغر نيز از شھرھاي ايران به شمار مي رفته اند
ياد مي شود و اين نكته خواننده را به اين ) جيحون(ھاي تورانيان به ايران مي رود، بارھا از گذشتن از آمودريا 

از آِن تورانيان بوده است كه آنان ) سرزمين ھاي ميان سيردريا و آمودريا (د كه آيا شھرھاي ورارود گمان مي بر
  براي رسيدن به خاك ايران بايستي از جيحون بگذرند؟ 

  
ولي پيش از آن كه به اين پرسش پاسخ گوييم، به تكرار بر آريايي بودن تورانيان تاكيد مي نمايم؛ ھرچند در 

. است كه برگرفته از حوادث روزگار شاعر است» تركان«در بسياري موارد، مرادف » توران«شاھنامه واژه 
وفتي افراسياب خوابي ھول انگيز مي . بازھم مي بينيم كه شاھنامه بر يكي بودن ايرانيان و تورانيان تاكيد مي كند

تي كند وگرنه تخت و بخت كشورش بيند و خوابگزاران خواب او را چنين تعبير مي كنند كه بايستي با ايرانيان آش
يكي از پيشنھادھاي افراسياب . را بر باد خواھد داد، او گرسيوز را براي آشتي به نزد رستم و سياووش مي فرستد

   :براي پيمان بستن با سياووش چنين است
  

   زمين تا لب رود جيحون مراست
   به سغديم وين پادشاھي جداست 
   ھمان است كز تور و سلم دلير 
   زبر شد جھان آن كجا بود زير 
   از ايرج كه بر بي گنه كشته شد 
   ز مغز بزرگان، خرد گشته شد 
   ز توران به ايران جدايي نبود 
   كه با جنگ و كين آشنايي نبود 
  

مي . در اين جا سخن از يكي بودن نژاد و ريشه آرياييان و تورانيان پيش از تقسيم شدن ايران به سه بخش است
ين گمان بود كه اين پيوند چندان نيز دچار گسستگي نشده بود؛ چنان كه در اوستا مي بينيم، به فروھر توان بر ا

   7.زنان و مردان توراني نيز درود فرستاده شده است
  

بسياري از . با نگرش به نام ھاي تورانيان كه در اوستا آمده است، ايراني بودن آن ھا به نيكي روشن مي شود
در باره ھمبستگي . آنند كه سكاييان خود را آريايي يا ايراني مي دانستند، ھمين تورانيان بوده اند تاريخ نويسان بر

ايران و توران در شاھنامه شواھد فراواني مي توان يافت و صدھا مثال مي توان پيدا كرد كه در حقيقت ريشه 
  .نژادي تورانيان را مي نماياند

  

                                                 
   .108، ص 2؛ يشت ھا، گزارش پور داوود، ج 143، بند 31بنگريد به فروردين يشت، كرده  .  7
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به باور . بعضي گمان كرده اند رود آموي مرز ايران و توران بوده است بازگرديم به توضيح اين مطلب كه چرا 
رود آموي در دوران ھاي  كتاب ھاي باستاني و منابع تاريخي برآنند كه. نگارنده در اين نكته حقيقتي نھان است

. ستمي ريخته ا) کسپين(گذشته از ميان چارجوي و طاھريه به سوي چپ گذر مي كرده و به درياي مازندران 
خوانده مي » قراقوم«يا ريگزار خوارزم كه امروز » بيابان«تورانيان براي يورش به ايران، بايستي از راه 

تورانيان براي آن كه بتوانند از اين بيابان بگذرند، يورش دوم خود را در . شود، مي گذشتند تا به آمو دريا برسند
ران سيراب است و ھم جاي به جاي، آبگيرھا و آبدان ھا، بھار انجام مي داده اند كه ھم بياباِن خشك از آب با

يورشگران را تشنه كام نگذارند و ھم آن كه سبزه و گياه براي اسب و ستورانشان فراوان باشد؛ چنان كه وقتي 
   :پشنگ از نخستين فرمان خود براي يورش به ايران سخن مي گويد، زمان آن را چنين تصوير مي كند

  
   ن كم شودچو از دامن ابر چي

   بيابان سراسر پر از نم شود 
   چراگاه اسبان شود كوه و دشت 
   گياھان ز يال ي*ن برگذشت 
   دل شاد بر سبزه و گل بريد 
   سپه را ھمه سوي آمل بريد 
   دھستان و گرگان ھمه زير نعل 
   بكوبيد، وز خون كنيد آب، لعل 
  
ر از بيابان در اين جا بيابان خوارزم است و چنان كه فريدون جنيدي در معناي اين مفھوم مي نويسد که منظو 

پيداست، گذرگاھي كه تورانيان از راه آن رود جيحون مي گذشتند، نزديك است به داھستان يا دھستان كه در 
   .نزديكي درياي مازندران واقع است

  
. سوي ايران اشاره شده است در دوره ھاي بعد نيز و در منابع گوناگون، به راه پيمودن تركان از راه بيابان به

، ترجمه »تاريخ ايران در قرون نخستين اس*مي«كتاب  190. محقق بزرگ آلماني، برتولد اشپولر نيز در ص
جواد ف*طوری كه بي گمان يكي از بھترين پژوھش ھاي عصر ما درباره  تاريخ ايران آن روزگار است، نه فقط 

را موشكافانه به رشته تحرير كشيده است، بل كه از آغاز سرازير فراز و فرود چيرگي تازيان بر ايران زمين 
به موجب مھاجرت ھاي قومي كه در «: او مي نويسد. شدن تركان به مرزھاي ايران زمين نيز اشاره ھا دارد

) يتي سو(به طرف ھفت رود ) گرلك : خلخ؛ به تبتي: به فارسي(قرن ھشتم مي*دي اتفاق افتاد، قرلوق ھاي ترك 
پيشروي  (Tarim) و بخشي از كرانه  جنوبي درياچه  تريم) (Balchasch  خش جنوبي درياچه ي بالخاشدر ب

  .»كردند و در قرن دھم، بخش اعظم شان به دين اس*م گرويدند
  
مدت ھا ) ميان درياچه آرال و درياي خزر(ھمين پژوھنده آورده است كه رود جيحون و ف*ت اوست يورت   

ا تنھا به عنوان اسير جنگي يا به عنوان گروه سربازان و صاحب منصبان از آن مي مرزي بود كه ترك ھ
   .گذشتند؛ چنان كه سبكتگين، پدر محمود غزنوي نيز با ھمين عنوان توانست از آن بگذرد

  
كه امروز (تاريخ گواھي مي دھد كه در اثر يورش ھاي فراوان، نفوذ تركان در ورارود و سرزمين اران 

و در بعضي از مناطق ديگر كه از سرزمين ھاي ايران بوده است، افزون ) بايجان ناميده مي شود جمھوري آذر
در درازاي اين تاريخ چند . شده است؛ به حدي كه اين تركاِن ايراني تبار دست به انكار ھويت ايراني خويش زدند

ھمنژاد پديد مي آمد، طبيعي است كه  ھزار ساله با دگرگوني ھايي كه در ميان سرزمين ھاي ايرانيان و تورانيانِ 
  . مرزھاي اين كشورھا مرزھاي پايدار و ھميشگي نبوده باشند

  
پس از چيرگي تازيان و استقرار اس*م بسياري از تورانيان، ترك زبان شدند و بخش مھمي از ايران زمين را نيز 

ستاد كرسي تاريخ دانشگاه منچستر، ا. به تصرف خود درآورده اند كه در اين باره پژوھش ھاي بسيار شده است
از آغاز نفوذ اس*م در ايران زمين، بخش ھايي در شمال درياي سياه و شھرھاي ايراني «باسورث مي نويسد، 

  8.»خوارزم، ماوراء النھر و فرغانه به دست تركان كوچ نشين افتاد
                                                 

 33  -20 . ص. جھان اس*م، ص  :س*م در كتابظھور ترك ھا در جھان ا –ھجوم بربران: گريد به مقاله باسورثبن.  8
  .1980، مسکو .1150 – 950 .و 
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اي ايراني كه او از آن ھا نام مي برد به نظر نگارنده، باسورث در اين زمينه اشتباه مي كند؛ چرا كه سرزمين ھ

سه قرن پس از اس*م نيز به دست تركان نيفتاده بود و خاندان ھاي ايراني طاھريان،  -يعني تا دو . م999تا سال 
تنھا پس از فروپاشي دولت سامانيان بود كه نفوذ تركان در . صفاريان و سامانيان بر آنان فرمانروايي مي كردند

پس از تسخير ماوراء النھر از «نويسد،  گفته محقق تواناي آلماني، اشپولر كه مي. وني نھادفرارود رو به فز
، درست است، ولي مھاجرت »سوي مسلمانان، تركان به طور قطعي به حوزه فرھنگ ايراني و اس*مي راه يافتند

دي موجب ويراني فرھنگي تركان به ورارود كه او از آن ياد مي كند، در فاصله سده ھاي دھم تا دوازدھم مي*
اين نواحي نشد، و حيات معنوي در اين جا ھمچنان به دست ايرانياني بود كه تا چيرگي يافتن مغوQن، تقريبا به 

  .طور مستمر، تحت تسلط تركان بوده اند
  

پروفسور باثورث به درستي يادآور مي شود كه وضع منطقه در سده ھاي پيش، در شاھنامه فردوسي منصفانه 
  . عكس شده استمن
  

است كه  9يكي از محققاني كه با نظر انتقادي و از ديدگاه تاريخي، شاھنامه را بررسي كرده، تاداويش كاوالسكي
ثابت نموده است، تورانياِن دوراِن حماسه ھاي پھلواني را به ھيچ وجه نمي توان با تركان يكي دانست؛ ھرچند كه 

در واقع مردم كوچ نشين » توران«مراد فردوسي از . ل ترك شدن بودنددر زمان فردوسي، تورانيان تقريبا در حا
اين كوچ نشينان آريايي در در سده ھاي . دشت ھاي اوراسيا از سكاييان تا ھپتاليان بودند) آريايي(ھند و اروپايي 

در دفاع ) ھرماوراءالن(آن ھا به فرمانروايان سغد و ورارود . نخستين اس*مي نيروي مقتدري به شمار مي آمدند
عليه حمله اعراب به رھبري قتيبه ياري رساندند، از اين رو، چنان كه كاوالسكي مي نويسد، ترك شناسي كه در 

  .شاھنامه فردوسي از فرھنگ باستاني ترك ھا معلوماتي بجويد، نوميد خواھد شد
  

وارد . سپس افزون شده استبه نظر نگارنده در سده ھاي آغازين اس*مي، نفوذ زردپوستان به فرارود آغاز و 
ايرانيان غ*مان ترك خريداري مي كرده : شدن تركان به اين منطقه در آغاز به صورت مسالمت آميز بوده است

  . اند و بعد ھا به صورت سپاھي در ارتش به خدمت مي گرفته اند
  

تا برخي از محققان  پروفسور باسورث اشاره كرده است كه ورود مسالمت آميز تركان به منطقه سبب شده است
از اين رو ت*ش . ترك چنين بپندارند كه تركان از ھمه سو وارد شده و ديگر در آن منطقه غير تركي نمانده است

كرده اند كه نه تنھا دانشمندان بزرگ و فيلسوفاني چون فارابي، بيروني، و ابن سينا را ترك اع*م كنند بلكه ابو 
با كمال احساس و انگيزه 10اني را نيز چنين بپندارند؛ چنان كه ايرن ميليكف،مسلم خراساني و ديگر سرداران اير

ولي اين ادعاھا در زمره كوشش ھاي  .ملت گرايي، ابو مسلم خراساني را قھرمان ملي ترك ھا دانسته است
   .نابخردانه براي وارونه نماياندن تاريخ به شمار مي آيد

  
ن دريافت كه توراِن تاريخي، سرزميني است كه بيشتر آن در با بررسي مطالب شاھنامه به خوبي مي توا 

قزاقستاِن كنوني و از پايان آب سيحون و جيحون و بيابان قراقوم آغاز مي شده و تا مازندران و کرانه ھای رود 
ولگا و بخشي از مرزھاي چين و مغولستان و سرزمين بلغار ھا مي رسيده است؛ كه در آن تورانياِن آريايي نژاد 

  . به سر مي بردند
  

بي جھت نيست . مغول درآمده –در عصر ھاي بعدي، اغلب اين سرزمين ھا به تصرف اقوام ترك و سپس ترك 
كه فردوسي توسي در برابر نفوذ تركان و ھجوم ھاي پي در پي ايشان به ايران زمين واكنش نشان داده و 

از اين . ايي بوده است كه ايرانيان از ايشان ديده اندشاھنامه او به نحوي، پاسخ در برابر مشك*ت و رنج و آزارھ
رو در شاھنامه اگر تورانيان را گھگاه ترك خوانده است، منظور او ھمان تركاِن معاصر اويند؛ تركاني كه پس از 

  . فروپاشي سامانيان، فرمانروايي بر ايران را به دست گرفتند
  

                                                 
9  .T. Kowalski: les turos dans le Sah–name // “ Roozenik orientalistycny ”. ol.15. 1939 – 
1949.  P. 84 – 99 
10   .I. Melikoff Abu Muslim, le “ port – hache ” du  Khorassan dans la tradition epique 
turco – iranienne. Paris, 1962.  
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له است ااست و ھدف ما توجه دادن خوانندگان به اين مس بررسي مفصل اين موضوع از حوصله اين مقاله بيرون
را كه جزيي از خراسان بوده ) ماوراءالنھر (كه امروزه بر اثر ترك گرايي ھاي برخي از محققان نااگاه، فرارود 

  11».و ھويت ايراني و زبان فارسي در آن شكل گرفته است، توران مي انگارند
  
برای . صر، در گستره بندی ھای جغرافيايی دگرگونی ھايی ھم رو داده استاگفته پيداست که در دوره تاريخ معان

ھنگامی که سرزمين ھای کنونی آذربايجان، ارمنستان و گرجستان پاره يی از (نمونه، گستره قفقاز در گذشته 
ی مگر، پس از آن که به دست امپراتوری روسيه تزار. ، سرزمين ھای آسيايی شمرده می شد)خاک ايران بودند

افتاد، جغرافی دان ھای روسی و به تبع از آن ھا جغرافی دان ھای باخترزمين اين سرزمين ھا را در گستره قاره 
 . اين گونه، اين کشورھا امروز ديگر جزو ف*ت قاره ايران به شمار نمی آيند. اروپا آوردند

  
آسيای «به نام 12و فراردودان )ماورالنھر(ھمچنان در دوره پيش از فروپاشی شوروی پيشين، گستره فرارود 

مگر، جغرافی دان ھای باختری، بيشتر آلمانی ھا ترجيح می دادند آن را به نام . ياد می شد» ميانه و قزاقستان
روشن است در پشت سر . را در بر می گرفت» آسيای ميانه«بخوانند که گستره يی فراختر از » آسيای مرکزی«

آسيای «امروزه، اصط*ح . ای بزرگ اروپايی پنھان گرديده بودھر دو اصط*ح استراتيژی ھای قدرت ھ
) و به گونه غير رسمی به شمول مناطق شمال افغانستان(برای سراسر گستره آسيای ميانه و قزاقستان » مرکزی

مطرح گرديده است که  »آسيای مرکزی بزرگ«در استراتيژی نو امريکايی ھا اصط*ح . اط*ق می گردد
  .تاريخی -است تا جغرافيايی» جيوپوليتيکی«ستان را ھم در بر می گيرد که بيشتر يک اصط*ح افغانستان و پاک

  
آسيای «يعنی . به ھر رو، ھنگامی که سخن از آسيای مرکزی است، يک ساختار جيوپوليتيکی مد نظر است 

دھم از واژه  با توجه به ھمين مساله است که ترجيح می. ھمتای ھم نمی باشند» آسيای ميانه«و » مرکزی
تاريخی است، و چونان يک سازواره از گستره  -)گيتاشناختی(که يک اصط*ح جغرافيايی » آسيای ميانه«

سفارش من . کار بگيرم تا آسيای مرکزی) دقيقا کشورھای فرا رودی يعنی پنج جمھوری(اروآسيای ميانه بزرگ 
  .کار بگيرند»آسيای ميانه«از » ای مرکزیآسي«به انديشمندان پارسی زبان ھم ھمين است که به جای واژه 

  
ھرچه است، ھنگامی که سخن از ف*ت ايران می رود، سخن از يگ گستره . برگرديم به ف*ت ايران

بايد توجه . نه کدام واحد سياسی يا ساختار جيو پوليتيکی -از سند تا به دجله -در ميان است) جغرافيايی(گيتايی
بر وزن ھندوستان و ( »ايرانستان«که نويسنده ترجيح می دھد آن را 13)ھرايرانش( -»ايران بزرگ«داشت که 
بگويد، با کشور جمھوری اس*می ايران به عنوان يک واحد سياسی يکی نمی باشد و اين کشور تنھا ) عربستان

چه کنون در گستره ف*ت ايران واحدھای سياسی يی چون جمھوری . بخشی از آن را می سازد نه کل آن را
 - می ايران، افغانستان، پاکستان، تاجيکستان، ازبيکستان، ترکمنستان، آذربايجان و ارمنستان در سيمای کشوراس*

ملت ھا جا گرفته است و بخش ھايی از آن چون بخش خاوری کشور عراق و کشور گرجستان و کردستان ترکيه 
فيای سياسی ايران بزرگ مانده و بخشی از ايالت سين کيانگ جمھوری توده يی چين، بيرون از گستره جغرا

  . است
  

آن چه مربوط می گردد به جغرافيای سياسی تاريخی گستره ايران، در دوره ھای گوناگون تاريخی گاھگاھی يک 
دولت نيرومند سراسر اين ف*ت يا بخش بزرگی از آن را زير فرمان در آورده است، يعنی مرزھای سياسی آن با 

و چه بسا که سرزمين ھای (تمدنی آن کما بيش منطبق گرديده است  -انه فرھنگیمرزھای جغرافيايی و گستره يگ

                                                 
رحمت «مجموعه مقاQت فردوسي،   مناسبات مرزي ايران و توران، به روايت شاھنامهصفر عبدK، : نگاه شود به .  11
  .2008سانکت پتربورگ، بخش  ،موزه انتروپولوژی و اتنوگرافی پتر کبير، پژوھشگاه علوم روسيهچاپ ، »نامه

  
 - ھمه سرزمين ھای آن سوی رود آمو  -فرارود. بايد فرق گذاشت» فرارودان«و » فرارود«گفت که ميان  بايد.  12

سرزمين ھای آن سوی رودخانه ھای آمو و سير دريا  -فرارودان. ھمتاواژه ھمان ماورالنھر يا ورارود پيشين است
  .شت قبچاق استيعنی سرزمين کنونی قزاقستان يا ھمان توران باستان و د) جيحون سيحون(

نيمه نخست سدۀ (بنيادگذار دودمان ساسانيان  - بار نخست در سنگنبشته ھا و سکه ھای ارد شير يکم» ايران«واژه .  13
پسر اردشير يکم و شاھان بعدی ساسانی  - اما شاپور يکم. به کار رفته است که در برگيرندۀ  گستره پشته ايران است) سوم

نيز به قلمرو شاپور يکم اط*ق » ايرانشھر«واژۀ . خوانده اند) بيرون پشته ايران(و انيران ) پشته ايران(خود را شاه ايران 
پھنای ايرانشھردر سدۀ ھای پنجم و ششم نيز اين موضوع . شده است که در برگيرندۀ سراسر گستره ايران و انيران است

  .را تائيد می کند
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وگاھی ھم دو يا چندين دولت در گوشه ھای مختلف ) بيرون از گستره جغرافيايی ف*ت زير سيطره آن آمده است
  . آن در باختر، خاور، شمال، جنوب يا مرکز آن فرمان رانده است

  
شيان، ساسانيان، سلجوقيان، تيموريان و نادر افشار يک دولت واحد مرکزی  برای نمونه، در دوره ھای ھخامن

  . تقريبا بر سراسر ف*ت حاکميت داشته است
  

  
  نخستين دولت بزرگ تشکيل شده در دوره تاريخی در بخش باختری ف*ت ايران -نقشه دولت مادھا

  )بر گرفته از ويکی پيديا(
 

  
  )ه از ويکی پيديابرگرفت(گستره امپراتوری ھخامنشيان 
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 )بر گرفته از ويکی پيديا(گستره امپراتوری ساسانيان 
  

  
  )بر گرفته از ويکی پيديا(گستره امپراتوری ساسانيان 

  
  



 10

  
  امپراتوری سلجوقيان

  

  
  امپراتوری سامانيان

  
  
  

  
  

  نقشه ديگری از امپراتوری سامانيان
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ا
  راتوری غزنويانامپم

  
نادر افشار، . ر سراسر ف*ت ايران يک دولت واحد را پھن نمايد، نادر افشار بودآخرين جھانگشايی که توانست د

به پادشاه ھند اع*م جنگ داد و پس از فتح دھلی، حکومت ھند را به محمد شاه پس داد و برای  1738به سال «
شليمار، تمام ممالک بر اساس معاھده . را ميان دولت ھای ايران و ھند منعقد نمود» شليمار«تحکيم روابط، پيمان 

پيشاور، و مضافات، ايالت کابل، و غزنين و : واقع در مغرب رود خانه اتک و آب سند و نال سنگ يعنی
و در بند و قلعه بکرسنگر و خدا داد و اراضی در بند و ) ھزارستان(و ھزاره جات 14کوھستان و افغانستان

و شھر چن و سموالی و گرا به ) ترپين(لعه رام و قريه مساکن جوکی ھا و بلوچ ھا و غيره به انضمام ايالت تنه ق
   15.»دولت ايران واگذار گرديد

  
به  -اين گونه، رود سند چونان سرحد سياسی و طبيعی ميان امپراتوری نادری ايران و امپراتوری کورگانی ھند

  .تعيين گرديد16گونه يی که در تاريخ باستان چنين بود،

                                                 
می شود، نه کشور افغانستان که در نيمه دوم سده نزدھم چونان يک منظور از افغانستان در اين جا چنانی که ديده .  14

واحد سياسی ايجاد گرديد، بل سرزمين ھای پشتون نشين قبايلی مرزی است که امروزه قسما در گستره کشور پاکستان و 
  .قسما ھم در استان ھای جنوبی افغانستان قرار دارد

  
دليل آن اين . آمده است» افغانستان« ر در پيمان شليمار بيرون از گستره شايان توجه است که حتا شھر پشتون نشين پيشاو 

در سال  تاريخ وقايع و سوانح افغانستانشاھزاده علی قلی ميرزا اعتضاد السلطنه در کتاب «است که در گذشته چنانی که 
اجيک و افغان و ھندو می سکان آن جا از امم مختلف اند از قبيل ترک و ت«: در باره جمعيت اين شھر می گويد 1875

  .بخشی از سردار نشين کابل بوده است» باشد و جمعيت افغان از ساير فرق زياد می باشد
  

  . 186. ص 1370، چاپ دوم، تھران، انتشارات ايران زمين، »زندگانی نادر شاه پسر شمشير«نور Q Kرودی، .  15
  

زمانی که اسکندر به ھند يورش برد، : آمده است) يش از مي*دپ 195( در جغرافيای استرابو از قول اراتوس تيسن .  16
نامی است که يونانيان به سرزمين ھای خاوری  -آريانا. رود سند مرز ميان ھند و آريانای زير فرمان پارسيان بوده است

و نيمی از ) ن جنوبیافغانستا( ايران داده بودند که گاھی به گستره يی تقريبا برابر با گستره نيمی از افغانستان کنونی
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زمان دو يا چند دولت به عنوان واحد ھای سياسی جداگانه بر گوشه ھای در برخی ديگری از دوره ھا، ھم

به عنوان نمونه پس از فروپاشی امپراتوری ھخامنشيان به دست الکساندر ماِکدونی . مختلف ف*ت فرمان رانده اند
د و در و با انقراض امپراتوری وی، در باختر ف*ت پارت ھا يک امپراتوری را تشکيل دادن) اسکندر مقدونی(

  .شمال خاوری آن کوشانی ھا، امپراتوری ديگری را پی ريختند

  
  گستره امپراتوری ھای اشکانيان و کوشانی ھا

  
به ھر رو، در درازای تاريخ، به رغم اين که يک دولت در سراسر ف*ت حاکميت داشته است يا در عين زمان 

دن و فرھنگ يگانه و تقسيم ناپذيری در درازای سده دو يا چند دولت در گوشه ھای مختلف آن فرمان رانده اند، تم
يا آن که مرکز ثقل يا گرانش اين فرھنگ و تمدن يگانه و . ھا بر سراسر يا بخش ھای بزرگ آن حاکم بوده است

                                                                                                                                                             
پاکستان کنونی از سند تا ھندوکش و بخشی از ايران کنونی تا کرمان و گاھی ھم گستره يی از رود سند تا دريای کسپين 

  . بخش بزرگی از  ف*ت ايران را در بر می گرفته است -اط*ق می شده است که سراسر خاور ايران 
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يعنی گھی در بخش خاوری ف*ت در . محور قدرت سياسی آن پيوسته در گردش و در حال جا به جايی بوده است
، کابل و غزنه، گاه در بخش شمالی و شمال باختری آن در )يش از تاريخ پيشداديان و کيانياندر دوره ھای پ(بلخ

در سمرقند و بخارا، گاه در ميانه آن در ھرات و مشھد و گاه در باختر ف*ت و اصفھان و تيسفون و  –فرارود 
درانی در بخش خاوری ف*ت در دوره امپراتوری ( اي*م و تبريز و گاھی ھم در جنوب آن در قندھار و پيشاور

  ).ايران
   

  :در اين جا نگاھی می اندازيم به نام ايران
ترجمه ثاقب فر، تھران، انتشارات ققنوس، (، »ايران باستان«کتاب وزين 12-11. ص. يوزف ويسھوفر در ص

  :در باره ايران چنين نوشته است) 1377
) »امپراتوری آرياييان«(واژه ساسانی ايرانشھر از مفھوم و» ايران«از نظر تاريخی ثابت شده است که نام «

پادشاھان نخستين دودمان ساسانی در سده سوم مي*دی اين اصط*ح سياسی را باب کردند، زيرا . گرفته شده است
يعنی (برای مشروعيت بخشيدن به قدرت خود می خواستند خويشتن را وارثان امپراتوری قديمی نابود شده ايران 

ينان پادشاھان اسطوره يی باستانی ايران، و نيز پيروان دين زردشت نشان دھند که ريشه ھای جانش) ھخامنشيان
در زبان پارسی ميانه را تشکيل می دھد، از لحاظ » اران«واژه آريا که ريشه واژه  17.ژرفی در ايران داشت

   18.ز می گرددزبانی و جنبه ھای دينی به دوره ھخامنشی و حتا زمان ھای دورتر با -ريشه ھای قومی
  

خود تاکيد می کنند، بل که از » آريايی«داريوش و خشايارشاه در سنگنبشته ھای خود نه تنھا بر خاستگاه 
راست آن . می نامند 19»آريايی«سخن می گويند و زبان و خط خود را » ايزد آرياييان«اھورامزدا به عنوان 

ر تفاوت با مادھا، بلخيان و ساير اقوامی که به د(» پارسی«است که ھخامنشيان در امپراتوری خود بر واژه 
اشاره می کنند و بر اين واقعيت تاکيد می ورزند که از جنوب باختری ايران امروز آمده ) ايرانی سخن می گفتند

                                                 
و واژۀ ) نيمۀ نخست سده سوم(بنيادگذار دودمان ساسانی  -ی اردشير يکمبار نخست در سنگنبشته ھا» ايران«واژۀ .  17
   .آمده است) اواخر سدۀ پنجم(در کتاب شھرستان ھای ايرانشھر در زمان قباد اول » خراسان«
  

آشکارا در اوستا بارھا  -يعنی سرزمين ايران -»ايران ويج«مبھم است، حال آن که واژه » زمان ھای دور تر«جمله .  18
  .ثاقب فر-.کرار شده استت

  
مردمانی که در اوايل ھزارۀ دوم تا اوايل ھزارۀ يکم پيش از مي*د از گستره آسيای ميانه به پشته ايران و شمال ھند .  19

   .خوانده اند» ارييا«و در کتيبه ھا به نام » ِايَيريا«، در اويستا به نام »اريا«آمده بودند، خود را در ريگويدا به نام 
  

و حتا آريانای ) ايران باختری يا ايران کنونی(، ارييا )ايران خاوری يا افغانستان کنونی(، ِايَيريا )ھندی(ھای اريا  واژه
   ).با لھجه ھای گوناگون(به يک زبان سخن می زنند ) تقريبا(يعنی اقوامی که : تباری دارند -بيشتر مفھوم زبانی) يونانی(
 
خوانده » ِايَيريانا ويجه«ناميده شده و نخستين سرزمين مردمان اويستائی به نام » ورتهاريا « -محل زندگی ارياھا در ھند 

نياکان خود ما از ھمين » ايران«ی يونانيان و »آريانا«واژه ھای . است که ھر دو به معنای سرزمين آريائی ھا است  شده
 .واژه ھا برخاسته اند

 
سرزمين (آريا ورته  -، آمده و به اساس ويداھا)ھزارۀ پيش از مي*د ميانه ھای(واژۀ اريا  سی و شش بار در ريگويدا 

            .نام قديمی شمال و مرکز ھند است) آريائی ھا
  

آمده و نخستين سرزمين خويش را که اھورا ) اوايل ھزارۀ يکم پيش از مي*د(واژۀ ايَيريا نزديک به پنجاه بار در اويستا 
گفته اند که حدود سيزده بار تکرار شده و بايد مھد نخستين آريائی ھا باشد ) سرزمين آريائی ھا( مزدا آفريده، ِايَيريانه ويجه

پس از آفرينش، از پانزده سرزمين ). سرزمين کوھستانی دارای آب و ھوای خيلی سرد با ده ماه زمستان و دو ماه تابستان(
  .شايد به آن جا مھاجرت نموده و جاگزين شده اندسخن گفته می شود که ) از سغد در شمال تا پنجاب در جنوب(ديگر

  
در اين کتيبه ھا، آريائی به مفھوم زبان نيز به کار . درکتيبه ھا، شاھان ھخامنشی خود را آريائی و از تبارآريائی گفته اند

مادھا را آريائی ھرودوتس نيز . آريائی را به مفھوم زبانی به کار برده است= کتيبۀ رباطک ھم واژۀ آرياو. برده شده است
   .خوانده است
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به عنوان  »ايرانشھر«جديدی برای خود و اتباع خود با استفاده از مفھوم » ھويت«در عوض، ساسانيان 20.اند
فرھنگی و دينی تمام کسانی که در آن جا می زيستند، پديد آوردند و تکيه گاه اين انديشه را نيز سرزمين سياسی، 

به مفھوم نژادی آن و تفسيری که از آن به عنوان » آريايی«از کلمه » نازی ھا«برخ*ف تحريف . اخذ کردند
فقط به عنوان اصط*حی  را» آريايی«می کردند، ما بھتر است واژه » نژاد ژرمن و عناصر وابسته به آن«

و بخش شرقی خانواده زبانی ھند و اروپايی »  ھند و ايرانی«زبان شناختی به کار ببريم که شاخص زبان ھای 
  .است

  
جغرافی دانان و . نيز از بين رفت» ايران«با سقوط امپراتوری ساسانی، مفھوم سياسی شگفتی بر انگيز است که 

اين اصط*ح را فقط به عنوان برچسبی ) شاعر بزرگ حماسه سرای ايران و حتا فردوسی(تاريخ دانان اس*می 
با ظھور مغوQن و خانات ايلخانيان بود که نام رسمی فقط  21.تاريخی برای امپراتوری ساسانی به کار می برند

پايتختی تبريز ، پذيرش مرز شمال خاوری در برابر (دو باره به کار رفت و مفھوم سياسی ايران » ايران«
با وجود اين نام  .تا سده نوزدھم مي*دی معتبر ماند) ماوراءالنھر، برخی سنت ھای اداری و مالياتی و جز آن

بود که جای ) 1934/1935(  1313به عنوان نام رسمی دولت تا  قرن ھا به کار می رفت و فقط در » پارس«
  .خود را به واژه ايران داد

  
ا ارائه شده، مبتنی بر مفھوم گسترده يی است که به سرزمين دولت ملی که در اين ج» ايران باستان«تصوير کلی 

ايران کنونی محدود نمی شود، بل که سراسر سرزمين ھای را شامل می شود که اقوام ايرانی در تاريخ باستان 
در آن ھا بود و باش داشته اند و مرزھای امپراتوری ھای ھخامنشی، اشکانی و ساسانی را در بر می گرفته 

برخی از اين قلمروھا اکنون جزو کشورھای افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ازبيکستان، تاجيکستان و . است

                                                 
شاھان ھخامنشی نيز خود را در سنگنبشته ھای . يا خاستگاه شان شناخته می شدند) تبار(به نام خانواده  -شاھان ماد.  20

شاھان ساسانی خود . خوانده اند) آريايی، پارسی، شاه پارس و شاه شاھان مردمان ديگر(خود به نام تبار و سرزمين شان 
، پارتيان يا )پيش از مي*د 330 –550(ھخامنشيان : با اين ھم، ھر سه شاھنشاھی. ايران و انيران گفته اند را شھنشاه
سال بر گستره پھناوری از  1100که نزديک به ) م 637 – 224(و ساسانيان )  م 224 –پيش از مي*د  247(اشکانيان 

» پرشيا«ان فرمان راندند، در منابع خارجی به نام امپراتوری ھای آسيای ميانه تا ھند و از باختر چين تا شمال افريقا و يون
   .خوانده شده اند) فارس(يا پارس 

  
، برديا يا ارتحشستا )6:  4عزرا (، کمبوجيه يا اخشورش )3- 1، دانيال؛ عزرا 45اشعيا (در کتاب مقدس نيز کوروش  
 13-1نحميا (و اردشير يا ارتحشستا ) 10- 1استر (، خشايارشاه يا اخشورش )6و  5عزرا (، داريوش )23- 7: 4عزرا (

درتورات آمده است که کوروش پادشاه فارس، يھودی ھا را از اسارت . پادشاه فارس خوانده شده است) 10-7و عزرا 
  .بابل نجات داد و به آنان کمک کرد تا معبد ويران شدۀ يوروشليم را دوباره اعمار کنند

  
بل ) ساسانی(مترين آشنايی ندارد زيرا در سراسر شاھنامه يعنی نه تنھا در بخش تاريخی نويسنده ظاھرا با شاھنامه ک. 21

 ثاقب فر  -.که در بخش پيشداديان و کيانيان نيز پيوسته از واژه ايران استفاده می شود
ر بخش خاوری ، بيشتر ب)ايران اسطوره يی( - خوانده شده است» ايران«بايد توجه داشت که در شاھنامه، آن چه : يادداشت

سرزمينی که در آن پيشداديان و کيانيان می زيسته اند و سراسر گستره ايرانشھر را در بر نمی  -ف*ت اط*ق گرديده است
 -به مفھوم اساطيری آن خوانده است» ايران«و به طور عام گستره خاوری ف*ت را » بلخ«فرودسی به گونه خاص. گيرد

که پيشتر از آن در گستره امپراتوری سامانيان (که در سيطره امپراتوری غزنوی که درست بخش بزرگی از سرزمينی را 
  .و خود در يکی از استان ھای آن می زيسته است، در بر می گيرد) بوده

  
چه، پس از دستيابی . و اين بيخی با واقعيات سياسی و فرھنگی برھه يی که او در آن می زيسته است، ھمخوانی دارد...

باختری ف*ت، مفھوم سياسی و فرھنگی ايران در آن بخش رنگ باخته بود و به گوشه ھای شمال خاوری اعراب به بخش 
و خاور آن کوچيده بود و دوره فردوسی، دوره رستاخيز مفھوم ايران بوده است که با بازگشت به بخش خاوری ف*ت، 

  .      درست مانند دوره تاريخ اسطوره يی تبلور يافته بود
  

، بايد توجه داشت که فردوسی افزون براين يک ايران بزرگ را نيز در نظر داشته است که سراسر پشته را در با اين ھم
او مفھوم ايرانشھر را چند بار به شکل شھر ايران و چند بار ھم به شکل ايرانشھر به کار برده است و . بر می گيرد

ز دست سپاه اس*م، با دريغ و درد چونان تباھی و شکست شکست سپاھيان ايران به سرداری رستم سپھدار ساسانيان را ا
  . ايران پرداز می کند
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که ) امروز در افغانستان(22نمونه ھای مھم در اين زمينه عبارت اند از سرزمين باختر يا بلخ. قرقيزستان ھستند
که نقش به ويژه ) در افغانستان امروزی نيز(در شاھنشاھی ھخامنشی بسيار اھميت داشت؛ آراخوسيا يا رخج 

  . » )امروز در ترکمنستان(برجسته يی در تاريخ دين زرتشت داشت؛ و سرزمين اوليه اشکانيان در پارت 
  

  : نوشته شماری از خاور شناسان روسی می خوانيم» روسيه و خاور«در کتاب 
گرفته شده است و به نوبه خود ) »سی ميانهپار«از زبان (» ايرانشھر«) نام گيتايی(نام ايران از توپونيم «

معنا می » کشور آريايی ھا«) باستان(که در زبان پارسی قديم » آريانام خشاسترا«سرچشمه می گيرد از توپونيم 
نياکان توده ھای کنونی ايرانی را قبايل آريايی می خوانند که به قلمرو آسيای ميانه و ف*ت ايران آمده و در . دھد

  23.»ش از مي*د ساختارھای مستقل دولتی را پی افگندنديک ھزار پي
  
ماھتابی يعنی حدود ھفت قرن پيش به رشته نگارش . ه 730که به سال  نزھته القلوبحمد K مستوفی در «

  :کشيده شده است، در باره حدود ايران زمين چنين می نويسد
 25وراءالنھر و خوارزم تا حدود سقسين و بلغارو چغانيان و ما 24ايران زمين را حد شرقی وQيات سند و کابل« 

و حد شمال وQيات آس و روس و مگير و  26است و حد غربی وQيات اوجات روم و نيکسار و سپس شام،
چرکس و برطاس و دشت خزر که آن را نيز دشت قبچاق خوانند و آQن و فرنگ است، و فارق ميان اين وQيات 

و مازندران نيز گويند، و حد جنوبی ] گي*ن[زر است که آن را بحر جي*نو ايران زمين فلجه اسکندر و بحر خ
آن بيابان نجدست که به راه مکه است و آن بيابان را طرف يمين با وQيت شام و طرف يسار با دريای فارس که 

  27).متصل ھند است پيوسته است و تا وQيت ھند می رسد
  

  :ه سوء تفاھم، ميان چند مفھوم خلط مبحث شده روشنی بيندازيمدر اين جا بايسته می دانيم برای رفع ھر گون
  سرزمين ھای ايرانی است -)ايران بزرگ(يکی، پشته يا ف*ت ايران يا ايران جغرافيايی  -
  .تمدنی ايرانی است-دو ديگر، گستره فرھنگی -
به ويژه ايران (تان سرزمين سياسی، فرھنگی و دينی ھمه کسانی که در ايران باس -»ايرانشھر«سه ديگر،  -

  .، است»ان ايران«می زيستند، و نه تنھا ايران باستان، بل نيز گستره ) ساسانی
چھار ديگر، سر انجام ھم کشور جمھوری اس*می ايران به عنوان يک واحد سياسی و يک کشور ملی در   -

  .تاريخ معاصر
  

به گونه . ته تاثير ناگوار برجا گذاشته استتمدنی گذش -اين خلط مبحث، به ويژه در زمينه ميراث بزرگ فرھنگی
بسيار دشوار گرديده است که برای مثال؛ بگوييم » افغانستان«يی که در بخش خاوری ف*ت با توجه به نام 

  .اين نام، ھمه پيوندھای گذشته ما را با ما بريده و گسسته است! فردوسی افغان بود يا از افغانستان
  

جمھوری اس*می (مه بزرگان و انتساب ھمه افتخارات تاريخی به ايران کنونی ھمين گونه، ايرانی خواندن ھ
زيرا اين ارثيه بزرگ نياکان، به پيمانه برابری . ، موجب آزردگی باشندگان کشور افغانستان گرديده است)ايران

                                                 
شايان يادآوری است که در تاريخ باستان ھمه شانزده استان سرزمين پھناور ايران به ھمان نام ھايی ياد می شده اند .  22

بر سرزمين ھای خاوری پارس، ) مقدونیاسکندر (مگر پس از استي*ی سپاھيان الکساندر مِکدونی . که در اوستا آمده است
به ھمين اسم ياد می » خراسان«را به خود گرفت که تا جاگزين شدن نام ) باکتريا(» باختر«گستره شمال اين سرزمين نام 

  .شده است
  

ميلنيچنکو، چاپ دانشکده کشورھای خاور . ن. کريششيف، و ب. و. ايوانف، ی. م. ، زير نظر سروسيه و خاور.  23
  . 24.، ص»ميوند«، کابل، نگاه انتشارات  2003اه دولتی سان پتر بورگ، ترجمه عزيز آريانفر، دانشگ

  
بايد متوجه بود که منظور از کابل در اين جا نه شھر کابل، بل استان بزرگ کابلستان است که در گذشته ج*ل آباد و .  24

  . پيشاور و مضافات آن نيز شامل آن می شده است
  

مقصودش بلغار قديم در «: در زير نويس در باره نوشته است افغان نامه جلد اول128. د افشار در صداکتر محمو.  25
و ) بزادی کودک بلغاری آن زن(شمال بحر خزر است که منوچھری نيز در قصيده نونيه معروف خود با اشاره بدن گويد 

  .لی در بالکان، نه بلغارستان فع)ھمه داد من از بلغاريان است(ناصر خسرو نيز گفته 
  نام قديمی دمشق.  26
  . 22. ، ص 1336چاپ طھوری، ) مقابله دبير سياقی( نزھته القلوب.  27
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ن، آذربايجان، از جمھوری اس*می ايران گرفته تا افغانستان، تاجيکستا -به ھمه باشندگان ف*ت پھناور ايران
  .  ازبيکستان پاکستان و ترکمنستان تعلق دارند

  
  :می نويسد» خاک«استاد رويين در مقالتی در نامه وزين 

 شاھد من: گفتند  جوانان به كرده، رو اشاره جالبى موضوع به خويش سخنان از جايى در حبيبى استاد«باری 
 نام ايران بخشيدن آن و كرد وارد ما پيكر فرھنگ به ىبزرگ زيان ھای پسان ھا كه ام بوده سياسى بد واقعۀ يک
 عنوانى فارس كشور سوی از مكتوبى خان، رضا دورۀ زعامت در كه است چنان قضيه. بود ما ھمسايه كشور به

  ايرانواژۀ  گزينش مورد در خودرا نظر تا شد خواسته دولت افغانستان از نامه آن در و شد فرستاده امانى دولت
 سھم و باشد آگاه آن پيامدھای به آن كه بى امانى حكومت و بدارد ابراز بود، اصلى آن كشور نام س كهفار جای به

 نور و داوی و عبدالھادی من .كرد اع*م گزينش آن به را خود موافقت بگيرد، نظر نام در درآن را كشورما
 ما سخن كسى ولى كرديم، ابراز بخشى حاتم آن مورد در را خود اعتراض و رفتيم وقت وزارت خارجه به محمد

  28.»نشنفت را
  

مي  كه ھمه مي شنويد نشينيد، مى كنفرانسى و سيميناری در مي رويد و اروپايى كشورھای به وقتى شما ...
 نمي توانيد ، شما...و  ايرانى دقيقى ايرانى سنايى ايرانى، مولوی ايران، تمدن ايران، ادبيات ايران، فرھنگ گويند

 يعنى بزرگ شرقشناسان ايران اين منظور زيرا ايرانى، نه ھستند افغانستانى اين ھا نه بگوييد و كنيد اعتراض
 برای اين ولى .جای ندارد شما اعتراض پس. امروز ايران نه و است فارس و ميانه آسيای امروز، افغانستان

 ايران سود و به آور است گمراھى  خارج، در ھم و افغانستان در ھم نمي دانند را تاريخى واقعيت كه كسانى
 يعنى كشور نام موجود گزينش با ما پس .نمي توانيد گفته چيزی خاموشى جز شما و مي شود تمام امروز

 .»ايم گرفته قرار بود، ما سياستمداران اشتباه زادۀ كه فرھنگى انزوای يک در افغانستان،
  

مچنانی که در آوردن ھمه اين کشورھا در ھ. روشن است امروزه ديگر نامگردانی کشورھا کاريست دشوار است
مگر بھتر است در . نه مقدور است و نه مقرون به مصلحت) به سان ايرانشھر(زير چتر يک دولت سراسری 

ايران «و نام افغانستان به » ايران باختری«آينده ھا در يک فرصت مناسب، نام جمھوری اس*می ايران به 
را به خود بگيرد و حتا پاکستان » ايران شمال باختری«ستان می تواند نام ھمين گونه تاجيک. تبديل شود» خاوری

  . را» ايران جنوبی«نام 
  

، اين فرھنگ سترگ تجزيه ناپذير و »تو بزرگی و در آيينه کوچک ننمايی«به ھر رو، روشن است به مصداق 
را .... ، موQنا، ابن سينا و به دشوار بتوان گفت سيماھای بزرگ جھانی چون حافظ، سعدی، فردوسی. يگانه است

از سوی فرھيختگان  »ايرانستان«از اين رو، ھرگاه واژه . ديد) يک واحد سياسی(در آيينه کوچک يک کشور 
آن گاه . ايران، افغانستان و تاجيکستان پذيرفته شود، شايد بتوان راھيافتی برای برون آيی از اين بن بست پيدا کرد

ادب و فرھنگ مان را به بی چشمداشت از اين که در کدام گوشه يی از اين  می توانيم ھمه بزرگان علم و
  .بخوانيم »ايرانستانی«سرزمين بزرگ پا به گيتی گذاشته و در کجا زيسته و در کجا آرام گرفته اند، 

  
تاسيس دولت  -آنچه مربوط می گردد به تاريخ مشترک، روشن است پيش از فروپاشی امپراتوری نادر افشار

ی در خاور ف*ت و تاسيس دولت قاچار در باختر آن، تاريخ دو کشور افغانستان و ايران مشترک بوده به دران
با اين ھم ھنوز کار بزرگی در .  پيمانه شايان توجھی از سوی دانشمندان خارجی و خودی بررسی شده است

  .زمينه پيش رو است
  

                                                 
ايران افغانستان را  -روشن است در آن ھنگام بھترين کار اين بود تا دو کشور افغانستان و پارس را ھماھنگ با ھم.  28

  . نامگزاری می کردند ايران باختریو پارس را  خاوری
که رضاخان رسما از کشورھای خارجی خواست تا به جای پارس کشورش را  1935ان يادآوری است که به سال شاي

ايران بخوانند، آقای غبار به ھمراھی آقای اعظمی به وزارت خارجه افغانستان رفته و به مقامات گفتند که کشور ھمسايه 
  .مگر کسی به گفته ھای آن دو توجھی نکرد. ذاردھر دو کشور را به تنھايی بر خود بگ نام مشترکما حق ندارد 

  
دو کشور ھمسرزمين ياد  نام مشترکبا اين ھم، جالب است که غبار در کتاب افغانستان در مسير تاريخ از ايران چونان 

  !نمی کند
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ر سير متفاوتی را پيموده است، با اين ھم بايسته است با آن که پس از فروپاشی امپراتوری نادری تاريخ دو کشو
چه، بررسی تجريدی و جداگانه آن با . تا تاريخ دو کشور زير چتر تاريخ معاصرکل ف*ت در نظر گرفته شود

توجه به استراتيژی ھای قدرت ھای بزرگ  که  بيشتر برای سراسر منطقه در نظر گرفته می شده و می شود، 
  .بود چندان موجه نخواھد

  
تلفظ با : ، به پارسی ميانه»آئيريانا«به پارسی باستان (واژه ايران : در ويکيپيديا در باره ايران چنين می خوانيم

است که » سرزمين آرياييان«و به معنای » آريانام َخَشترام«، و برگرفته از کلمه )ĒRĀNŠAHR: يای مجھول
  .ايران تبديل شده است در گذر زمان به ايرانشھر و سپس در دوره ساسانی به

  
، )airya(» اَيريه«ھای  ھای اوستايی، پارسی باستان و سانسکريت به ترتيب به شکل در زبان» آريا«واژه 

به معنی ) ariya(» اريه«ھمچنين در زبان سنسکريت . است به کار رفته) arya(» آريه«، )āriya(» اَريه«
زبان اوستايی  ِد شايسته بزرگداشت و حرمت است و آريايی بهبه معنی َمر) aryaka(» آريکه«َسرَور و مھتر و 

» airya«شود و ايرج به زبان آريايی  خوانده می» اير«و به زبان پھلوی و پارسی دری ) airyana(» ائيرين«
 .است» آزادگان«معنی  به» ايران«و جمع آن » آزاده«معنی  اير در واژه به. است

 
ھا پيش از اس*م نيز نام بومی آن ايران، ِاران، يا  است و مدت» ن آرياييانسرزمي«در واژه به معنی » ايران«

 ».بود ايرانشھر
 

است که ظاھراً برای بار ) ايران(» آريانا«صورت ديگری از کلمۀ » آريان«شايان يادآوری است که واژۀ 
حمزه اصفھانی، » ياسنی الملوک و اQرض و اQنب«: نخست در متون عربی سده چھارم ھجری ماھتابی، مانند

  .ابوالحسن مسعود مروزی ديده شده است» اQتنبيه و اQشراف«
  

داکتر تورج دريايی می گويد که باور و ديد ايرانشھری يا «: در سايت بی بی سی در باره ايران چنين می خوانيم
يی در ايران ھستند  ساسانيان نخستين سلسله... منش ايرانشھری يا ايرانی از دوره ساسانی سرچشمه گرفته است

  .که ايده ايرانشھر را به عنوان يک ايده سياسی و ھويت فرھنگی ايرانيان برپا می کنند
  

ميراث مھمی که ساسانيان برای ايران به جا گذاشتند، به گفته او، شکل گيری مفھوم ايران به عنوان يک فرھنگ 
 :و ملت است

ساسانيان ... ی يا ايرانی از دوره ساسانی سرچشمه گرفته استاين باور و اين ديد ايرانشھری يا منش ايرانشھر«
نخستين سلسله يی در ايران ھستند که ايده ايرانشھر را به عنوان يک ايده سياسی و ھويت فرھنگی ايرانيان برپا 

ايش ما پيد. سال است با اين ايده زندگی می کنيم 1800مھمترين ميراث ساسانيان اين است که ما اکنون . می کنند
 ».اين ايده را مديون ساسانيان ھستيم

 
اين ھمان کتابی است که . يکی از عناصر مھم شکل گيری اين مفھوم، پيدايش خداينامه در زمان ساسانيان است

 .شاھنامه از آن سرچشمه گرفته است
 

ن سوم، اھميت ديگر ساسانيان اين است که در زمان خسرو انوشيروان در ھمان قر«: آقای دريايی می گويد
و آن تاريخ و يادی است از گذشته، آنچه که ايرانيان بودند، از . تاريخ ملی ايران به نام خداينامه تدوين می شود

 ».کجا آمدند، چگونه جھان آغاز شد، تا زمان فروپاشی شاھنشاھی ساسانی
 

 .ل دوره اس*می ترجمه کردندخداينامه اص* به زبان پھلوی بود که از ميان رفته است ولی ايرانيان آن را در اواي
 

يعنی ساسانی ھا نه تنھا جايی به نام ايرانشھر درست می کنند، و ايده ھای فرھنگی برای «: آقای دريايی می گويد
 ».ايرانی ھا به وجود می آورند، بلکه تاريخی ھم برای ايرانی ھا به وجود می آورند

 
د و در متون فارسی از جمله فارسنامه ابن بلخی و غيره در واقع تاريخ سنتی ما که در شاھنامه رقم می خور«
 ».، ھمه زاييده ھمين خداينامه يا شاھنامه دوره ساسانی است)ديده می شود(
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سال بر منطقه وسيعی که زمانی ع*وه بر ف*ت  400مي*دی يعنی برای بيش از  651تا  224ساسانيان از 
 .کستان را در بر می گرفت حکومت کردندايران، عراق امروز و بخشی از افغانستان و پا

 
اردشير بابکان، خسرو انوشيروان و بھرام گور نام ھايی آشنا برای ايرانی است که ھمه به دوره ساسانی برمی 

 .گردند
 

بر حسب قانون ) مرکزی(اين يک حکومت سنتراليزه «: آقای دريايی درباره راز بقای طوQنی ساسانيان می گويد
و اندی سال به جا می  400ی ديگر از ابعاد مھم ايده ايرانشھری است، و برای ھمين ھم برای است، که اين يک

 ».ماند
 
 

آقای دريايی که پايان نامه دکترايش در دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس را در باره سقوط ساسانی نوشته است، 
ای باستان را مشغول می کرد اين بود که می گويد مساله يی که در آن زمان ذھن او و ديگر دانشجويان تاريخ ھ

نوشته شد مراجعه  1944چرا ع*قه مندان به تاريخ ساسانی ھنوز بايد به کتاب آرتور کريستيانسون که در سال 
 .کنند

 
ديده می (تاريخ سنتی ما که در شاھنامه رقم می خورد و در متون فارسی از جمله فارسنامه ابن بلخی و غيره 

 ».ه ھمين خداينامه يا شاھنامه دوره ساسانی است، ھمه زاييد)شود
 

  :ايران در ادبيات پارسی
در گنجينه سترگ ادب و فرھنگ پارسی دری از آغاز تاريخ افسانه يی شاھنشاھی گشتاسب در بلخ تا پادشاھی «

  29».تيمورشاه درانی بيشتر پادشاھان ما را شاه ايران خوانده اند
  

ن گوناگون را در اعصار مختلف می آوريم که پادشاھان سرزمين ايران در اين جا سروده ھايی از سخنورا
  .بزرگ را چه در خاور، چه در ميانه و چه در باختر پشته ايران، شاھان ايران خوانده اند

  
سخنور نامی دربار سامانی، از نخستين سخنسرايانی است که خراسان و ايران را چونان نام يک کشور  -رودکی

او را شاه خراسان می » مادر می«ابو جعفر احمد بن محمد سامانی در قصيدۀ او در ستايش . پرداز نموده است
ناگفته پيداست که پادشاھی سامانيان بيشتر در . گويد و بعد شاه خراسان را ھمچنان مفخر ايران توصيف می کند

  .فرارودان در شمال خاوری ف*ت متمرکز بود
  

  امير خراسانوک جھان شاه مل -خسـرو بر تخت پيشگاه نشسته
  و

 مفخر ايرانآن مه آزادگان و  -شادی بوجعفر احمد ابن محمد
  

  :سرايد منوچھری در ستايش سلطان غزنوی می
  تا به توران بندگانت را وثاق ايرانای ز  -مکان31»ری«رايتت را 30»سپاھان«ای سپاھت را 

 
  : در قصيده معروف انوری در پيوند با فتنه غز چنين آمده است

 ببر خاقان بر خراساننامه اھل  -ـر سمرقند اگر بگذری ای باد سحربـ
 که نشد زير و زبر خراساننيست يک پی ز  -خبرت ھست کزين زير و زبر شوم غزان

 امروز نمانده است اثر ايراندر ھمه  -خبرت ھست که از ھرچه در او چيزی بود
 

                                                 
   www.Arianfar.comپروفيسور لعلزاد، نام ھای تاريخی کشور، تارنمای مرکز مطالعات و پژوھش ھای افغانستان.  29
  اصفھان.  30

در گذشته تاريخی شھر اصلی در ھمين . شھری در حومه تھران که در آن زيارت شاه عبدالعظيم واقع است -ری  31.
ناحيه بوده است و تھران کنونی ده يا روستای کوچکی از توابع ری بوده است چنانچه گويند که تھران در اصل ته ری 

 .گ-.ديل شده استبوده است که با گذشت زمان به تھران تب
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 :ابی سروده، می گويدماھت. ه 445فخر الدين گرگانی در ويس و رامين که به سال 
 ايرانکجا از وی خور آيد سوی  -خور اسان را بود معنی خور آيان

  
پسر سلطان محمود، ھنگامی که سلجوقيان به خراسان يورش آورده، او  -ابوحنيفه اسکافی در باره سلطان مسعود

 :را شکست دادند، گويد
 يانگرچه فرو دست غره گشت به عص -تويی و بودی و باشی ايرانخسرو 

 
  :مختاری غزنوی، در مدح خواجه ابوالمظفر ابوالفتح گفته

 ايران چون کمر مھد پيل خسرو -پر گھر شبچراغ شد کمر کوه
 

 :خواند ممدوحش را در شھکارش ليلی و مجنون، سبب نظم کتاب، شاه ايران می -نظامی گنجوی شروان شاه 
 تا گوھر قيمتی شود جفت -ليلی و مجنون ببايدت گفت

 طاووس جوانه جفته بھتر -مه نغز گفته بھتراين نا
  ايرانشروان چه که شھريار  - خاصه ملکی چو شاه شروان

 
  :ھمو در ھفت پيکر می نگارد
  نيست گوينده زين قياس خجل -ھمه عالم تن است و ايران دل

  دل ز تن به بود يقين باشد -دل زمين باشد ايرانچون که 
  

  :اسکندر می گويد ھمو از زبان خاقان چين در پاسخ نامه
  منم کارفرمای اين مرز و بوم -سکندر تويی شاه ايران و روم

  
چون اسکندر بر سراسر پشته . در اين جا بايد دقت کرد که ايران و پارس چونان يک کشور پرداز گرديده است

  .فرمان می راند) پارس(ايران
  

  :و در اسکندر نامه چنين نوشته است...
  سخن ھای پوشيده با او براند-خواندفرستاد و دستور خود را ب

  نخواھم به يکجا شدن پای بست -آمد به دست ايرانمکه چون ملک 
  

   :ابوشکور بلخی در سده چھارم ھجری، نوح سامانی را چنين می ستايد
  .بگسترد داد ايران که بر شھر -خداوند ما نوح فرخ نژاد

 
   :دفرخی سيستانی در مدح سلطان محمود غزنوی چنين می سراي

 که نامی بدو گشت زاولستان -خداوند ما شاه کشورستان
 بدو گشت تازه جوان ايرانکه  -زمين ايرانسِر شھرياران 

 
  از نھيبش کرد نتواند زيان -زمين ايرانشير نر در کشور 

  بر زبان ايران کو سخن راند ز-ھيچ شه را در جھان آن زھره نيست
  

  :مي خواند ايران ملت آن را و مردم ايران را غزنوی محمود سلطان سرزمين ھمو
  ايران ملت و ملک ست گشته بدو افزون روز كه-سلطان دولت اين دولتست و عالى افزون روز چه
 

به گفته داکتر محمود افشار، در بيت زيرين، فرخی ھم مانند عنصری، محمود را جانشين خسرو پرويز ساسانی 
  :ه استدانسته و به اصط*ح عربی او را شاه عجم خواند

  
  پديد گشت که آن از چه روی و از چه نھاد -شه عجم را چون معجزه کرامت ھاست

  
  :در قصيده ديگر 
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  صف سپاه عدو ديد با سکون و قرار  -شه ملوک عجم چون به نزد کوه رسيد
  

   :نيز سلطان محمود غزنوی را پادشاه ايران خوانده، می گويد ) پنجم خورشيدی  سخنور سده(منوچھری دامغانی
  خود ز تو ھرگز نينديشد در چندين سنين -مرا بر پشت پيل ايرانخواست از ری خسرو 

 
 :او ھمچنان نوشته است

  ايران بگذرد اين روزگار سختی از -زود شود چون بھشت، گيتی ِ ويران
 

 ميمندی حسن بن احمد خواجه مدح در يى قصيده در ملک الشعرای دربار سلطان محمود غزنوی -بلخى عنصری
 :مي گويد غزنوی محمود سلطان وزير

   كنى ايران خسرو كدخدای ثنای تا - ترا بايد دل كه دردش از تن ای نگھدار دل
 

 :او در جای ديگری گفته است
 به يک چھار يک از روز خسرو ايران - حصار و نعمت از آن لشکر قوی بستند

  
  :و باز ھم...

  ان در دشت کترپيش محمود شه اير -راست گفتی که شکست سپه خانندی
  

  :جالب است که در قصيده ھايی محمود را شاه عجم خوانده است
  کافرينش بر سر دولت ھمی اختر شود  -خسرو مشرق يمين دولت آن شاه عجم

  
 :گويد و نيز  می...

 بيا ز خسرو مشرق عيان ببين تو ھنر -آيا شنيده ھنرھای خسروان بخبر
 يی بپراکند جمع آن لشکر حمله  به -خدايگان خراسان به دشت پيشاور

 آنجا چگونه کرد سفر ايران که شاه -ور از ھياطله گويم عجب فرومانی
  

  :و باز ھم...
  ايران نظام دين ابولقاسم ستوده خسرو -يمين دولت عالی امين ملت باقی

  
  :در جای ديگری شاھنشاھی محمود را با شاھنشاھی ساسانيان برابرکرده و دنباله رو آن می داند

  ھمی برويد شعر ار پراکنند شعير - رص مدحش اندر زمين ايرانشھرز ح
  

  .روشن است ايرانشھر سراسر پھنای گيتايی و فرھنگی پشته ايران و را در بر می گيرد
  

  :و نيز
  حجاز دين را قبله است و ملک را ايران -از آن که بد به حجاز آن و اين به ايرانشھر

  
  :موده استفر) سخنور سده پنجم خ(سنايی غزنوی 

 !، شاه بادايران حكم او چون آسمان بر اھل-باد» ايران شاه«تا در ايران خواجه بايد، خواجه 
 

  : و نيز سروده است
  را چو ھنگام تجلی طور کرد ايران ملک-آن که چون دست موسا طبع را پر نور کرد

  
  :سروده است) پنجم ھجری خورشيدی  سخنور سده(ناصر خسرو قباديانی 

 ايراندينی چنين ويران شد  ز بی -ديو، دين را  ايرانده است از برون كر
 
 

 :گفته است ) سخنسرای سده ششم خورشيدی(خاقانی شروانی 
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 مشو ايرانجز غ*م خسرو  -چون غ*م تو است خاقانی، تو نيز
 

  :و نيز گفته است...
  رفتبرگ ايرانرفت و راه آستان صدر  -وار دل که از درگاه تو محروم شد، محروم

 
 :سروده است) ھشتم خورشيدی  شاعر سده(عبيد زاكانی 

 کرد ايرانزمام ملک به فرمان شاه -ز بامداد ازل تا به انقراض ازل
 

  :سعدی در بوستان ضمن اشاره به دارای ساسانی گفته است
  که چشم بد از روزگار تو دور-و تور ايران بگفت ای خداوند

  
  :اھنشاه به ابوبکر سعد زنگی می گويدھمو در ديباچه گلستان با دادن لقب ش
  تا بر سرش بود چو تويی سايه خدا -اقليم پارس را غم از آسيب دھر نيست

  
  :باز گفته است

  مگر به سايه دستور و مفخر ايران -تو کافتاب زمينی به ھيچ سايه مرو
  

  :مسعود سعد سلمان
  ک رکاب خسرو ايرانکه آمد بر دژ اين-به ھر شھری که بگذشتی به آن شھر اين خبر ده

  
  ابو سعيد ابوالخير

  ھمه فال روزگار از تو برند ايران -در چين و ختن نقش و نگار از تو برند
  

  :خوانده است ساQر ايرانوجيه نسفی محمد کرت را 
  قضا ز مصحف دوران چو بنگريست به فال  -به سال ششصد و ھفتاد و شش مه شعبان

  آمد آيت الشمس کورت در حالبر -محمد کرت ايرانيان به نام صفدر
  

  :قاآنی شيرازی در فتح يزد چنين سروده است
  کار عالم خاصه ايران رونقی ديگر گرفت -تا سليمان زمان زندان اسکندر گرفت

  
  :اسدی می گويد

  جز وفا کس نديد ايرانياناز  -وفا نايد از ترک پديد
  

  :و نيز می گويد...
  منی کند پخسان که دل چون-از آن کريمتر است ايرانشاه 

  
  :برادر سلطان محمود می گويد -او در مدح امير يعقوب

  ملک ايران زمی از ھمت او آيد بيش -دخل ايران زمی از بخشش او نايد کم
  

  :باز گويد
  ايرانيوسف برادر ملک  -مير جليل سيد ابو يعقوب

  
  :باز در ستايش سلطان محمد گفته است 

  گردنی نی که نه از منت او دارد بار  -از پرستيدن آن شاه که در ايرانشھر
  

. ص. داکتر محمود افشار در جلد اول افغان نامه در ص. اسدی بارھا در سروده ھای خود ايران را آورده است
  .اين ابيات را آورده است 258 -254
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شمار آن  بار آمده است و اگر نسبت و منسوب ھا را به آن بيفزاييم، 1300در شھنامه فردوسی ايران بيش از 
  32.بيشتر می گردد

  
روم را به سلم،  -به گفته فردوسی، فريدون پيش از درگذشت پادشاھی خود را ميان سه فرزند خود تقسيم می کند

  . را به تور و ايران را به ايرج می دھد) آسيای ميانه(توران 
  

  ھم روم و خاور مر او را گزيد -نخستين به سلم اندرون بنگريد
  ورا کرد ساQر ترکان و چين -توران زميندگر تور را داد 

  گزيد ايرانمر او را پدر شھر  - وزان پس چو نوبت به ايرج رسيد
  

  :ھمين گونه، تقسيم ايران به چھار بھر يا استان چنين اوستادانه پرداز گرديده است
  
  جھانی ازو مانده اندر شگفت -چو نوشين روان اين سخن برگرفت 

  سخن ھای گيتی سراسر براند-دشھنشاه دانندگان را بخوان
  و زو نامزد کرد آباد شھر -جھان را ببخشيد بر چار بھر
  دل نامداران بدو شاد کرد -نخستين خراسان ازو ياد کرد

  نھاد بزرگان و جای مھان -دگر بھره زان بد قم و اصفھان
  که بخشش نھادند آزادگان -وزين بھره بود آذربادگان
  يمود بينادل و بوم گيلبپ -وز ارمينيه تا در اردبيل

  ز خاور ورا بود تا باختر -سيوم پارس و اھواز و مرز خزر
  چنين پادشاھی و آباد بوم -چھارم عراق آمد و بوم روم

  
  :فردوسی نخستين بار ايران را در مقام ستايش محمود غزنوی به کار می رود

  به رای و به فرمان او زنده اند -و توران ورا بنده اند ايران به
  کجاھست مردم ھمه ياد اوست-ھمه خوبی از داد اوست ايرانه ب

  
  ز قنوج تا مرز کابلستان-و زابلستان ايرانشھنشاه 

  
   :ھمو محمود غزنوی را چنين می ستايد

  ز فرش جھان شد چو روی پرند -و نيران و ھند ايران خداوند
 

 :مي خوانيم دقيقى زبان در شاھنامه از
  سياه كشتن و تاراج ز شد جھان  -اهسپ آمد اندر بلخ به آن جا از

 آژده زر ايوان و كاخ بر آن  -آتشكده سوی سر نھادند
 توختند بر بود تر پرمايه چه  -سوختند ھمى استش و زند ھمه
 كرد ياد از پر زپزدان زبانشان  -مرد ھشتاد بود ايرانيان از

 شان نوشتند بر بندگى ره  -شان بكشتند آتش پيش ھمه
 بھشت جز جايشان جزا ندانم  -زردھشت آتش بمرد ز خونشان

 بند به زبانش بد وز خردمند  -ھوشمند را گشتاسپ بود زنى
 ببست را ميان تركان كردار به  -نشست بر يى باره چمان ز آخر

 شگفت اندر مانده ھا كار از آن  -گرفت بر سيستان ره ايران از
 اشتىبگذ روزه يک به روزه دو  -داشتى بر چو منزل به نخفتى
 شد لھراسپ درد آگاھى به  -شد گشتاسپ نزديک به تا چنين
 راندی چرا بامى بلخ از خود -ماندی چرا چندين گفت بدو

 تلخ روز را بلخ مردم شد كه -بلخ به بيامد زتركان سپاھى
                                                 

  :تنھا يکی دو بار در شاھنامه آمده است» خراسان«شگفتی برانگيز اين است که .  32
  به ميدان خراسان ساQر گفت -دگر گفت کای باخرد گفته جفت 
  .که آن ھم در ھمه چاپ ھای آن نيست 
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 است گشتن بر روی ترا از ايدر -است كشتن و غارت پر بلخ ھمه
 چراست؟ و ماتم درد نتاخت يک به -چراست غم كين گشتاسپ گفت بدو
 پای ندارند چين كشور ھمه -ز جای آيم اند سپاه با من چو

 روی به آمدستت بزرگ كاری كه -مگوی خود كين آورد پاسخ چنين
 تلخ روز را بلخ شد و بكشتند -بلخ پيش را لھراسپ شھنشاه

 
 :ھمين گونه در شھنامه می خوانيم

  تھى تركان ز كنيمش بگو تا -نھى يرانا مرز كز شھر آن ھر
  دادگر كيخسرو فرمود كه -و بر بوم و ھر ويران و آباد از
 بست بوم در تا گان غرچه در-نخست آيم اندر كوه به ايران از

 اندراب اندرون ببخش ھميدون -فارياب تا شھر تالقان دگر
 كيان و جای ايران مرز دگر -باميان تا شھرست پنج دگر

 پھلوان جھان مشنا نھادست -جای فرخنده دگر گوزگانان
 نشان پادشاھى ازين است ھمين -بدخشان تا بلخ در از دگر

 ھم به آيد در خت*ن به ھميدون -زم و آموی دشت از كه فروتر
 گرد به ھستش كه شھری و بخارا - گرد ويسه و ترمذ چون و چو شنگان

 چيز به پادشاھى آن كس نجويد -نيز سغد در تا برو ھميدون
 نيمروز برو كشور سپارم -سوز نيو رستم شد ز آن سوكه و

 راه كشاييم بر باختر سوی -سپاه خواھم او باز ز نزديک
 روان پس ازين تاريک نداريم - ھندوان در تا اين بپردازم

 شمار زين ھم سند سوی رو روا -قندھار و و ز كابل ز كشمير
 Qف و جنگ ابى سپارم خسرو به -قاف كوه تا پيوسته مرز وزين

 
  : اھنامه آمده استباز ھم در ش

  نبودش ھمه توش و تاو ايرانبه  -به ترکان ندادست کس باژ و ساو
  

  سپاه گران ايران به غارت ز-بگويش که آمد به مازندران
  دو بھر از بزرگان لشکر نديد-به کرمان رسيد ايرانچو دارا از 

  به نزديکی شاه ايران شوی-شوی ايرانچو از شھر زابل به 
  

  :فرموده است صائب تبريزی چنين
  داده اند ايرانزينت ملک جھان را اھل  -از رعيت پيشگان شاه، آباد است ھند

...  
  داده اند ايرانباده لعلی به شاھنشاه  - گر بدخشان را به فرمان بخش توران داده اند

  
  :و نيز...

  نسخه اشعار را  ايرانبه که بفرستی به  -چون به ھندوستان گوارا نيست صائب طرز تو
  

چگونه پدری چون خداوند ملک، فخر الدوله و «: وضی سمرقندی در چھار مقاله در وصف سلطان غور گويدعر
ملک الجبال اطال K بقاء و ادام الی المعالی ارتق که اعظم پادشاه آن وقت است و افضل ايرانالدين خسرو 

  .  »شھرياران عصر
  

که از قديمترين منابع در باره ) اQمصار و تزجية اQعصارتجزية (الدين عبدKّ شيرازی در  تاريخ  وصاف  شرف
مصداق «دوره ايلخانان، به زبان فارسی است، در حق شمس الدين کرت از س*له ھای غوری آورده است که 

اين دعوی آن است که سال ھا است که تا گوش جان و جان گوش به آوازه جود مخدوم ملک اس*م شھريار 
شمس الحق و الدين که روزگار  امر و نھی او را رام باد و جريان اف*ک مرام شف و  ، خسرو بر و بحرايران

  »....مروج گشته
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را گذاشتند، بر کتيبه کاشی ) حصار اختيار الدين(ھجری قمری چون بنای قلعه دارالسلطنه ھرات  818در سال 
  :آن قصيده يی نوشتند در مدح شاھرخ که اين سه بيت از آن است

  ک*می نيامد ز مدح تو خوشتر -ھی که بر روی دفترايا پادشا
  که ھستند شايسته تخت و افسر-شھنشه الغ بيگ و سلطان براھيم

  سخر ايراندگر کرده از بھرش  -يکی را نشانده است بر تخت توران
  

  :اديب پيشاوری نيز خود را با بالندگی پور ايران خوانده است
  

  ت آيد ز اندازه بيشمرا غير -منم پور ايران و بر مام خويش
  

پروفيسور لعلزاد در مقاله اش، گردآوری ھايی دارد از شماری از آثار مکتوب نثری که اينک برخی از آن ھا را 
  :با اندکی ويرايش می آوريم

  
  :آمده است) به زبان عربی.) (م 897 – 872/ ق  284 – 259(تاريخ يعقوبی   218. در ص«
سپس پادشاھان پيوسته جا . طنت اردشير بابکان، اصطخر از استان فارس بودمرکز پادشاھان فارس در آغاز سل«

 .به جا می شدند تا انوشيروان پسر قباد پادشاھی يافت و در مدائن عراق فرود آمد و آن جا پايتخت گرديد
: ناز استان خراسا: شھرھايی که دولت ايران آن ھا را مالک بود و برآن ھا پادشاھی داشت، بدين قرار است

، گرجستان، طوس، )ابيورد(نيشاپور، ھرات، مرو، مرو رود، فارياب، تالقان، بلخ، بخارا، بادغيس، باورد 
  .و اين استان را سپھبدی بود که او را سپھبد خراسان می گفتند. سرخس و گرگان

  
ن، ماسبذان، طبرستان، ری، قزوين، زنجان، قم، اصبھان، ھمدان، نھاوند، دينور، حلوا: و از استان قھستان 

  .مھرجانقذق، شھرزور، صامغان، آذربايجان، و اين استان را سپھبدی بودی به نام اسپھبد آذربايجان
  
و کرمان و فارس که شھرھای آن استخراست و شيراز و اردکان و نوبندجان و جور و کازرون و فساو  

ت و سوس و نھرتيری و مناذر و دارابجرد و اردشير خره و سابور، و اھواز که شھرھای آن جندی شاپور اس
  . شوشتر و ايذج و رامھرمز، اين ھا را سپھبدی بودی به نام سپھبد فارس

  
سپھبد چھارمی نيز به نام سپھبد مغرب : ... و استان عراق که چھل و ھشت ناحيه در امتداد فرات و دجله داشت

  ...داشتند
  
  :آمده است. م 963/ ق  352): م 914/ ق  302: ترجمۀ تاريخ طبری، از عربی( تاريخ بلعمی 101. در ص 
] نام[نخستين کسی که بر پيل نشست، او بود از ملکان، و پيل را حرب فرمود، و او را سه پسر بود مھمترين را «

] و[طوج و ميانگين را سلم و کھترين را ايرج، و آفريدون به زندگانی خويش جھان را ميان فرزندان قسمت کرد 
ناحيت ترک و خزران، و چينستان و زمين مشرق طوج را داد، و او را فغفور نام کرد، و زمين . به سه بھر کرد

سند }{ناحيتش و آن کجا ميان جھان بود و آبادان تر بود و زمين{جملۀ بصره و بغداد و واسط و پارس و: عراقين
ر داشتی، وQيت او را بدو باز و حجاز و يمن ھمه ايرج را داد، و آفريدون از ھمه فرزندان او را دوست} و ھندو

تماميت مر سلم را } روس و سق*ب و آذربايگان و اران و کرج{خواندی ايران شھر، و زمين مغرب و روم 
  .و اقليم ايران ھمه به دست او شد... }و او را قيصر نام کرد{داد
  
شدست، بيامد و ملک  و افراسياب ترک آگاه شد که کار ايران چون ضعيف: آن چنين آمده است 365. در ص 

سپاه برو بيعت کردند و با افراسياب حرب کردند يک بار و . پس از آن زو بن طھماسب بيرون آمد... بگرفت 
و آن روز که افراسياب را ھزيمت . دوبار و سه بار تا او را از زمين ايران بيرون کردند، و باز ترکستان بردند

ز به ترکستان بردند، و عجم زان جور و ستم رھايی يافتند، آبانماه بود و کردند و او را از ايران بيرون کردند و با
  .عجم آن روز چون عيدی دارند و چون روز مھرگان. آبان روز

  
باز گشت و به ايران آمد و کيکاوس را بر تخت } يمن{رستم از آن جا : آن چنين نوشته شده است  423. در ص
  .ت و پادشاھی زابلستان و سيستان بدو دادکيکاوس رستم را آزاد نامه بنوش. بنشاند
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گشتاسب او را گرامی کرد، و لشکر برگرفت و از حصار بيرون آمد و به : آن چنين آمده است 467. در ص 
و او را ايدون گفت کای پسر از . و اسفنديار را سپاه داد بسيار، و خزينه. شھر بلخ بسر مملکت خويش باز گشت

و را خوار مدار، تا او را نگيری و نکشی، که بايد کين پدر من لھراسب ازو پس خرزاسب ھمی رو و کار ا
   .بخواھی و زمين ترکستان ويران کنی، چنان که او زمين ايران ويران کرد، و بکوش درفش کاويان باز ستانی

  
  : چنين آمده است.) م 956/ ق  345(مسعودی به زبان عربی التنبيه  30. در ص 
آورده ايم و گفته ايم که آن ھا نقاط شرقی ... ان و نبطيان را در باره تقسيم معموره زمين و ما عقايد ايراني 

مملکت خود و مناطق مجاور آن را خراسان ناميده اند که ُخر ھمان خورشيد است و اين نواحی را به طلوع 
ی غروب خورشيد است خورشيد منسوب داشته اند و جھت ديگر را که مغرب است، خربران ناميده اند که به معن

و جھت سوم را که شمال است باخترا و جھت چھارم را جنوب است نيمروز ناميده اند و اين کلماتيست که 
  .ايرانيان و سريانيان که نبطيانند به آن اتفاق دارند

  
پارسيان قومی بودند که قلمروشان ديار جبل بود از ماھات و غيره و : آن، چنين آمده است 73. در ص 

بايجان تا مجاور ارمينيه و اران و بيلقان تا دربند که باب و ابواب است و ری و طبرستان و مسقط و شابران آذر
و گرگان و ابرشھر که نيشاپور است و ھرات و مرو و ديگر وQيت ھای خراسان و سيستان و کرمان و فارس و 

ت، ھمه اين وQيت ھا يک مملکت بود، اھواز با ديگر سرزمين عجمان که در وقت حاضر باين وQيت پيوسته اس
پادشاھش يکی بود و زبانش يکی بود، فقط در بعضی کلمات تفاوت داشتند، زيرا وقتی حروفی که زبان را بدان 
می نويسند يکی باشد و ترکيب کلمات يکی باشد زبان يکی است و گرچه در چيزھای ديگر تفاوت داشته باشد 

  .بان ھای پارسیچون پھلوی و دری و آذری و ديگر ز
  

  :چنين آمده است) 68 – 46م در بند  957/ ق  346(ديباچه شاھنامۀ ابومنصوری در 
پس امير ابو منصور عبدالرزاق مردی بود با فر و خويشکام بود و با ھنر و بزرگمنش بود اندرکامروايی و با 

داشت به گوھر و از تخم اسپھبدان  دستگاھی تمام از پادشاھی و ساز مھتران، و انديشه بلند داشت و نژاد بزرگ
از روزگار آرزو کرد تا او را نيز . ايران بود و کار کليله و دمنه و نشان شاه خراسان بشنيد، خوش آمدش

  . يادگاری بود اندر اين جھان
  
 و آفتاب برآمدن را باختر خواندند و فروشدن را خاور خواندند و شام و: آن چنين آمده است 126 -123در بند  

ايرانشھر از رود آموی است تا رود و . يمن را مازندران خواندند و عراق و کوھستان را سورستان خواندند
   .مصر

  
  :چنين آمده است) م 1029/ ق  420(البيرونی التفھيم Qوايل صناعته التنجيمدر کتاب 

بخشش به سه قسم کرده  از افريدون که از جباران پارسيان بوده است، حکايت کنند که زمين را: 194. ص در 
و پارۀ مغربی که اندر . پارۀ مشرقی را که اندر او ترک و چين است، پسرش را داد تور. است به ميان سه فرزند

و پارۀ ميانگين که ايرانشھر است، ايرج را داد و اين قسمت به . او روم است پسرش را داد آن که سلم نام بود
  .درازا است

  
کشور : و پارسيان به حسب مملکت ھا به ھفت کشور قسمت کردند: ن آمده استآن چني 196. ص ھمچنين در

نخستين ھندوان، دوم کشور عرب و شام، سيم کشور مصر و شام، چھارم کشور ايرانشھر، پنجم کشور صق*ب و 
  .روم، ششم کشور ترک و ياجوج و ھفتم کشور چين و ماچين

  
و اندر او دار مملکت چينيان است و . ز مشرق زمين چين آغازدو اقليم سيوم ا: آن آمده است 199. ص و نيز در

ميانۀ مملکت ھندوان و تانيشر و قندھار و زمين سند و شھرھای مولتان و بھاتيه و کرور و کوه ھای افغانان تا 
زوالستان و والشتان و سيستان و کرمان و پارس و سپاھان و اھواز و بصره و کوفه و عراق و شھرھای جزيره 

ام و فلسطين و بيت المقدس و قلزم و زمين مصر و اسکندريه و شھرھای برقه و افريقيه و قبيله ھای بربريان و ش
  .اندر زمين مغرب و تاھرت و سوس و شھرھای طنجه و به دريای محيط رسد

  
و بلور  و اقليم چھارم آغازد از زمين چين و تبت و قتا و ختن و شھرھای که به ميان آنست و برکوه ھای کشمير 

} و طوس{و وخان و بدخشان بگذرد سوی کابل و غور و ھری و بلخ و طخارستان و مرو و کوھستان و نشابور
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و کومش و گرگان و طبرستان و ری و قم و ھمدان و موصل و آذربادگان و منبج و طرسوس و حران و ثغرھای 
ط رسد بر خليجی که ميان شھرھای ترسا آن و انطاکيه و جزيرھای قبرس و رودس و سقليه تا به دريای محي

  ».مغرب و اندلس است، و او را زقاق خوانند
  
چنين گويد فراز آرندۀ اين کتاب زين : چنين آمده است.) م 1052/ ق  444(زين اQخبار گرديزی  5. در ص  

م ِسُيم و نيمروز و اQخبار کی دانايان، جھان را به اقليم ھا قسمت کرده اند کی مکه و مدينه و حجاز و يمن از اقلي
خراسان و جبال و فارس و عراق از اقليم چھارم بشُمرند و اين اقليم چھارم را کی به ميان جھان است، به زبان 

  .فارسی ايرانشھر خوانند
  
ملوک بزرگ به ايرانشھر جای داشتند و چون به ميان جھان بودند، بر ھمگان تسلط يافتند و آنچ از ديگر امت ھا  

  .، آسانتر به دست می آوردند و از آغاز تا بدين غايت، ملوک بزرگ به ايرانشھر بوده اندمی خواستند
  

  .پنجم، گاو يکتا آفريده را در ايرانويج آفريد، به ميانۀ جھان: چنين آمده است 6. در ص
  

 ايرج را سرزمين فارس و عراق و عرب بداد و اين وQيت را. و جھان را بر پسران بخش کرد: 71. در ص
ايرانشھر نام کرد، يعنی شھر ايرج و روم و مصر و مغرب مر سلم را بداد و چين و ترک و تبت مر تور را بداد 

ميان ايران و ... پس تور و سلم را از ايرج حسد آمد، کی ايران به ايرج بداد و . و بدين سبب آن را توران گويند
   ... توران حد نھاد و

  
ی بنشست، آب جوی ھا بخش کرد و بناھا افگند و عمارت کردن فرمود و ده چون کيقباد به پادشاھ: 73. ص در

  .يک از غله بستد و به بلخ نشستگاه ساخت و با افراسياب حرب کرد و او را از ايران بتاخت
  
... ھمۀ پادشاھان روی زمين، زير فرمان او بودند و . چون کيکاوس به پادشاھی بنشست، ھفت کشور بگرفت 

سيستان و نيمروز و کابل و زابلستان و رخود مر رستم را بداد و ھرچ از ھندوستان بگيرد، او کيکاوس وQيت 
   .را باشد و بر اين جمله او را منشور بداد و عھد کرد

  
و رستم بن دستان پيش کيخسرو بايستاد و از ايران سپاه کشيد و به ترکستان رفت و کين پدر خويش : 76. ص در

ز ھمه ترکان بياھخت و کرسيوز را بکشت و افراسياب را بکشت و افراسياب را به از افراسياب خواست و ا
آذربايجان اندر يافت و بکشت و ھمه کارزارھا رستم کرد و کيخسرو مر رستم را بدان خدمت کی کرده بود، از 

  .خدمت معاف کرد و سيستان و کابل و ھند و سند و زابلستان بدو بداد
  

از روزگار افريدون تا گاِه اردشير بابکان، مر ھمۀ جھان را يکی . سم دگرگون بوداندر قديم ر: 156. ص در 
يکی خراسان، ُد ديگر مغرب، سه ديگر : سپاھساQر بودی و چون اردشير بيامد، جھان را چھار سپاھساQر کرد

رزبان بلخ و يکی مرزبان مروشايگان و دوم م: نيمروز، چھارم آذربايجان و مر خراسان را چھار مرزبان کرد
ُتخارستان و ِسُيم مرزبان ماورالنھر و چھارم مرزبان ھرات و پوشنگ و بادغيس و چون مسلمانان پادشاھی عجم 

   .بگرفتند و خراسان مسلمانان را بگشت، آن ھمه رسم ھای مغان برانداخته شد
  
  :آمده است.) م 1116./ ق 510( فارسنامه ابن بلخی  8. در ص  
روايت است از . عنی فرس پارسايانست و به تازی چنين نويسند و پارسی را فارسی نويسندفرس جمع فارس و م 

اصحاب تواريخ چون حمزه بن الحسين اQصفھانی کی مرد محقق بودست و از ديگران کی برشمردن نام ايشان 
اريخ محمد بن دراز گردد و از علما و تواريخيان فرس و عرب کی به محل اعتماد بوده اند و در کتاب مذيل ت

جرير الطبری با ايشان در معنی موافقتست و بنده آن را تامل کردست و اتفاقست کی جملۀ ملوک فرس چھار 
ساسانيان، و دو طبقه ازين جملت پيش از اسکندر - 4اشغانيان،  -3کيانيان،  - 2پيشداديان،  - 1طبقه بوده اند، 
ديگر بعد از اسکندر رومی بوده اند اشغانيان و ساسانيان، و ھر  پيشداديان و کيانيان، و دو طبقه...رومی بوده اند 

  ... چھار طبقه از نژاد گيومرث اند
  
  .ھمه پادشاھان ايران و توران از نسل منوچھر بودند: 12. در ص 
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و از حد جيحون تا آب . در روزگار ملوک فرس، پارس دارالملک و اصل ممالک ايشان بود: 119. ص  در
اما چون اس*م . يعنی شھرھای پارسيان و از ھمه جھان خراج و حمل آن جا بردندی. س خواندندیفرات، ب*د فر

به حکم آن که لشکر اس*م چون بيامدند، مقام به . ظاھر گشت و پارس گرفتند، آن را از مضافات عراق گردانيدند
اصفھان و ری تا دامغان و  چنانک لشکر کوفه قھستان و اعمال... يکی کوفه و ديگری بصره : دو جای کردند

در قبال ھا چنين نويسند و لشکر بصره بحرين و . طبرستان بگشادند و آن وQيت ھا را جمله ماه الکوفه گويند
عمان و نيز مکران و کرمان و پارس و خوزستان و ديگر اعمال و ديار عرب کی متصل آن است، بگرفتند و آن 

   ...ل ھا چنين نويسندوQيت ھا را ماه البصره گويند و در قبا
  

از روزگار افريدون، زمين ايران را ھنيره : آمده است.) م 1126./ ق 520( مجمل التواريخ 416. در ص
و ھوشنگ و طھمورث و جمشيد و را پيشداديان و پادشاھان ھنيره گفتندی، چون افريدون اقليم رابع را . خواندندی

و چون . تا به عھد زوطھماسب به ھمه را شاه خوندندی} و{فت نام او اضا} به{به ايرج داد، زمين ايران نام نھادند
قباد آمد، زال او را کی لقب نھاد يعنی اصل، و ھمه را چنين خواندند، و چون روزگار اسکندر سپری شد، بعد از 

فتند آن اشکانيان بودند کمابيش چھار صد سال، چون اردشير پاپک سرتخمۀ ساسانيان برخاست، او را شاھنشاه گ
  ... و ايران را زمين پارسيان گفتند زيرا که اردشير از پارس برخاست و

  
حد زمين ايران که ميان جھان است از ميان رود بلخ است از کنار جيحون تا آذربادگان و ارمنيه : 478. در ص 

  33.تا به قادسيه، و فرات و بحر يمن، و دريای پارس، و مکران تا به کابل و طخارستان و طبرستان
   

  :چنين آمده است) م  1226/ ق  623(ياقوت حموی به زبان عربی  معجم البلدان در 
ايرانشھرکشورھای عراق، فارس، کوھستان و : ابوريحان خوارزمی گويد: ايرانشھر): 1ج ( 369. ص در

  . به معنی کشور باشد» شھر«ايران نام ارفخشد پسر سام پسر نوح است و . خراسان را در بر می گيرد
  
  :چنين آمده است.) م 1260/ ق  658( طبقات ناصری در 

چون حسن رضی K عنه با او صلح کرد، و امارت بدو سپرد، کوفه به مغيره بن شعبه داد، و : 93. ص در
بصره و عراق و خراسان به عبيدK زياد داد، و او به ب*د ماورالنھر و طخارستان غزو کرد، و در ايام معاويه 

و روس بکشادند و لشکر اس*م ھفت سال آنجا بود و از ب*د ايران، بلخ و کش و نخشب و سمرقند فتح ب*د روم 
   .شد
  
با منوچھر عھد کرد و باز گشت، بار ديگر عھد ... که جمله نسبت ترکان بدو کنند، ... افراسياب : 140. در ص 

، و آن روز که مملکت ايران بشکست و از جيحون بگذشت و عراق و خراسان بگرفت و جمله خراب کرد
که تمام خلق ايران را می بايد کشت، تا خلق ديگر بر عادت ما، درين زمين در : بگرفت، با لشکر خود گفت

  .رسند
  
ھرچھار پسر اسد بن سامان خدا بزرگ شدند، و ھريک از ماورالنھر و فرغانه و خراسان طرف : 203. در ص 

رکتر بود بعد از برادر وQيت سمرقند و فرغانه با جمعھا کاشغر و ترکستان داشتند، اما احمد بن اسد شھم تر و زي
  . ج*دت و مبارزت و کاردانی در اطراف ممالک ايران و توران مذکور و مشھور بود} به{و چين او داشت، و 

  
و پس خاندان س*طين و ملوک خوارزم که بعد از دولت سنجری اع*م سلطنت ايشان باQ گرفت، : 297. در ص 

  . از انقراض ملک س*طين غور و غزنين انارK براھينھم، ملک ايران جمله در تصرف ايشان آمد
  
  :چنين آمده است) م 1318/ ق  718(ھمدانی  جامع التواريخ در 

... ممالک ھندوستان به نه قسم کرده اند، و زعم اھل ھند نه گانه از ملک ايران زمين بزرگتر است،: 22. ص در
لملک پادشاھان معظم و جبابره و نمارده و فراعنۀ ھند است و زمين سند برغربی آن افتاده، و از زمين و دارا

  .نيمروز يعنی ديار سجستان و ديار ايران متوجه ھندوستان شدن ممر بر زمين کابل افتد
  

                                                 
بسياری از شھرھای فرارود ھم می  بايد متوجه بود که در اين جا منظور از بلخ سرزمين پھناور باختر است که شامل.  33

  .ھمين گونه، منظور از کابل نيز کابلستان است که شامل ج*ل آباد، مضافات پيشاور تا اتک می گرديده است. گرديده است
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د، و جمله حدود ايران به زمان افريدون ايران خواندن. در قديم اQيام زمين ايران را ھنيره خواندندی: 50. ص در
تا ديار بکر و شام و سمنی بودند بر دين اھالی ھند تا زمان ظھور زردشت النبی از حدود آذربيجان و شھر 

بر } و{بر سرکوه سب*ن منزوی و ساکن بود نزول کرد و دعوت آشکار کرد} سال{بعد از آن که چھل . مراغه
ديار بن گشتاسب دين او نصرت کرد، و در انتشار معاونت و دين مجوسيت به شھر بلخ، به درگاه گشتاسب و اسفن

تعزير و زجر؛ و آتشکده ھا بنا نھاد از } به{مظاھرت و مساعدت نمود از مشرق تا به مغرب، ِاما به صلح و ِاما 
، حدود چين تا منتھای روم؛ و تا زمان ظھور اس*م دين او قايم بماند قريب دو ھزار سال، و به ظھور دولت اس*م

   .دولت فرس منقضی شد
  
  :چنين آمده است.) م 1339/ ق  740(قزوينی  نزھت القلوبدر   
ب*د عراق عرب، وQيات عراق عجم، مواضع : مشتمل بر بيست باب است... وQيات و ب*د ايران : 36. در ص 

مواضع ارمن و آذربايجان، اران و موغان، بقاع شروان و گشتاسبی، ب*د ابخاز و گرجستان، ممالک روم، 
خ*ط، ديار ربيعه، بقاع کردستان، ب*د خوزستان، مواضع بر و بحر مملکت فارس، وQيات شبانکاره، ديار 
کرمان و مکران و ھرموز، بقاع مفازه مابين کرمان و قھستان، ب*د قھستان و نيمروز، ارباع مملکت خراسان، 

  .وQيت مازندران، ديار قومس و طبرستان، بقاع جي*نات
  

خوانده اند و » المثلث بالحکمه«فارسيان گويند حکيم ھرمس که او را : در شرح احوال ايران زمين: 55. ص در
زمين را به . بود) عم(زيرا که ھم حکيم و ھم پيغمبر و ھم پادشاه بود، و او ادريس پيغمير . نيز گويند» بالنعمه«

اول از طرف جنوب کشور ھندوان : ش در حوالیھفت بخش کرده است بر سبيل ھفت دايره، يکی در ميان و ش
است؛ دويم کشور تازيان و يمن و حبش، سيم کشور شام و مصر و مغرب، چھارم که وسطست کشور ايران 
زمين؛ پنجم کشور روم و فرنگ و صق*ب؛ ششم کشور ترک و خزر؛ ھفتم کشور چين و ماچين و ختای و ختن 

  . و تبت
  

قسم شرقی تور : خود را بر سه پسر خود بخش می کرد، بر پھنا به سه قسم کردو بعد از آن که فريدون مملکت 
را داد و قسم غربی سلم را داد و قسم ميانه که بھترين بود و مقام او بود، پسر کھتر، ايرج را داد و بدو باز 

نام بوده، و جمعی  و بعضی ھا گفته اند که ايران به کيومرث منسوبست و او را ايران... خواندند و ايران گفتند 
طولش از ... گويند به ھوشنگ منسوبست و او نيز ايران نام داشته اما اصح آن که به ايرج بن فريدون منسوبست

  ... تا باب اQبواب تمور قپو... عرضش از عبادان بصره است ... تا جيحون بلخ و ... قونيۀ روم است 
  
انيان و ماورالنھر و خوارزم تا حدود سقسين و بلغارست؛ و ايران زمين را حد شرقی وQيات سند و کابل و صغ 

حد غربی وQيات اوجات روم و نيکسار و سيس شام؛ و حد شمال وQيات آس و روس و مگير و چرکس و 
و فارق ميان اين وQيات و ايران . ُبرطاس و دشت خزر که آن را نيز دشت قيچاق خوانند و اQن و فرنگ است

بحر خزرست که آن را بحر جي*ن و مازندران نيز گويند و حد جنوبی از بيابان نجدست که  زمين فلجۀ اسکندر و
به راه مکه است و آن بيابان را طرف يمين با وQيت شام و طرف يسار با دريای فارس که متصل دريای ھند 

ر تصرف حکام ايران است پيوسته است و تا وQيت ھند می رسد و اگر چه از اين وQيات بيرونی بعضی احيانا د
اما چون ازين حدود غرض شرح ايران واجب شد از . بوده است و چند موضع از آن خود حکام ايران ساخته اند

  .ذکر آن ھا تجاوز نمودن
   
  :چنين آمده است.) م 1427/ ق  830(حافظ ابرو  زبدت التواريخدر  
  
در ب*د ايران زمين ... اتفاق افتاده در اين سال که وQدت با سعادت حضرت صاحب قرانی : 46. در ص 

چھارماه از وفات سلطان ابوسعيد گذشته و مملکت ابوسعيدی مابين آب آمويه و آب فرات بود، که ايرانشھر 
  .عبارت از اين ب*د است و ممالک روم نيز داخل ممالک ابوسعيدی بود

  
در ايران زمين سلطنت و پادشاھی  حکومت خراسان در زمان س*طين مغول که از نسل چنگيزخان: 62. ص در

  ...کردند، ھميشه به فرزندی يا برادری يا معتبر ترين امرا تفويض فرمودندی
  

  :آمده است.) م 1429/ ق  833( جغرافيای حافظ ابرودر 
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اول خرابی که در بغداد واقع شد آن بود که چون ھ*کو خان بن تولی خان بن چنگيزخان به فرمان : 60. در ص 
  .منکوقاآن با لشکرھای جرار به تسخير ممالک ايران آمد، بعد از قلع و قمع م*حده، متوجه بغداد گشت برادرش

  
بعد از مدت ھای مديد که نوبت حکومت به انوشيروان رسيد، او در عمارت مداين بيفزود و آن را : 73. ص در

عمر بن خطاب رضی K عنه درآن جا  فرزندان او بطنا بعد بطن تا ايام. تختگاه خود ساخت و درآنجا مقيم شد
  .بودند؛ و دارالملک ايران زمين بود

  
و حاQ . يعنی شھرھای فارسيان. در روزگار پيشين، از جيحون تا فرات را ب*د فرس خواندندی: 101. در ص

وزگار و در ر. آن مقدار معموره ارض که آن را فارس می خوانند، اين است که شکل و حد آن بيان کرده می آيد
اما چون اس*م . از ھمه جھان باج و خراج به فارس بردندی. ملکو عجم دارالملک و اصل مملکت بوده است

ظاھر گشت و فارس بگرفتند، آن را از مضافات بصره شمارند به جھت آن که در ابتدای اس*م، فارس را لشکر 
  .بصره گشاد

  
به تخصيص شيراز که تختگاه ب*د فارس است، . عرصۀ فارس زبدۀ ممالک ايران زمين است: 161. در ص 

...  
  
  : آمده است.) م 1470/ ق  875(عبدالرزاق سمرقندی مطلع سعدين در
  
بنا برآن عزيمت فرمود که از  ª: داستان يورش پنج ساله و احوال ممالک ايران و توران: 649. در ص 

مده بود گذر نمايد و جمعی بی باکان را که فتنه و ممالک که سابقا در فرمان آ ايرانماورالنھر و توران به جانب 
خواتين و فرزندان از سمرقند شتافته، حاضر  ªانگيخته خون ھا به ناحق ريخته اند، گوشمالی به سزا فرمايد

شدند و اميرزاده محمد سلطان که به رسم منغ*ی پيش رفته از جيحون گذشته بود، جريده باز آمد و اطبای بزرگ 
  .وظيفۀ معالجت و تقويت طبيعت قيام نمودند و اميرسيف الدين بر سر ايشان بود ترک و تاجيک به

  
داستان آمدن حضرت صاحب قران از توران به ايران و فتح شام و روم تا سرحد فرنگستان به : 819. ص در

حضرت صاحب قران، بعد از فتح ممالک ھندوستان، چون در سمرقند خبر اخت*ل احوال : مدت ھفت سال
قين و آذربايجان شنود، با سپاه توران و ايران بل تمام جھان، به عزم تسخير شام و روم تا سرحد فرنگستان عرا

  .نھضت فرمود
  
  : چنين آمده است) م 1497/ ق  903(ی ميرخواند روضته الصفادر   
ه ايرج بن و ھوشنگ را ايران نيز خوانند و فرقه ای ايران را منسوب بدو دارند و زمره ای ب: 583. ص در

  .فريدون
  
نواحی روم و ديار مغرب و مملکت فرنگ را : Qجرم ربع مسکون را به سه قسم منقسم گردانيده: 620. در ص 

با اعمال و مضافات آن بر سلم مسلم داشت؛ و ب*د چين و ماچين و ملک تمام ترکستان زمين را به تور داد؛ و 
جيحون که وسط معمورۀ عالم و خوشترين و بھترين مواضع  را که عبارت از کنار آب فرات است تا شط ايران

  .عرصۀ گيتی و واسطۀ عقد دنياست، نامزد ايرج کرد
  

ابوحنيفه دينوری آورده است که کسری مملکت خود را به چھار قسمت منقسم ساخت و به ھر : 920. در ص
يک قسم خراسان و : انيدقسمی شخصی از معتمدان خود را که در غايت کرامت و شرافت بودند، والی گرد

سجستان و کرمان بود، قسم ثانی اصفھان و قم و گي*ن و آذربايجان و ارمينيه بود؛ قسم ثالث فارس و اھواز، 
بعد از انتظام امور مملکت لشکر به طخارستان کشيد و کابلستان و چغانيان و ب*د . رابع عراق تا سرحد روم

  .ھياطله را مفتوح ساخت
  
  :م چنين آمده است 1524/ ق  930خواند مير  حبيب السيردر  

فريدون به استصواب ارکان دولت و اعيان حضرت، ممالک خود را منقسم به سه قسم ): 1ج ( 183. در ص
حق به سلم مسلم داشت و تمامی وQيت ترکستان را به  ب*د روم و ديار مغرب و فرنگ را با توابع و لوا: گردانيد



 30

و فارس و آذربايجان و خراسان و قھستان را به ايرج تفويض نمود و به روايتی  تور ارزانی فرمود و عراق
  .گفتند ايران وQيات مذکوره را بعد از آن که به ايرج نسبت کرد،

  
چون مدت پنجاه سال يا شصت سال از سلطنت منوچھر درگذشت، افراسياب بن پشنگ از ): 1ج ( 185. در ص 

  ... درآمد ايرانآب آمويه عبور نموده به ب*د جانب ترکستان با لشکر فراوان از 
  
چون منکوقاآن بن تولی خان بن چنگيزخان در حدود قراقرم و کلوران افسر پادشاھی بر ): 2ج ( 338. در ص 

  ... نامزد فرمود و تايجو از جيحون عبور نمودهايران  سر نھاد، تايجونويان را با سپاه بيکران به ضبط ممالک
  

چنگيزخان در ب*د توران بر دار اي* والوس خود شده به } ق 581{اما در سنه مذکوره ): 2ج ( 532. ص در
  ... آورده ايراناندک زمانی استق*ل يافت و به سبب مخالفت سلطان محمد خوارزمشاه روی به ممالک 

  
به روايتی از  تمامت وQيت مغولستان و ترکستان و را تا سمرقند و بخارا را مفتوح ساخت و): 3ج ( 7. ص در

  ... نيز رايت استي* برافراخت ايرانآب آمويه عبور کرده و در ب*د 
  
ذکر عبور نمودن ايل امان به فرمان محمد خان شيبانی از جيحون و شکست يافتن به ): 4ج ( 367. در ص 

ن چنان روزی محمد خان شيبانی که سال ھای فراوان انتظار آ: ... ضرب تيغ امير شجاع الدين دوالنون ارغون
مامور گردانيد و او از آب آمويه  ايرانمی کشيد، ايل امان را با فوجی از سپاه شجاعت نشان بتاخت وQيات 

گذشته تا کنار آب مرغاب به جاروب نھب و تاراج پاک ساخت و جمعی از جنود را از مرو رود گذرانيد و در 
کيفيت اين حال به مسامع  912ل محرم الحرام سنۀ حدود بادغيس نيز صدای قتل و غارت در انداخت و در اواي

بديع الزمان ميرزا مظفر حسين ميرزا رسيده گمان بردند که شيبانی خان به نفس خويش از آب آمويه و مرغاب 
  »... عبور نموده، متوجه تسخير دارالسلطنه ھرات است

  
، نوشته رضوی »نثر دری افغانستان« به نقل از کتاب افغان نامهجلد سوم  58 -55. داکتر محمود افشار در ص

در باره زبان فارسی نوشته بود، آورده است » سراج اQخبار«غزنوی مقاله يی را که روانشاد محمود طرزی در 
زبان فارسی بعد از انقراض يافتن حکومت عرب، در ھمه سلطنت ھای ...«: که گوشه از آن را می آوريم

حکومت ھای . ھر طرف آسيا تشکيل يافت، زبان رسمی حاکم گرديد طوايف الملوکی که از اقوام مختلفه در
  .»...و قونيه، ھمه مکاتب رسمی شان به ھمين زيان بوده است ايرانسلجوقيه عراق، 

  
  :ھمين کتاب از دو کتاب با نام ھای بسيار جالب ياد نموده است 50-49. ص. داکتر افشار در ص

که اين کتاب را به ) Furon,Iran:Perse et Afghanistan( پارس و افغانستان: ايرانفورون،  -1
  . وی مدتی ھم استاد دانشگاه کابل بوده است. به چاپ رسانده است 1951سال 

  . پروفيسور فورون بسيار به جا پارس و افغانستان را دو بخش ايران خوانده است
 

استاد  -بن ويست). Benveniste, Civilsation Iranienne(پروفيسور بن ونيست، تمدن ايرانی  -2
اين که کتاب به قلم عده ای از دانشمندان فرانسوی از ايران شناسان و افغان شناسان . کالج دو فرانس بود

تا  235در پاريس به چاپ رسيده است که از صفحات  1952و شرق شناسان نامی می باشد به سال 
  .صفحه آن به افغانستان اختصاص دارد 85يعنی  320

 
ديده می شود، تعريفی که اين دانشمندان از ايران می دھند، شامل دو کشور پارس و افغانستان به گونه يی که 

 .می شود
  

در روسيه، تا ميانه ھای سده نزدھم که نام سردارنشين ھای افغانی و افغانستان از طريق ادبيات سياسی انگليسی 
ن پارس خاوری يا خاور پارس می شناخته به ادبيات روسی راه يافت، بخش خاوری ف*ت ايران را ھمواره چونا

 . اند
  

برای نمونه در کتاب . آن چه مربوط به ايران می گردد، اين نام در آثار  اساطيری روسی ديده می شود
، از ايرانی ھای باشنده کرانه ھای )ھشتم مي*دی تخمين می زنند -که تاريخ نگارش آن را سده ھای ھفتم(ويليس
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می دانيم که ھنوز ھم بسياری از باشندگان ايران، کشور . ھا ياد شده است ايرونینام  باختری دريای کسپين به
    34.می خوانند »ايرونی«و خود را  »ايرون«خود را به نام 

  
ھمريشگی، ( :تئوری قطبی پيدايش آريايی ھا«در اين جا، در پيوند با اين، بخشی از نبشته يی زير نام 

که به قلم اين کمترين » روسيه و خاور«از کتاب  »)ميز روس ھا و ايرانی ھاھمخاستگاھی و خويشاوندی اسرارآ
در پيشاور پاکستان به چاپ رسيده است، را می  2003از روسی به پارسی دری برگردانيده شده است و به سال 

  :آوريم
  
را به گونه ھای مختلف با گذشت ھزاره ھا آريايی ھا که به قبايل گوناگون تقسيم گرديده بودند، مناسبات خود ...«

در اين رابطه، بايسته . مواردی بود که با ھم می جنگيدند و با يک ديگر دشمنی می ورزيدند: برپا می نمودند
 –ايرانی ھا و در آتيه تماس ھای روسيه -است به ويژه در مجموع خصلت نسبتا صلح آميز مناسبات س*وی ھا

از بوته » ژست«در سده ششم اين مناسبات را که . جسته ساختايران در درازای سراسر تاريخ مناسبات را بر
آزمون برآمده يی در برابر سيمای دشمن مشترک بود، و با احساس ھمبستگی برجسته گرديده بود، می توان حتا 

  . برادرانه خواند
  

ت روسيه که ھنگامی که تيره ھای س*وی به قبايل مستقل جدا شدند، ميان آن ھا خانه جنگی آغاز گرديد و دول
خزری ھا که از باج به دست . ضعف گرديده بود، آغاز به پرداخت باج به گوت ھا و سپس به خزری ھا نمود

که زير حاکميت خزری ھا (آورده ناخشنود بودند، به گونه ھای مختلف بر روسی ھايی که نزد سردار اسکوتن 
  .تندمی گريختند، ستم روا می داشتند و آن ھا را می کش) نرفته بود

  
کمک خواست  ايرونيانبود، از  ايرونی] اسکوتن[و چون او...«: کتاب ويليس در اين باره چنين گزارش می دھد

اصلی در جمھوری ) لھجه(يکی از دو ديالکت . نياکان بخشی از اوسيتين ھا -اين گونه آلن ھا خوانده می شدند(
در ) خزرھا را(و آن ھا سوارانی فرستادند و ) ودياد می ش» ايرونی«اوسيتين امروزی به نام .] گ-خود گردان[

چنين قصه می کنند که شماری از روسی ھا زير تاثير خزر باقی ماندند و برخی ديگر خود را تا . ھم کوبيدند
آن عده از روسی ھا که نمی خواستند زير . رساندند و در آن ماندگار شدند.] گ-پايتخت اوکرايين[شھر کييف 

  .ند، به سوی اسکوتن شتافتندتاثير خزری ھا باش
  

از قديم از ما باج نمی گرفتند و ھمچنان به روس ھا  ايرونيان. و اين گونه، دولت روس ساخت و ساز می يافت...
مگر خزری ھا روسی ھا را که به کار وا می داشتند، از . اجازه می دادند به شيوه زندگانی روسی زيست نمايند

کتاب (» ان را می گرفتند و ھم زنان را و بس شرير بودند و شرارت می آفريدندما باج می ستانيدند و ھم کودک
به سرداری اسکوتن گوت ھا را درھم ) »ھا ايرونی«(پسانتر ھا روسی ھا و آلن ھا ). 110-109. ويليس، ص

حاد ببندند، خزری ھايی که توسط يونانيان از شھر کييف بيرون رانده شدند، کوشيدند با اسکوتن پيمان ات. کوبيدند
  »  .رد کرد.] گ-اين ھمپيمانی را[مگر او با يادآوری ستم ھايی که خزرھا بر روسيان روا داشته بودند، 

  
ايران و ايرانی نام ھايی بوده است که در درازای سده ھا برای سرزمين و باشندگان حتا به گونه يی که می بينيم، 

از نوشته باQ می توان چنين نتيجه گرفت که آلن . شنا بوده استقفقاز شمالی کاربرد داشته و حتا برای روس ھا آ
   35».می خوانده اند) ايرانی(خود را ايرونی) نياکان اوسيتی ھا(ھا 
  

                                                 
  .»ھيچ کجای دنيا ايرون نميشه«برای نمونه، ترانه يی ھست به نام .  34
بخش شمالی اوسيتی کنون در ترکيب دولت . و باش دارند روشن است که اوستی ھا در بين روسيه و گرجستان بود.  35

مگر، در . بخش جنوبی اوستيای در گذشته در سيمای يک جمھوری خودگردان شامل جمھوری گرجستان بود. روسيه است
روسيه ھم اين کشور را . پی رويدادھای دراماتيک چند سال پيش، از گرجستان جدا و در سيمای کشور مستقلی تبارز کرد

  . رسميت شناخت به
  

بايسته يادآوری می دانم که در سال ھای دھه ھشتاد سده بيستم که دانشجوی دانشگاه مسکو بودم، بانويی را از اوسيتيا می 
پرسيدم چگونه؟ گفت . روزی به من گفت که ما و شما از يک تبار و خون ھستيم. شناختم که در دوره دکتری کار می کرد

  . من ايرونی ھستم. ا و افغان ھا از يک نژاد و تبار ھستنداوسيتی ھا مانند ايرانی ھ
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والحق أن ھذه اQمه «: را ايرانی اQصل معرفی کرده و می نويسد) افغانان(سيد جمال الدين افغانی نيز پشتون ھا 
و ھواللسان الفارسی القديم، وله مشابھۀ تامۀ بالفارسيۀ ) زند و استا(ذ من لسان من اصل ايرانی و أن لسانھا مأخو

  » .و إن متأخری المورخين کفرنسيس لئورمان و غيره يؤيدون ھذا الرأی. المستعملۀ ا±ن
  

، نادر افشار )که در کتاب چند مقاله نصرK فلسفی آورده شده است(آذربايجان » دشت مغان«در صورت مجلس 
مانند سرکشان ايران، ممالک ايران . عنوان شاھنشاه ايران برگزيده شد، کشورش به نام ايران ياد شده است به
  ...و
  

  :سجع مھر سکه او چنين بوده است
  زمين و خسرو گيتی ستان ايران نادر -سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جھان

  
مخالف ) تشيع(طريقه جديد«: متن صادر نموده بود در زمان پادشاھی نادر شيخ اQس*م عثمانی فتوايی به اين

  .»است و جايز است که مردم ايران را بکشند) تسنن(ديانت حقه 
  

در ايران و توران و ھندوستان حميده خصال و پسنديده افعال تر ...«: نادر در باره احمد خان ابدلی چنين گفته بود
اگر غير . ار سراسر ف*ت به نام ايران ياد می شده استروشن است که در دوره نادر افش. »از احمد خان نديدم

  . نام برده می شد) که خود نادر فرزند آن بود(اين می بود، بايد از کشورھايی چون فارس و خراسان 
  

احمد شاه درانی در فرمانی که خطاب به خوانين ترکمن صادر نموده و در مجله فرھنگ ايران زمين آمده است، 
و توران و ھندوستان  ايرانامروز امر و مقرر فرموديم که در ايام ھای ماضی در روم و ...« :چنين فرموده بود

  »...يک مسلمانی که با کفار جھاد نموده
  »...را برھم زدند ايرانکسان صاحب غيرت در افغان برخاسته تمام مملکت ...«
  »...به تصرف آمد ايرانشد، به کلی کل و حال که قلعه مشھد را محاصره داريم، انشا´ ھمين که قلعه فتح ...«
  

از . را چونان نامی سراسری برای پشته می دانسته است ايران به گونه يی که ديده می شود، احمد شاه درانی
ھمين رو بوده است که از نام ھای خراسان و پارس که دو بخش خاوری و باختری ف*ت است، کار نگرفته 

  .است
  

  :طان مصطفی ثالث عثمانی می نويسدھمو در نامه خود عنوانی سل
بنا به تقدير قيوم قدير، نادرشاه از ابيورد و دره جز خروج کرد و به مرور خراسان و عراق و فارس و ...«

و ھندوستان و ترکستان را مسخر ساخته و شجره استق*ل تمامی  ايرانآذربايجان، بل جميع مملکت فسيح الفسحت 
را از پا درانداخته دست تعدی و جور بر ايل جليل افغان  ايرانمات مملکت سران و سرکردگان اي*ت و احشا

  »...دراز نمود
  
جلوس بر تخت ميمنت مانوس نموده، شکر اين موھبت عظمی عطيه کبرای حق تبارک و تعالی به جا آورده ....«

  »...و تاديب اشرار آن مملکت فسحت نشان  ايرانو اراده سير و شکار ممالک 
  
از ظھور چنين فتح ارجمند، عنان يکران عزيمت را به دار القرار قندھار منعطف ساخت و از آن جا به  بعد....«

  .»پيشنھاد عزيمت گرديد ايراناقتضای رای صواب نما تسخير مملکت خراسان الی اقصای ممالک 
  
ھد مقدس بر تخت با ھم اتفاق نموده شاھرخ ميرزا را در ارگ مش ايران بعد از سنوخ اين سانحه اھالی...«

  »...سلطنت نشانده 
  »...خاک ايران از قديم فتنه انگيز و پر شور و شر«
به ظھور نپيوسته و حرکتی از م*زمان بارگاه قيصری ، سران  ايراندر باب تاديب اوباش قزلباش ... «

  ».سرکشان زا نشکسته است
  

برای نمونه، ميرزا . اند ان ايران ناميده شده شاھان درانی، در بسا موارد در درون گستره ايران بزرگ نيز، شاھ
   :جعفر راھب طوسی در ستايش احمد شاه درانی سروده است
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  که درھای دل ھاست بر وی فراز -جھاندار احمد شه سرفراز
 در درج اقبال درانيان -ايرانيانخداوند دولت بر  

  
  :شھاب تبريزی در رثای تيمورشاه درانی سروده است

  کجاست؟ ايرانای دريغا تاجدار خسرو  -ويران چون دل آشفتگانگشت  ايرانملک 
 

. خوانده شده اند شاھان ايرانپيشتر از آن، در دوره صفويه، محمود ھوتکی و اشرف ھوتکی ھمواره به نام 
  :چنانچه سجع مھر محمود ھوتکی چنين بود

  شاه محمود جھانگير سيادت انتساب -چو قرص آفتاب ايرانسکه زد از مشرق 
K عافيت محمود باشد پادشاه دين پناه -دين حق را سکه بر زر کرد  از حکم  

  
  :سجع ديگر مھر او چنين بود
  عاقبت محمود شد ايرانشاه  -دولت سلطان حسين نابود شد

  
در عھد شاه اشرف، ھنگامی که به ترغيب م* زعفران کتيبه يی بر مسجد اصفھان روی کاشی  1726در سال 

  :ستعليق نوشته شد، اشرف ھوتکی، شاه ايران خوانده شده استخشتی و با خط ن
  ز صديق است انوار صداقت -لقد امر السلطان خاقان عصره

  ز فاروق است اسرار عدالت -عز ج*له ايرانو من فايق فی 
  ز ذی النورين نور فيض و رحمت -و اشرف السلطان الس*طين اسمه 

  
  :ير دوست محمد خان می نويسددر باره ام گلشن امارتنوری قندھاری در 

در وQيت خراسان در آن زمانی که خاقان مغفرت پناه امير بی نظير عليين مکان امير دوست محمد خان در «
دارالسلطنت کابل ارم تقابل که نزھتگه روحايان و مردمک ديده خراسان بل که غره ناصيه شخص جھان است بر 

مالکستانی به جلوس ميمنت مانوسش آراسته و چھره درھم  و دينار اورنگ جھانبانی نشسته و اريکه ج*لت و م
......« 

 :ھمو محمد اعظم خان را شاه خراسان خوانده است
 فغفرله بفضلک يا منشق القبور - امير آن خراسانيارب به حق شاه 

  
  

 : می نويسد واقعات شاه شجاعشاه شجاع درانی در کتاب 
شجاع الملک شاه درانی نيز چنان ظھور نمود که تمامی محاربات و ھمگی اين نيازمند درگاه K سلطان ... «

به عنفوان جوانی ھفده سالگی الی يومنا  1216واقعات خود را از آغاز جلوس بر اورنگ فرمان روايی در سنه 
و تاريخ  خراسانکه سال يک ھزار و دو صد و چھل و يک سمت وقوع يافته، در قيد قلم در آورده تا مورخان 

 ».جويان آن اوطان را به واقعی حاصل شود
  

رنجيت سينگ در ظفرنامه خود جايی که از جنگ امير دوست محمد خان با لشکر ھند به رھبری شاه شجاع ياد 
  :می کند، افغان ھای قندھار را به نام خراسانيان ياد می کند

  بکشتند ھندی بيابانيان -خراسانيانبه شمشير ھندی 
  

  :افضل خان اين بودسجع مھر امير محمد 
  محمد افضل شد خراسانامير ملک  -دو فوج مشرق و مغرب زھم مفصل شد

  
  :سايل در مورد امير عبدالرحمان خان می نويسد

  گويا مھر جھانتاب ز خاور آمد -والی ملک خراسان به پيشاور آمد
  

از ھمين رو، در آثار . بخش خاوری ف*ت ايران به گمان غالب در اوايل دوره اس*می، خراسان نام گرفت
  :بسياری از سخنوران دوره اس*می به ھمين نام ياد شده است برای نمونه

  به ميدان خراسان ساQر گفت -دگر گفت کای باخرد گفته جفت
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  شاھنامه
. با اين ھم آوندھايی ھم ھست که نشان می دھد که اصط*ح خراسان گويا پيش از ظھور اس*م وجود داشته است

از آن در تاريخ ارمنستان ياد شده و شاھان يفتلی در ھمان قرن خود را ... را در قرن پنجم مي*دیچنان که ظاھ
دکتر جاويد، : نگاه شود به. (خوانده اند و اين لقب را در مسکوکات خود به کار برده اند» خراسان خوتای«

  ).1999اوستا، لندن، 
  

نقش است و بر يکی از مسکوکات  آن سلسله به زبان » خراسان خاتاو«بر برخی از مسکوکات شاھان يفتلی لقب 
اواخر سده (ھمچنين در کتاب شھرستان ھای ايرانشھر در زمان قباد اول. ديده می شود» تگين شاه«پھلوی عنوان 

جغرافيايی  -با اين ھمه ھمان گونه که گفتيم، خراسان نام يک سرزمين تاريخی. واژه خراسان ديده می شود) پنجم
تمدنی است که به مفھوم بخش خاوری پشته ايران يا ايران خاوری کاربرد داشته است؛ نه نام  -ھنگیگستره فر

  ). واحد سياسی(يک کشور 
  

برای نمونه، . تنھا در دوره درانيان است که برای تفکيک از ايران، دولت شان را دولت خراسان می خواندند
برای مثال در . نام کشور درانيان را خراسان خوانده استدر ھمه جا  تاريخ احمدميرزا عبدالکريم بخاری در 

و ھمين گونه در سراسر » در بيان جلوس احمدشاه ابدالی بر سرير جھانبانی خراسان«: نوشته است 5. ص
  .کتاب

  
نام بخشی  از  -افغانستاندر گذشته تاريخی، . روشن است امپراتوری درانی به نام افغانستان ياد نمی گرديده است

ره خاوری پشته ايران بوده است که اين گستره در مرز ميان پاکستان کنونی و افغانستان در ناحيه کوه ھای گست
سليمان قرار داشته و بيشتر در پشتونستان پاکستان در منطقه وزيرستان و منطقه قبايل و مضافات پيشاور بوده 

برنامه بود بعدا شامل متصرفات ھندی انگليسی ھا پس از افتادن اين گستره به دست سيک ھا که در . است
ميان متصرفات ھندی ) بوفر(بريتانيا گردد، اين نام را بر کشور تازه يی که  قرار بود چونان منطقه حايل 

  . بريتانيای کبير، ايران و متصرفات آسيای ميانه يی روس ھا، به ميان آوردند، گذاشتند
 

و ) پارس خاوری(نده می شود، بخشی از ايران خاوریدر گذشته تاريخی کشوری که کنون افغانستان خوا
گفتندی و اھالی  فارس شرقیرا ] افغانستان[آن ...«آمده است  تاريخ سلطانیدر . خراسان تاريخی بوده است

ايسترن «فرنگستان خصوصاً انگريزان که در علم جياگرفی يعنی جغرافيا مھارت تمام دارند در نقشه آنجا را 
چه ايسترن در لغت به معنی مشرقی است و پرشيه به معنی فارس  فارس شرقیيعنی  -می نگارند» پرشيا
  »...است

  
 خوانده است و نيز در  »پارس شرقی«، افغانستان را سابق سراج التواريخ 7. روانشاد کاتب ھزاره نيز در ص

  :می نويسد   3. ص
طولش از مشرق تا به مغرب ھزار ميل و ، وسعت اين مملکت از فرانسه، بيشتر و جام جمبه قرار بيان صاحب «

و قسمت شمال مغربی  مشرقی ايرانميل است و مشتمل بر ھمه قسمت  780عرضش از شمال به جنوب 
امتداد اين مملکت وسيع از مشرق سرحد کشمير . است) سند(ھندوستان می باشد و محدود به رودخانه ايندس 

امتدادش از وQيت بلخ تا بلوچستان است و اين محدودوه را و از شمال تا جنوب ، ....تا مغرب ھرات است....
گويند که پايتخت ديگر آن » سلطنت قندھار«به جھت پايتخت او گويند؛ چنانچه بعضی وقت » سلطنت کابل«

است و سابقا سلطنت غزنه يا غزنين، به جھت پايتخت ديگرش می گفتند و اين سلطنت خصوصا مشتمل بر 
قسمتی از خراسان و بلخ و سيستان و کشمير و حصه يی قليلی از Qھور و قسمت کثيری افغانستان و عموما بر 

  » .از ملتان است
  

خوانده  عضد فارسچيزی بسيار جالب است، اين است که متنبی شاعر بزرگ عرب سلطان محمود غزنوی را 
  :است

  الدوله فنا خسرو شھنشاھا -اباشجاع بفارس عضد
  .شاھنشاه کار گرفته است در اين جا او از کلمه فارسی

  
روشن است، به رغم اين که نام درونی سرزمين ما ايران بوده است، اروپايی ھا و اعراب آن را به نام 

يونانيان چون با امپراتوری ھخامنشی که در بخش . دليل اين کار ھم روشن است. می شناختند) فارس(پارس
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اين نام با گذشت . د، سراسر پشته را به ھمين نام می شناختندباختری پشته در استان پارس واقع است، درگير بودن
  .زمان در سراسر باختر زمين اشاعه يافت

  
عرب ھا نيز چون با استان پارس ھمسايه بودند و ھمانا ھمين پارس ھا بودند که بخش ھای بزرگی از سرزمين 

منتھی، چون در زبان عربی حرف پ . نداعراب را بارھا گرفته بودند، سراسر گستره پشته را به ھمين نام شناخت
  . نيست آن را به شکل فارس تلفظ می کردند

  
  .آمده است» الفرس«در نامه يی که پيامبر اس*م عنوانی يزد گرد سوم ساسانی فرستاده بود، کشور وی به نام 

  
  . ش ما استچون بيرون از چھارچوب پژوھ. به ھر رو، در اين نبشته بيشتر از اين به پارس نمی پردازيم

  
بر مناطق شمال ھندوکش کاربرد نداشته است و تنھا بر گستره سردارنشين  » افغانستان«البته، در اوايل نام   

ھای کابل، قندھار و سپس ھم شمال کشور و در فرجام ھم ھرات که با گذشت زمان ھر سه به دست دوست محمد 
ھنگام، سردارنشين پيشاور که ديگر در آغاز به دست روشن است در اين . خان افتادند، اط*ق می گرديده است

از اين . بود و شامل آن نمی شد افغانستان رنجيت سينگ و سپس ھم انگليسی ھا افتاده بود، ھم بيرون از گستره
 افغانستانرو، نام افغانستان بر آن اط*ق نمی شده است و ھيچ سندی در دست نيست که کسی پيشاور را جزو 

  .خوانده باشند
  

ھمتاواژه (» ترکستان جنوبی«گستره خان نشين و مير نشين ھای شمال ھندوکش، در ادبيات سياسی جھان به نام 
ترکستان «اط*ق می گرديد و پسان ھا به ) ماورالنھر(که به سرزمين ھای فرا رود » ترکستان شمالی«

بر آن، به ) عبدالرحمان خان -خان دوست محمد(، ياد می شد که پس تسلط اميران پشتون )تغيير نام داد »شوروی
ياد می » پادشاه افغانستان و ترکستان«تغيير نام يافت و مدت ھا اميران کشور به نام » ترکستان افغانی«نام 
تا اين که در نيمه نخست سده بيستم، اين نام ھمزمان با نام ھای ترکستان روسی و ترکستان چينی، يکجا بنا . شدند

  .سوی سه کشور شوروی، افغانستان و چين، بيخی از ميان رفتبه ملحوظات سياسی از 
  

شايان يادآوری است که در گذشته تاريخی اين مناطق به نام بلخ و تخارستان ياد می شده است که با گذشت زمان 
پس از يورش چنگيز خان و امير تيمور کورگانی، با چيرگی يافتن عنصر ترکی، نام ترکستان را به خود گرفته 

ترکستان جنوبی در اوايل سده نزدھم متشکل بر چند خان نشين مستقل بود و تا دوره دوم امارت امير دوست  .بود
تنھا پس از دوره دوم امير دوست محمد خان بر پايه توافق انگليس و . محمد خان شامل کشور افغانستان نبود

  .روس شامل افغانستان ساخته شد
  

به خامه محمد حيات خان به زبان پارسی دری نوشته شده و در . م 1865که در سال » حيات افغانی«در کتاب 
  :به انگليسی برگردانده شده است، حدود افغانستان چنين شرح داده شده است. م 1874سال 

 ... its northern boundry is the Hindu Kush, separating it from Turkstan; on its 
west lies Fars or Iran (Perisa); south is Balochistan ... on the east it is divided 
from the Pujab by river sind (Indus)... it has a superficial area of about 300 000 
square miles, and a population estimated roughly at 8 400 000 ... Hazara is not in 

Afghanistan ...  
  :بازگردانی آن چنين است. بان دری در دسترسم نيستدردمندانه اصل کتاب به ز

جنوب . قرار دارد) پارس(در غرب آن ايران . مرز شمالی آن ھندوکش است که آن را از ترکستان جدا می کند...
ھزار ميل مربع و  300مساحت آن ... و در شرق با رود سند از پنجاب جدا شده است ... آن بلوچستان است 

  .»شامل افغانستان نيست] نيز)] [ھزارستان[(ھزاره ... ھزار نفر است  400ليون و مي 8نفوس آن حدود 
 

دوره . روشن است که اين کتاب در ھنگام دوره دوم امارت دوست محمد خان به رشته نگارش کشيده شده است
زارستان ھنوز يی که ھنوز افغانستان محدود به شھرھای  کابل، ج*ل آباد، غزنی و پروان می گرديد و شمال و ھ

 .   شامل گستره افغانستان نگرديده بود
  

  :سه گونه برخورد ھست ايرانتا جايی که ديده می شود، در افغانستان با واژه 
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کسانی که با تاريخ و فرھنگ گذشته آشنايی خوب دارند، بر آن اند که ايران بيشتر نام يک سرزمين يا   -  أ
است که ) ايرانستان(تمدنی -ز آن نام يک گستره فرھنگیو باQتر ا) ايران زمين(يک گستره جغرافيايی 

از اين . ملت -فرا تر از گستره ايران جغرافيايی پھن است تا نام يک واحد سياسی در چھارچوب کشور
رو، نام تاريخی چه کشور ايران کنونی و چه افغانستان کنونی و چه ساير کشورھايی که در سده بيستم 

پاکستان، ازبيکستان، تاجيکستان، : ی جھان پديدارگرديدند؛ مانندبه روی نقشه جغرافيای سياس
 . می باشد... ترکمنستان، آذربايجان، ارمنستان و

  
بنا بر اين، چوناِن يک ارثيه يگانه و مشترک، ھمه کشورھای ھمسرزمين اين گستره حق دارند به اين نام ياد 

تاجکستان، (، ايران شمال خاوری)افغانستان(ن خاوری، ايرا)جمھوری اس*می ايران(مانند ايران باختری. شوند
 ).پاکستان(و ايران جنوبی) آذربايجان، ارمنستان و گرجستان(، ايران شمال باختری)ازبيکستان و ترکمنستان

  
ھمين گونه، ارثيه برجا مانده از ايرانيان، ارثيه مشترک و يگانه ھمه باشندگان اين سرزمين گھربار است و به 

  . بری به ھمه آن ھا تعلق داردپيمانه برا
  

ھمه نام ھای مصنوعی اند ....اين گروه بر آن اند که نام ھايی چون تاجيکستان و آذربايجان و پاکستان و افغانستان
سرزمين ھايی که در سده نزدھم از پيکر ايران جدا شد و . که استعمارگران بر اين کشورھای مصنوعی نھاده اند

از اين جمع تنھا افغانستان در (رھای تازه و واحدھای سياسی نو به ميان آورده شدند در سده بيستم چونان کشو
  ).  سده نزدھم به عنوان نخستين کشور ساخته و پرداخته استعمار به خاطر مقاصد راھبردی به ميان آورده شد

  
اند و .... و تاجيکستان و برای کشورھايی چون افغانستان ) يا خراسان(اين گروه خواستار بازگردانيدن نام ايران 

می پندارند که تا نام اصيل و ھويت اصلی شان بار گردانيده نشود، بحران ھويت و بحران فرھنگی برچيده 
  .نخواھد شد و پيوند تاريخی شان با ريشه ھای شان برقرار نخواھد گرديد

  
ھمزبان و ھمکيش گستره من ترجيح می دھم مجموع اين کشورھای ھمسرزمين، ھمفرھنگ، ھمتاريخ، ھمتبار، 

ھر چند ھم (اصط*حی که بار نخست داکتر افشار در افغان نامه آورده است  -بخوانم» ايرانستان«ايران زمين را 
من آن را برای ). در کانتکست فدراليسم يا فدرالی سازی ايران کنونی به کار برده و با آن مخالفت ورزيده است

  .کار می برممجموعه کشورھای ھمسرزمين ايران به 
  

ايران بوده، شامل بخش ) پشته(گروھی اندکشمار برآن اند که اين نام مختص بخش خاوری ف*ت قاره   - ب
است که پارس ھا در زمان رضاخان زير تاثير  »کشور ما«باختری آن يا پارس نمی شود و نام تاريخی 

شاھنامه فردوسی است که دستاويز اصلی اين گروه، . تلقينات آلمان فاشيستی آن را غصب نموده اند
گستره ايران را بيشتر در ھمين بخش خاوری ف*ت پرداز کرده و گويا بخش باختری آن را جزو ايران 

  .نخوانده است
  

چيزی که شگفتی برانگيز است، اين است که اين گروه به رغم پافشاری بر اين که ايران نام تاريخی 
در اين حال بر ديدگاه ھای شماری از (به پارس تغيير کند کشور افغانستان است و بايد نام ايران کنونی 

، )تکيه زده می زنند....دانشمندان ايرانی مخالف نام ايران و تغيير آن به پارس مانند احسان يار شاطر و 
 .خود بنا به دQيل موھومی به شدت از کار برد نام ايران برای افغانستان اکراه دارند

  
البته، درست است که در دوره ھای پيشداديان و کيانيان مفھوم . نيست روشن است اين ديدگاه درست

در آغاز در گستره دو سوی بستر آمو در فرارودان و بلخ باستان و ) بگذار به شکل ھای ديگری(ايران 
تخارستان پديد آمده و با گذشت زمان و مھاجرت ھای آريايی ھا به باختر و جنوب ف*ت، پھن تر گرديده 

با اين ھم، اين بدان معنا نيست که ايران تنھا مختص به . نه سراسر پشته را در نورديده بودو اين گو
ھر چند با تاخير پس از يورش (چه، ھم در دوره ساسانيان و ھم در دوره بعد از اس*م . خاور ف*ت باشد

شن است که نياز اين موضوع به پيمانه يی رو. نام ايران بر سر تا سر ف*ت به کار رفته است) مغوQن
دست کم می دانيم که در دوره ھای صفويان و قاجاريه کلمه ايران بيخی برای . به آوند آوری ندارند

  .سراسر بخش باختری و نيمی از بخش خاوری ف*ت جا افتاده بود
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بزرگترين آوند برای رد اين ديدگاه، آمدن نام ايرون و ايرانی در کتاب اسطوره يی ويليس روسی است 
  .در سده ھای ھفتم و ھشتم مي*دی نوشته شده است که
  

بسنده است بگوييم که امير دوست محمد خان در ميانه ھای سده نزدھم در نامه يی عنوانی محمد شاه 
و نيز نوشته . »ھم تعلق به مملکت ايران دارد] کابل و مضافات آن[اين وQيت  ...«قاجار نوشته بود که 

و ب*د و نواحی که  شھر کابل که پايتخت افغانستان استاشرف ب*د است و شھر قندھار که ...«بود که 
با خراسان ھم سرحد ھستند، و ھمچنين مملکت خراسان و مضافات وQيات مفصله فوق ک* جزو ممالک 
محروسه ايران است و در جميع ممالک محروسه شاھنشاھی، نيک و بد اين وQيات نيز از نيک و بد 

ايران نبايد جدا و سوا باشد و نبايد از منافع دولت عليه ايران محروم و بی نصيب  ساير اجزای مملکت
  .»...بمانند

  
با اين ھم، ما پيش تر برخی از سروده ھای سخنوران را از گوشه ھای مختلف پشته از خاور تا باختر  

خود را و شاھان و از شمال خاوری تا جنوب باختری آن در زمينه آورديم که ھمه به يک زبان سرزمين 
  .خود را ايران خوانده اند

   
  :آن چه مربوط به فردوسی می گردد، بايد گفت

او در گستره جغرافيای سياسی دولت غزنويان می زيسته است و چون نام کشوری که او در آن به   -1
سر می برده است، ايران بوده است، روشن است تصور او از ايران در چھارچوب ھمان جغرافيای 

  . ھرگاه چيزی ديگری می بود، شگفتی برانگيز می نمود. کشورش بوده است سياسی
با توجه به اين که فردوسی به گذشته اساطيری يا تاريخ غير مکتوب ايران زمين پرداخته است و در  -2

دوره ھای پيشداديان و کيانيان مفھوم ايران کھن در ھمين حول و حوش بلخ و تخارستان بود، روشن 
او نه تنھا باختر . گويی داستان ھا و افسانه ھای باشندگان ھمين سرزمين پرداخته استاست او به باز

دقيقی نيز . ايران، بل در برخی از جاھا حتا کابل را نيز بيرون از ايران نمايانده و پرداز نموده است
  .ھمين گونه کرده است

ز ثقل سياسی به شمال فرھنگی و مرک –پس از يورش اعراب به باختر ف*ت ايران، محور تمدنی -3
خاوری و خاور ف*ت کوچيده بود، روشن است، در آن برھه مفھوم ايران بر سرزمين ھای خاوری 

 .اط*ق می گرديده است تا بخش ھای باختری
 

فرھنگی و  -با اين ھمه در مراحل بعدی پس يورش ھای چنگيز خان و امير تيمور محور تمدنی
  . باختر ف*ت لغزيد و سراسر ف*ت را در نورديد مفھوم سياسی ايران آھسته آھسته به

در دوره ساسانيان  -ھمچنين روشن است که مفھوم ايران پيشتر از دوره يی که فردوسی می زيست -4
مگر، پس از يورش اعراب، نام ايران از بخش باختری پشته . برای سراسر ف*ت عام شده بود

گفته پيداست که در عصر فردوسی ايران درست از اين رو، نا. برچيده شد و به خاور ف*ت کوچيد
 .ھمان بخش خاوری ف*ت بوده است و چيز ديگری نمی توانسته است باشد

روشن است که قلمرو . بايد متوجه بود که فردوسی شاھان ساسانی را شاھان ايرانی خوانده است -5
در (ی باختری پشته ساسانی سراسر ف*ت را می پوشانيده است و پايتخت آن ھا در تيسفون در اقصا

 :چنانچه در پيوند با واژگونی امپراتوری ساسانی می گويد. قرار داشت) عراق کنونی
 از آن زشت کردار ايرانيان -ايرانياننکونسار شد تخت 

 
و نيز شکست ساسانيان به سرداری رستم در جنگ قادسيه از سپاھيان عرب را چونان شکست ...

  :ا پيامدھای شکست ايرانيان از تازيان نگاشته استايران پرداز نموده و در پيوند ب
  نژادی پديد آيد اندر ميان -و از ترک و از تازيان ايراناز 

   
نه تنھا . تبار ايرانی و باشندگان سراسر ف*ت است -ايرانپيداست که مراد فردوسی در اين جا از 

  . بخش خاوری آن
  

  :واندو در ادامه يزد گرد ساسانی را شاه ايران می خ...
  »دل شاه ايران به تو شاد باد -تو را ای برادر تن آباد باد«
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سپھدار يزد گرد به سعد وقاص نوشته، پادشاھی ساسانی را  ايرانی  -و در نامه يی که از زبان رستم

  :می خواند
  »که تاج و نگين بھر ديگر کس است –به ايران تو را زندگانی بس است «
  

  »ز ايران بزرگان روشن روان -شد پھلوان بر سعد وقاص«: و در ادامه...
  

  :و در پاسخی که از زبان سعد وقاص به رستم می نگارد...
  »بيامد بر پھلوان سپاه -از ايرانيان نامداری ز راه«
  »سواران و شيران روز نبرد -بياورد از ايرانيان شصت مرد«و ...
  
  و ... 

  بسی نامور کشته شد در ميان - ھزيمت گرفتند ايرانيان
  ھمه کشته ديدند بر دشت و راه -چو مايه بکشتند از ايران سپاه

  شب تيره و روز تازان به راه - سوی شاه ايران بيامد سپاه
  

  و ...
  بر و بوم آباد و تخت و ک*ه -بزرگان ايران و چندان سپاه

  و...
  برفتند با شاه آزاد مرد -بزرگان ايران ھمه پر ز درد

  
  :ايرانی می خواندو از زبان يزد گرد او را ...

  ھزيمت گرفتم از توران سپاه -از ايرانيانم بدو گفت شاه
  

فردوسی در بيان بر تخت نشستن ماھوی سوری، ايرانشھر را به شکل شھر ايران آورده و در 
  : ستايش يزد گرد می گويد

  اگر خويش بود ار پراکنده بود -ھمه شھر ايران ورا بنده بود
  

است که فردوسی از شاھنشاھی ھای ھخامنشيان و کوشانيان چيزی آن چه شگفتی بر انگيز اين 
  .نگاشته است

و از آن ھم شگفتی بر انگيز تر اين که در سراسر شاھنامه تنھا يکی دو بار نام خراسان آمده است ...
اين در حالی است که . که آن ھم ترديد بر انگيز است و در ھمه نسخه ھای شاھنامه نيامده است

خنوران معاصر او محمود را چونان شاه خراسان ستوده اند و رودکی که پيشکسوت تر بسياری از س
  . از او بوده است، سرزمين خود را ھم ايران و ھم خراسان خوانده است

  
در شاھنامه، تاريخ و افسانه و اسطوره درھم آميخته است و فردوسی که بيشتر روايات مردمی و  -6

يونانيان باستان را که خود آميزه يی از افسانه و اسطوره و روايات شنيدگی و خواندگی از آثار 
حقيقت ھستند، و در بسا از موارد نادرست را باز تابانيده است؛ در بيان تاريخ لغزش ھای فاحشی 

برای مثال؛ جنگ اسکندر و . دارد و در بسياری از موارد آشکارا به بيراھه رافته است
  . عيت تاريخی ندارد و افسانه محض استکه ھرگز واق) س*وی ھا= صق*ب(سق*ب

 
جغرافيايی نه تنھا لغزش آميز است، بل از  -از اين رو، تکيه يکسره بر شاھنامه چونان يک رفرنس تاريخی

حال اگر اين موضوع را که ايران شھنامه تنھا در گستره سرزمين کنونی . ديدگاه علمی درست ھم نيست
بپنداريم، اشتباه است، زيرا حد اقل در دوره ساسانی ھا  واقعيت تاريخی عينافغانستان متمرکز گرديده است را 

جغرافيايی، سياسی، فرھنگی و تمدنی، پيشينه چند سده يی داشته است و  -مفھوم ايران چونان يک مقوله تاريخی
متروک بر مقوله پارس چيرگی يافته بود و اين که در دوره فردوسی اط*ق کلمه ايران بر بخش باختری ف*ت 

يعنی اين که فردوسی بخش باختری ف*ت را کمتر ايران اسطوره يی . شده بود، دليل به واقعی بودن آن ندارد
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اين مغاير با واقعيات !. بيرون از گستره ايران بوده است» پارس«خوانده است، دليل اين نمی شود که بگوييم 
  . جغرافيايی، باستانشناسيک، تبار شناسيک، و زبانشناسيک است

  
حد اقل در خاورشناسی باستانی روسی با داشتن پيشينه نزديک به سه سده يی که بی ترديد يکی از برترين 

اواخر سده نزدھم بھترين آن بوده است؛ پارس يعنی  -دبستان ھای خاورشناسی و به گفته برتلد در يک برھه
را بيرون از ايران و جدا از آن بخوانيم، ايران و ايران يعنی پارس است و ھرگاه قرار باشد، باختر پارس قديم 

چه از لحاظ فرھنگی و چه از لحاظ جغرافيايی و چه از لحاظ سياسی و به ويژه تمدنی و نژادی و تباری، کسی 
منظور فردوسی از ايران شھنامه يی از ديدگاه از ديدگاه خاورشناسان روسی، . اين حرف را نخواھد پذيرفت

قلمرو ھای سامانی و  -پيشدادی و کيانی را لحاظ داشته است و از ديدگاه سياسی تمدنی بيشتر ايران -فرھنگی
  . غزنوی را

  
جغرافيای دقيقا سرزمينی است ميان سند و ) پشته(ايران چونان ف*ت. به ھر رو، ديدگاه اين گروه صايب نيست

يای سياه و اقيانوس ھند و دجله و از ديدگاه فرھنگی گستره پھناوری است که از ايالت سين کيانک چين تا در
  ....بيابان ھای قزاقستان و آن سوی قفقاز 

  
گروھی ديگر که بخش بزرگ باشندگان را در بر می گيرد، زير تاثير تبليغات دولتی و رسمی، نام    - ت

ايران را مختص بخش باختری ف*ت يعنی ايران کنونی می پندارند و بر آن اند که نام کشور ما در 
اين گروه بيخی از ! آريانا بوده است - خراسان و پيش از دوره اس*می -مد شاه درانیگذشته پيش از اح

  .پرھيز می کنند) کشور افغانستان(کاربرد نام ايران برای بخش خاوری ف*ت 
  

روشن است چنين ديدگاھی بيشتر بار سياسی داشته و ھيچگونه پايگاه علمی ندارد و با حقايق تاريخی سازگار 
 .نيست

  
آن چه مربوط به خراسان می گردد، با توجه به . ن جا ناگزيريم مطالبی را در باره آريانا و افغانستان بياوريمدر اي

اين که در اين باره آثار متعدد و فراوانی نوشته شده است و آن چه را که بايسته می پنداشتيم در باQ آورديم، از 
  .پرداختن به آن صرف نظر می کنيم

  
تمدنی در  -آن اين که مفھوم ايران، درست ھمانند محور فرھنگی. نکته را بايسته می دانم تنھا يادآوری يک 

يعنی در آغاز در خاور ف*ت در دو سوی رود آمو جوانه زده و سپس به باختر . گستره ما در گردش بوده است
با يورش اعراب در . تف*ت به اي*م و پارس کوچيده است و در آن جا در عھد ساسانيان به بالندگی رسيده اس

آن گاه در . باختر رنگ باخته و به شمال خاوری کوچيده است و در دربار ديار سامانيان به شگوفايی رسيده است
  .دوره غزنوی به خاور ف*ت آمده است و در غزنه باور گرديده است

  
ته در دوره بازماندگان سرانجام، با يورش چنگيز خان برای مدتی در خاور ف*ت کمرنگ شده و سپس آھسته آھس

به ويژه در دوره تيموريان در ميانه ھای ف*ت در ھرات . وی در بخش ھای ميانی و باختری احيا گرديده است
دوباره جان گرفته است و سپس ھم در امپراتوری ھای صفوی و قاجاری در باختر و ميانه ھای ف*ت آرميده 

  .  است
  
  : آريانا 

حال مھم نيست که  -ور ما ھست، اين است که ھرکسی که می خواھد در باره تاريخسنت ناپسنديده يی که در کش
در باره چه دوره يی، قلمفرسايی نمايد؛ از سپيده دم تاريخ می آغازد و اين گونه وارد قلمروھايی می گردد که در 

  .ادر می نمايدآن از ص*حيت بايسته برخوردار نيست و چه بسا که در بسياری از زمينه ھا حکم قطعی ھم ص
  

تنھا کسانی ص*حيت دارند در باره تاريخ اساطيری و . روشن است چنين برخوردی از ريشه نادرست است
باستان داد سخن بدھند که در يکی از حوزه ھای زير اگر کارشناس نباشند و در اين رشته ھا تحصيل نکرده 

  :باشند، دست کم مطالعات گسترده داشته باشند
  تانتاريخ خاور باس -1
  )ريشه شناسی(و اتمولوژی ) لنگوستيک(علم فقه الغت  -2
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 باستان شناسی -3
 جغرافيای تاريخی -4
 فرھنگ و ادبيات اساطيری -5
 )اتنولوژی(علومی چون انتروپولوژی و نژادشناسی و تبارشناسی  -6
 ....و -7

 
ه از قلم به توصيه من به اين گرو. ناگفته پيداست که شماری از نويسندگان، مساله را بسيار دست کم می گيرند

نوشته پروفيسور دياکونف، بيفگنند تا ببينند  تاريخ مادھا،دستان ساده انگار اين است که حد اقل نگاھی به کتاب 
که مساله به چه پيمانه جدی و پيچيده است و شوخی بردار نيست و برای پرداختن به چنين مسايلی، چه 

 .خوردار ھستندکارشناسانی در چه تراز علمی از ص*حيت ابراز نظر بر
 

بوده باشند، دردمندانه تنی » کارشناس«راستش، در کشور ما کسانی که در اين زمينه ھا به مفھوم راستين کلمه 
با اين ھم، يک بحث، بحث اط*عاتی و . چند بيش نبوده اند که آن ھم بيشتر در رشته باستانشناسی بوده است

. ی استنتاجی يا استقرايی نوشت)متدھا(را بر پايه روش ھا  آگاھی بخشی در زمينه يی است که می شود چيزھايی
اين در حالی است که . آن ھم به شرطی که نويسنده با روش ھای علمی سر وکار و دست کم آشنايی داشته باشد

  .بيشتر نويسندگان ما با روش ھای علمی پژوھش آشنايی ندارند
  

در اين جا، ديگر عرض اندام نمودن و جلوه گری . بحث ديگر اين است که به مسايل پيچيده تخصصی پرداخت
  .کاريست ھنرورانه و انديشمندانه که فراخور ھر ھنرمندنمايی نيست

کاريست ... ايران و  36به ھر رو، پرداختن به مسايلی چون نژاد سفيد آريايی ھا، نام ھايی چون آريانا،
که در کتاب دست داشته در نظر  تخصصی و روشن است با توجه به اين که بيرون از چھارچوبی است

داريم، از اين رو به آن نمی پردازم و تنھا به برخی از يادداشت ھا و برداشت ھای خود که نتيجه مطالعات 
  :چندين ساله است، بسنده می کنم

در اين زمينه . در باره آريايی ھا، نژاد آريا و خاستگاه آن ھا، ديد يکسانی در ميان دانشمندان نيست -1
چون بيشتر اين مساله بر می . دQيل اين کار ھم روشن است. ھای بسياری ارائه گرديده استفرضيه 

گردد به دوره تاريخ اساطيری و ناگفته پيداست که در ھمچو موارد ھمه داده ھا بر پايه حدس و گمان و 
انشناسيک، زبانشاسيک، باست(فرض و تخيل و استنتاج و استقراء استوار است تا داده ھای استوار علمی

  ...). تبارشناسيک و
از زبان  »تيوری قطبی پيدايش آريايی ھا«اين کمترين يکی از آخرين نبشته ھا در زمينه را زير نام 

از  2003اين کتاب به سال . بازتاب يافته است» کتاب روسيه و خاور«روسی ترجمه نموده ام که در 
کانون مطالعات و پژوھش «مقاله در تارنمای  ھمچنين اين. به چاپ رسيده است» ميوند«سوی انتشارت 
  .يز بازتاب يافته استن www.Arianfar.com »ھای افغانستان

در سراسر دست کم يک ھزاره تا اوايل سده بيستم در ادبيات زبان » آريانا«و » آريا«کلمه ھايی چون   -2
 .پارسی ديده نمی شود، بل در ھمه جا ايران آمده است

   
چونان نام باستانی کشور افغانستان و تاريخ سازی و تاريخ پردازی در زمينه، در اين  آرياناکاربرد نام   -3

برھه زير تاثير سياست نزديکی به آلمان فاشيستی روی ملحوظات ويژه سياسی از سوی حلقات خاصی 
 37.در کشور دامن زده شده است که در راس آن داوود خان و نعيم خان قرار داشتند

                                                 
پژوھشگر ھم ميھن باشنده لندن تحقيقات گسترده يی انجام داده و شمار فراوان فاکت  - در اين زمينه پروفيسور لعلزاد.  36

  :سترا گرد آوری نموده و در سيمای مقاله ھايی بازتاب داده ا.... ھای تاريخی، نقشه ھای جغرافيايی و 
  )در دو بخش(چگونگی ايجاد کشوری به نام افغانستان  -1
  )در دو بخش(و خراسان ) پرشيا(بحثی پيرامون نام ھای تاريخی و جغرافيايی ديروزی آريانا، ايران، پارس -2
 تاريخ سازی آگاھانه يا اشتباه تاريخی؟: آريانای جعلی و افغانستان خيالی -3

 -»کانون مطالعات و پژوھش ھای افغانستان«تارنمای : برای به دست آوردن اين مقاQت نگاه شود به
www.arianfar.com   و نيز درhttp://lalzadabdul.blogfa.com/ و » خاوران«و ھمچنين تارنماھای

 ...و» خراسان زمين«
 .، ترجمه آريانفر»نبرد افغانی استالين«ه کتاب نگاه شود ب.  37
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ز دانشمند و بزرگان ما در تشھير و تعميم اين نام کوشا بوده اند، بايد گفت که تاريخ اين که چرا شماری ا -4
آن ھا ناگزير بودند ھر آن چه را باQييان ديکته می کردند، . نويسان دولتی چاره يی جز اين نداشته اند

از حقايق را در تنھا ھنری را که می توانستند به خرج بدھند، اين بود که گوشه ھايی . ھمان را بنويسند
 .چنانچه روانشاد کاتب نيز چنين کرده بود. Q به Qی نوشته ھای رسمی بگنجانند

 
اران «پس از آن که آرياھا از ...«: می نويسند »فروغ فرھنگ«برای نمونه، روانشاد کھزاد در مقاله 

ريا و دريای بر ساحه وسيع سرد يعنی از شمال آمودريا از حوالی فرغانه» آريانا ويجو«يا » ويج
به معنی وسيع پراگنده شوند و به خاک ھای کنونی افغانستان و ايران پايين شوند؛ چه ) خزر(مازندران 

 . در وادی سند و چه در کرانه ھای جنوبی خزر مدنيت ھای عالی و پيشرفته يی وجود داشت
  :و می افزايد...
  » ...يران استحاله نموده بودندبه ا» ايران وج«در زمان فردوسی، آريا ورته، آريانا و ... 

  
به گونه يی که ديده می شود، روانشاد کھزاد در اين نوشته، به گونه بسيار آگاھانه و زيرکانه به دو 

  : موضوع اشاره کرده است
در آغاز بيرون از گستره سرزمينی افغانستان کنونی قرار داشته » آرياناويجو«و » اران ويج« -

ستره افغانستان کنونی که تنھا بخشی از آن بوده است، نه کل آن، محرز يعنی آريانا خواندن گ. است
  .نيست

گرفته و ديگر از  ايراندر دوره ھای بعدی، به ويژه در دوره فردوسی، ديگر جای اين دو کلمه را  -
  .آريانا خبری نيست

 
: می نويسند »آرياورته، آريانا و ايران باستان«در مقاله  »بنياد فرھنگی کھزاد«آقای فريار کھزاد در تارنمای 

استفاده کرده است، بايد برای ھمه روشن  »آريانا«از نام  ايران باستاندليل آن که چرا استاد کھزاد به عوض ...«
نام » آريانا«اگر استاد کھزاد به عوض نام ) 1320-1310دھه ھای (زيرا در آن روزگاران تاريک . باشد

 .»!را به کار می برد، شما خود فکر کنيد که چه بلوايی بر می خاست »ايران باستان«
  

روشن است که در آن دوره استبداد سياه ھاشم خانی و داوود خانی، کوچکترين خ*ف . نيازی به انديشيدن ندارد
گر را ورزی، حکم سر باختن و يا افتادن در سياھچال ھا و غل و زنجير و کنج زندان و بسا پيامدھای ناگوار دي

  .داشت
  

نياکان افغانی و ايرانی يا آريايی ھای شرقی و غربی که در دو گوشة ...«: کھزاد در جای ديگری می نويسد
مسکن داشتند و دارند، ھميشه در دوره ھای مختلف تاريخ حفظ سوابق مشترک رزمی ] ايران[= ف*ت آريان 

تسلط بيگانگان و پارة عوامل ديگر خمود و جمود خودھا را از واجبات اوليه شمرده و در ھر دوره که بنا بر 
  .طاری شده است، روح حماسی باستانی را صيقل زده و تجديد قوا کرده اند

  
آريايی ھای شرقی، خاک و فرھنگ و آيين خود را در مقابل دنيای تورانی و دراويدی حفظ کردند و آريايی ھای 

در اثر ھمين تربية روحی بود که با±خره قبيلة پاسارگاد، با آشوری ھا مقابله کردند و ) مادی و پارسوا(غربی
پرچم عظمت ھخامنشی را بلند کرد و اولين امپراتوری تاريخی آريايی را تشکيل نمود و با ايشان فر آريايی از 

  » .بحيرة اژه و کنار ھای نيل تا حوزة سردريا و اندوس انبساط پيدا کرد
  
از پيوند عميق تاريخی، فرھنگی و اجتماعی ] ھران ايراد فرموده بودنددر سخنرانی يی که در ت[آقای کھزاد  

بنده اوستا و عصر اوستايی را در تمام مسائل مشترک علمی، «: افغانستان و ايران نيز اين گونه سخن می گويد
أ می ادبی، فرھنگی، حماسی، فلکلوری و اخ*قی که خوشبختانه ميان افغانی و ايرانی موجود بوده و ھست، مبد

مبدئی بزرگ، مبدئی که سرچشمة معنويات و فرھنگ و ادب ھر دو ملت بوده و از سه ھزار سال به اين . دانم
  » .طرف، طوری افغانی و ايرانی را در قالب واحدی درآورده که بايد گفت ايشان يک روح اند در دو بدن

 
  :م پخش گرديده است می نويسديکی از پژوھشگران ھم ميھن در مقاله يی که در کھکشان انترنی بی نا

، اما مورخان و پژوھشگران ثبت نشده است» آريانا«در جغرافيای تاريخی و سياسی بشر، کشوری به نام ...«
به . خارجی از سرزمين وسيعی به نام آريانا به معنای مسکن اقوام آريايی ياد آوری کرده و مطالبی نوشته اند
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تفاوت ميان  ه از روی عمد و غرض ورزی و چه نا آگاھانه، بهنظر می رسد که مدعيان کشور آريانا چ
سرزمين را فراخنای جغرافيای تاريخی، . ھا توجه نکرده اند به معنای امروزی آن» کشور«و » سرزمين«

تعريف می کند، اما کشور را جيوپوليتيک حاکم بر تمام يا ... فرھنگی، زبانی، نژادی و قومی، دينی و مذھبی و 
  . ک سرزمين تشکيل می دھدبخشی از ي

  
است، اما دولت الزاماً در برگيرندة فراخنای تاريخی، ) دولت(سرزمين، يکی از عناصر مھم تشکيل دھنده کشور 

چنانچه، وقتی سخن از سرزمين اس*می به ميان می آيد، از شبه . فرھنگی، زبانی و دينی يک سرزمين نمی باشد
قی و در ھرجا که جمعيت ھای متراکم مسلمان وجود دارند را در بر می قارة ھند تا شاخ افريقا و اروپای شر

گيرد، اما اين جغرافيای پھناور را نمی توان در حال حاضر يک کشور ناميد، چرا که از واحد ھای سياسی 
  . متعددی تشکيل شده است

  
دانست، سرزمينی که آن را ھمان طوری که ذکرشد، آريانا را می توان در برگيرندة سرزمين ھای اقوام آريايی  

البته، شبه حکومت ھای محلی در مناطق مختلف آريايی نشين از جمله . مرکب از شانزده وQيت معرفی کرده اند
وجود داشته، اما ھيچ سندی دال بر اين که کشوری به نام آريانا با مرکزيت و سازمان ) شمال افغانستان(در باختر

 .شناخته شده در تاريخ شکل گرفته باشد، وجود ندارد سياسی واحد و سلسله حاکمان واقعی
 

قبل  550در اتلس ھای تاريخی جھان که تا کنون منتشر شده اند، امپراتوری يا شھنشاھی ھخامنشی که در سال 
ويل  38.از مي*د مسيح تشکيل شده بود، قديمی ترين کشور به معنای امروزی، در تاريخ بشر به شمار می رود

دولت شاھنشاھی و امپراتوری ھخامنشی، بزرگترين سازمان سياسی پيش از « :ن رابطه می نويسددورانت، در اي
  » .روم قديم و يکی از خوش اداره ترين دولت ھای تاريخی به شمار می رفت

   
در گسترة سرزمينی ، باستان شناس فرانسوی نيز معتقد است که پيش از ھخامنشی ھا، »شلوم برژه«پروفيسور 

او در کنفرانسی در سال . افغانستان ناميده می شود، دولتی به معنای سازمان سياسی وجود نداشته استکه امروز 
در عصر ھخامنشی، افغانستان «:در رابط با تاريخ افغانستان گفت) شمسی 1340ميزان (= مي*دی  1961

   39»...دارای تشکي*ت سياسی و تقسيمات ملکی گرديد 
 

باشد، به مرور زمان به ايران مبدل گرديده است و ھمو ھمين ايران، نام  اين نام در آغاز ھرچه بوده -5
اصلی و پذيرفته شده يی است که می توان آن را ھم برای تاريخ اساطيری و ھم تاريخ مکتوب سراسر 

  .ف*ت به کاربرد
ن حال در آثار در اي. آريانا، نامی است که يونانيان بيشتر ايران خاوری و ميانی را بدان نام خوانده اند  -6

که اندکی پسان تر در باره آن ھا  40آريانای کوچک و آريانای بزرگ: يونانی با دو آريانا بر می خوريم
  .توضيح می دھيم

                                                 
البته، سامانه ھای سياسی يی را که اي*می ھا و مادھا تشکيل داده بودند و پيش از دولت ھخامنشی پديد آمده بود، نيز .  38

 .  بايد در سنجش داشت
  :ھمين نويسنده بی نام در باره خراسان نوشته است.  39

کشوری به نام خراسان با مرکزيت و . انستان نيز مانند قضيه آريانا ناميدن اين کشور استقضيه خراسان ناميدن افغ...« 
البته، ايالت و سرزمينی به نام . سازمان سياسی واحد در جغرافيای سياسی جھان و منطقه وجود خارجی نداشته است

ھای محلی، نه به نام رسمی خراسان بر اساس فرھنگ، زبان، دين و تاريخ مشترک وجود داشته که در آن حکومت 
  . خراسان بلکه به نام سلسله ھای حاکم ياد می شده اند، مانند غزنويان، طاھريان، صفاريان، تيموريان و غيره

  
سرزمين پھناور خراسان تا ظھور دولت صفوی ھم جزء قلمرو خ*فت اس*می محسوب می شده است و ھم جزء قلمرو 

به ھمين دليل شعرای فارسی زبان در آن دوره، مانند . در آن حکمروايی می کرده اندھرچند س*طين محلی . تاريخی ايران
امرای سامانی، ... رودکی، ابوشکور بلخی، عنصری، فرخی، منوچھری، فردوسی، نظامی عروضی، شھاب ترشيزی و 

  » .ندغزنوی، غوری، تيموری و حتا ھوتکی و ابدالی را شھرياران و شاھان ايران و خراسان خوانده ا
  

که خاستگاه آنان ميانه پشته ايران بود، بر بخش ھايی از ) پارتيان(مفھوم آريانای بزرگ ھنگامی پديد آمد که اشکانيان .  40
جھانگيری  چون پارتيان به«: افزايد فرای می. ريچارد ن. مگر محرز نيست. سرزمين ھای شمال خاوری ف*ت دست يافتند

است، نيز گسترش يافت و آن را آريانای بزرگ خواندند که  که در منابع يونانی آمده چنان پرداختند، پنداری اصط*ح آريانا
 .ھای زير فرمان خود اط*ق کردند که ساسانيان بر سرزمين اصط*حی -شھر برابر است با ايران
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را در باره کلمه ھای آريا و  41برای جلوگيری از درازی سخن، پاره يی از نبشته ھای پروفيسور لعلزاد -7

 :آريانا می آوريم
رۀ دوم تا اوايل ھزارۀ اول پيش از مي*د از مناطق آسيای ميانه وارد مردمانی که در اوايل ھزا  -

و در » ايَيريا«، در اويستا به نام »اريا«ف*ت ايران و شمال ھند شده اند، خود را در ريگويدا به نام 
 .ناميده اند» ارييا«کتيبه ھا به نام 

به » نژاد آرين«آن را با طرح  ترجمه شده اند، اما نازی ھا» آرين«واژه ھای فوق در انگليسی    -
ترجمه شده و در ھمخوانی با » آريائی«واژۀ آرين در فارسی . مفکورۀ نژاد پرستی تبديل می کنند

 .انديشه ھای نازی ھا درآن زمان وارد کشور می شود
بيشتر ) يونانی(و حتا آريانا ) ايران غربی(، ارييا )ايران شرقی(، ايَيريا )ھندی(واژه ھای اريا    -

با لھجه ھای (به يک زبان صحبت می کنند ) تقريبا(يعنی اقوامی که : تباری دارند -مفھوم زبانی
 ).متفاوت

ناميده شده و نخستين سرزمين مردمان اويستائی به نام » آريا ورته«محل زندگی آرياھا در ھند    -
ی »آريانا«ژه ھای وا. خوانده می شود که ھر دو به معنی سرزمين آريايی ھا است» ايَيريانا ويجه«

 .نياکان خود مان از ھمين واژه ھا مشتق شده اند» ايران«يونانيان و 
 .واژه آريانا برای نخستين بار در اوايل سده نخست مي*دی در منابع يونانی  به کار رفته است  -
 42.واژه آريانا ديده نمی شود) بطليموس(در جغرافيای پتوليمی  -
جعلی و شايد ھم در اثر اشتباه بوده ) نا به ھفت وQيت از قول پتوليمیتقسيم بندی آريا(آريانای بيليو  -

 .باشد
 .به مطبوعات انگليس راه باز نموده است 1840کلمه آريانا برای نخستين بار در سال ھای دھه  -
 1301که به سال » جغرافيای افغانستان«در افغانستان برای نخستين بار آقای محمد حسين در اثر  -

آقای محمد . را به کار برده است» آريانه«به چاپ رسيده است، واژه ) مي*دی 1929برابر با (
يونانی ھا افغانستان را به نام اقسيمينيا در ھفت ع*قه تقسيم «: اثرش نوشته است 4. حسين در ص

ع*قه وسيعی بوده، پايتخت آن مقام ھرات، و کابل گاھی در اين داخل و  -آريانه - 1. نموده بودند
 ...از اين عليحده می شدگاھی 

ايرانيان مسلط شده، اين را زابلستان . افغانستان در عھد راجه ھای ھنود به الھيک ديس موسوم بود
 »...شاميان غالب آمده، باختر می گفتند. نام نھادند

 
با تصويب ) 1927( 1306که به سال » افغانستان«کتابش به نام  57. سپس محمد علی در ص

را نام قديمی » آريانا«وزير معارف دوره امانی به چاپ رسيده بود،  -ريافيض محمد خان زک
 حصه شرقی مملکت عظيم ايرانملک افغانستان به يونانی ھا معلوم بود و «: افغانستان گفته است

  .»شمرده می شد
  

پيش از  195(در جغرافيای خود از قول اراتوس تينس ) مي*دی 24 -پيش از مي*د 63(استرابو  -
رود سند مرز ميان ھند و آريانای واقع در ... زمانی که اسکندر به ھند حمله کرد: آورده است) دمي*

  . غرب ھند زير فرمان پارسيان بوده است
ھند ... بعدھا بخش عمده آريانا به تصرف ھندی ھا درآمد که آن را از تصرف مقدونيان در آورده بودند

شرقی و پايانه ھای کوھستان تاروس که بومی ھای محل آن  در شمال محدود می شود به آريانا تا دريای
اما مقدونيان آن ھا را قفقازيه . را به نام ھای پاروپاميسوس، امودوس، ايمانوس و ديگر نام ھا می شناسند

  ....در مغرب با رود سند. می نامند] ھندوکش[
 

تصرف پارسيان بعد از رود سند  نخستين بخش از سرزمين ھای زير. بعد از ھندوستان، آريانا قرار دارد
آريانا از جنوب و شمال با ھمان رود و . و ساتراپيی ھای عليا که در آن سوی کوه ھای تاروس واقع اند

                                                 
ت دانشمندان ايرانی بی با توجه به اين که شمار از ھم ميھنان ما بنا به دQيلی نامعلومی به آثار نوشته شده به دس.  41

باورند، ترجيح داديم برداشت ھای يکی از پژوھشگران افغانی را که در زمينه پژوھش ھای ارزشمندی انجام داده اند، 
  .بياوريم

  .اين موضوع نياز به تدقيق دارد.  42
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کوه ھايی که ھندوستان را فرا گرفته، محدود می شود و با ھمان رودخانه سند که در ميان آريانا و 
  . ھندوستان جريان دارد

در سمت مغرب تا خط فرضی يی که از دروازه ھای کسپين تا کرمانيا کشيده مرز آريانا از اين رود 
ضلع جنوبی آن از مصب سند و پاتالنه آغاز شده . بنا براين، به شکل چھارضلعی است. شود، ادامه دارد

  .و در کرمانيا و خليج فارس پايان می يابد
در جنوب به . ود است به رود سندآريانا در مشرق محد: ارتوس تينس در باره آريانا چنين می گويد -

در شمال با کوھستان پاروپاميزادی و دنباله ھای آن تا حوالی دروازه ھای دريای . دريای بزرگ
  . کسپين

نواحی غربی آن مطابق است با ھمان مرزھايی که پارتيا را از ماد جدا می سازد و کرمانيا را از پارس 
  ].اصفھان[پريتيکانی ھا 

 ...به درازی رودخانه سند است از کوھستان پاراپاميزادی تا دھانه آن رودپھنای آن سرزمين 
  

اسم آريانا را نيز بر بخشی از پارس و ماد و ھمچنين قسمت ھايی از باکتريا و ... ھستند مولفانی که 
  ».سغديانان اط*ق می نمايند

، ...تيس ذکر نشدهآريانا توسط ھيرودو: نوشته است» آريانای باستان«ويلسن در اثر ارزشمند  -
به طور کامل توسط استرابو توضيح گرديده و ] آريانا[پتوليمی در باره آريانا ھيچ چيزی نگفته، 

  . با مردمان ديگر است] ھرات[در برگيرنده اری ] آريانا[پلينی ھم گفته است که 
گاه بوده، و فکر اين که ويلسن نام افغانستان را در اين اثر خود ذکر کرده، به مفھوم منطقه يی آن آ -

می شود درک عميقی از جغرافيای آريانا ھای باستان استرابو و افغانستان آن روزی به حيث يک 
» سلطنت معاصر کابل«اثر خود از  119. زيرا وی در ص). نه يک کشور(داشته است » منطقه«

بوط بخارا يادآوری نموده و به احتمال قوی می دانسته است که در اين سال ھا شمال ھندوکش مر
  . و حکومت ھای نيمه مستقلی در کابل، قندھار و ھرات بر قرار بوده است) 123. ص(بوده است

ساحه (آريانای کوچک: مطابق گزارش ھای استرابو و ساير دانشمندان بعدی، دو آريانا وجود دارد -
اد و ساحه يی از رود سند تا سغد، م(و آريانای بزرگ ) يی بين رود سند و ھندوکش و کرمان

توضيح داده شده و معلوم می شود که ) در سده اول مي*دی(که مرزھای آن توسط استرابو ) پارس
 . دارد» فرھنگی -زبانی«واژه آريانا کام* مفھوم 

مرزھای ھيچ يک از دو آريانای استرابو با مرزھای افغانستان امروزی تطابق دلچسپ اين که 
نظر بگيريم، شامل نيمه ھای کشورھای امروزی اگر مرزھای آريانای کوچک را در . ندارد

پاکستان، افغانستان و ايران می شود و اگر جغرافيای آريانای بزرگ را در نظر بگيريم، حد اقل 
 . شامل کشورھای تاجيکستان، ازبکستان و ترکمنستان به ع*وه پاکستان و افغانستان می شود

وھشی در باره اتنوگرافی يا تبارشناسی پژ«کتاب خود به نام ) ترجمه دری( 9. بيليو در ص -
: که به قلم آقای سبزواری به پارسی دری ترجمه شده است، می نگارد 1891افغانستان، لندن، 

 . »منطقه يی که  کنون افغانستان ناميده می شود، آريانای قديم يونانی ھا است«
  

 10. وی در ص. است» اآريان«و کدام » افغانستان«دلچسپ است بدانيم که منظور بيليو کدام 
می کنيم افغانستان من محدود است در ] فرض[به مقصد پژوھش خويش، «: ترجمه فارسی می گويد

، در جنوب به بحيره عرب، در غرب به خراسان وکرمان و در )از گيلگيت تا بحر(شرق به اندوس
 . »سان پارسيانشمال به رود اکسوس تا به خواجه صالح و از آن جا از طريق دشت خوارزم تا خرا

  
م توسط مردم آن نه شناخته می نام افغانستان طوری که به مناطق فوق اط*ق گرديده، به صورت عا

اين نامی است که توسط ھمسايگان و ). نه در مجموع و نه در قسمتی از آن(شود و نه کاربرد دارد 
که مردم اين منطقه برای  خراسان نامی است... بيگانگان به ارتباط نام قوم غالب در آن داده شده

  .»در حالی که خارجی ھا آن را افغانستان می خوانند. کشور شان به کار می برند
 Airyanmen(ويجه  –ولی کلمه ھای ايرين مين . در اوستا کلمه ھای آريانا و ايران ديده نمی شود -

–Vaeja)(ويجه  -، ايريينا)Airyena-Vaegah (ويجه  -و ايريانا)Airyan-Vaeja(  است که
  . »به معنای سرزمين آرين است
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پيش از مي*د آريانا بر سرزمينی ميان رود سند و  220در نقشه بازسازی جھان ايراتوس در سال  -
ھمين گونه نقشه را با . رود دجله اط*ق گرديده است که کام* با سرزمين پارس مطابقت می کند

  .وده استاندکی تفاوت استرابو در سال ھژدھم مي*دی پرداز نم
  

، نوشته داكتر بر اين سرزمين نھادند» مغوQن«را » ايران«نام در اين جا بايسته می دانم گوشه ھايی از مقاله 
  : يکی از دانشمندان ترک گرای ايرانی را بياوريم -حسين فيض الھی وحيد

  
و بعد » خونيره«و يا » رثخوني«اQيام  شود، در قديم سرزمينی كه امروز با جغرافيای معلومش ايران گفته می«
 43.گفته شده است» ايران«و » ايران ويچ«
 
تشكيل شده » يرث«و » خون«نام قديمی و اوليه اين سرزمين است كه از دو جزء  -يا خونيرس -»خونيرث«

است كه در زبان ساسانيان و به ويژه در كتاب » ھون«و » خون«يا ھمان » خيون«جزء اول آن مخفف . است
» يرث«شد و  يا آفتاليت و ھياطله اط*ق می» ھون سفيد«يا » آق ھون«به اقوام ترك » اتكا زريراناي«رزمنامة 

دھد و نشان از آن دارد كه  را می» سرزمين ھون ھا«است كه روي ھمرفته معنی » زمين«ھمان » يره«يا 
 .نخستين باشندگان اين مرز و بوم بودند» اقوام ترك زبان ھون«
 

را » اورخون«در آسيای ميانه متحد شدند، اتحاديه قبايلی ) ur(» اور«با اقوام » خون« يا» ھون«وقتی قوم 
به زبان » تركی باستان«ھای  تشكيل دادند كه نام اين اتحاديه بر قسمتی از آسيای ميانه نھاده شد كه بعدھا كتيبه

 .از آن جا به دست آمد» ھا گؤك ترك«
 

خيون در اوستا به صورت خوئيون و «يسنا چنين تفصيل گرديده كه در دانشنامه مزد» ھون«يا » خيون«واژه 
در پھلوی و حماسة اياتكار ... ھای دانو و خوئيون  قبيله] و به... [خی اُن نام قبيله و قومی است از تورانيان 

  44. »زريران خيون گفته شده
 

ده شده كه در نزديك جنگل سپيد مرو نام بر» شاه خيونان«عنوان  از جاسب ترك به» ِوَھرود و اََرنگ«در كتاب 
    45.با گشتاب پادشاه ايران جنگيده است

 
آمده  -با ھای غير ملفوظ  -» خونيره«نيز به صورت ) ٣٠بند  ١فرگرد (» ھادخت نسك«ھر حال اين واژه در  به

» خونيره«يز بودند كه سرزمين خود را ن» تركان ھون«دھد كه ساكنان اصلی سرزمين باستانی ايران  و نشان می
 .ناميدند می» خونيرث«يا 
 
 

ويچ تشكيل شده + ان + ار+ است و از چھار جزء ای  46يك واژه تركی» خونيرث«نيز مثل » ايران ويچ«واژه 
پسوند » ان«به معنی مرد و دQور و جنگجو و » ار«و » خوب و نجيب«در تركی به معنی ) iyi(» ايی«كه 

                                                 
نونی بلکه با خوارزم و حتا را نه با ايران ک» خونيرث«تواند دقيق باشد، زيرا، دانشمندان اروپايی محل  اين نظر نمی.  43

  .)مھدی خراسانی. (اند افغانستان منطبق دانسته
شركت نشر مركز، چاپ اول، : نامه توضيحی آئين زرتشت، دكتر جھانگير اوشيدری، تھران دانشنامۀ مزديسنا، واژه.  44

  ٢٦٨، ص ١٣٧١
، )آلمانی(وھش ژوزف ماركوارت وھرود و ارنگ، جستارھايی در جغرافيای اساطير و تاريخی ايران شرقی، پژ.  45

مجموعۀ انتشارات ادبی، تاريخی موقوفات دكتر محمود افشار يزدی، : زاده، تھران ترجمه با اضافات از داوود منشی
  ١٧۴، ص ١٣٦٨

  
بسياری از دانشمندان . است ترکیو  تورانیدر اين جا بايد به يک نکته باريکتر از مو اشاره کرد و آن تفاوت ميان .  46
  . د آريايی را به دو شاخته ايرانی و تورانی تقسيم می کنندنژا
  

بعضی از دانشمندان اروپايی چون گروسه فرانسوی «: می نويسد 71. داکتر محمود افشار در جلد سوم افغان نامه در ص
را با ترک منطبق  فردوسی ھم که تورانی. دانسته و تورانيان را ھم از نژاد آرين پنداشته اند» ايران خارجی«توران را ھم 

  »...کرده، در حقيقت گذشته را بر زمان خود عطف نموده است
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است كه اين واژه آخری ھمين امروز نيز در زمان » تخمه و بيضه«عنی به م» بيچ«يا » ويچ«جمع و مكان و 
 .رود تركی آذربايجانی به كار می

 
است كه بر اثر كثرت استعمال به » مكان و سرزمين دQوران نجيب«معنی اين واژه چھار جزئی روي ھمرفته 

ن و داخل شدن اين مملكت در واژه ايران بعد از حمله مسلمانا. درآمده است» ايران«صورت مخفف آن يعنی 
 47»گنگ و Qل«يعنی » عجم«تركيب خ*فت اس*می منسوخ گرديد و بعد از اس*م تا زمان مغوQن به ايرانيان 

حتا در زمان اوايل حمله مغول به » ابن عبری«گفته شده، چنانچه » ممالك عجم«و به خود سرزمين آنان نيز 
  :نويسد اعراب و ايران می ھای گفته و در مورد جنگ» عجم«ايرانيان 

                                                                                                                                                             
  

تورانی ھا آريايی نژاد و سفيد پوست ناب ھستند که در گذشته اساطيری در سرزمين ھای فرارودان بود و باش داشتند و 
تی با آريايی ھای ايرانی ھمچشمی دامداری و بيانگردی می پرداختند و بيشتر شيوه زندگانی کوچروی داشتند و به گونه سن

برعکس، ترک ھا آميزه يی ھستند از آريايی ھای تورانی . چيزی که افسانه ھای شھنامه گواه بر آن است. و دشمنی داشتند
و تا جايی ھم ايرانی و مغول ھا که به ويژه پس از سرازيری سپاھيان چنگيزخان به فرارودان بر بخش بزرگی از 

  .نيميم ز ترکستان، نيميم زفرغانه: چيرگی يافتند تا جايی که به قول مولوی سرزمين دو سوی آمو
  

از ديدگاه ريشه شناسی و علم فقه الغت ريشه بسياری از کلمه ھا و واژه ھای ايرانی و تورانی و ديگر زبان ھای گروه 
  .تيوری قطبی پيدايش آريايی ھا: هبرای به دست آوردن آگاھی بيشتر نگاه شود ب. ھندو اروپايی و ھند و ايرانی يکی است

  
نامی است به زبان پارسی ميانه برای يک منطقه در آسيای ميانه به  توران جای: در ويکيپيديا ذيل کلمه توران می خوانيم

  .شود، تورانيان اصلی از نژاد ايرانی در عصر اوستا ھستند ھمانطور که در ادامه توضيح داده می. معنی سرزمين تور
  

 .کند کتاب اوستا است و تمامی تورانيان در اين کتاب نام ھای ايرانی دارند منبع که به تورانيان اشاره می کھنترين
 

در شاھنامه ھم ). مانند ارجاسپ و نامخواست و ويدرفش جادو(در کتاب ھای پھلوی نيز نام ھای تورانيان ھمه ايرانی است
ُگروی، كھرم، سپھرم، اندريمان، سرخه، شيده، فرنگيس، منيژه، نام ھايی مانند پشنگ، افراسياب، گرسيوز، اغريرث، 

، )ªويسه، فرشيدورد، لھاك، ھومان، پيران، بارمان، پيلسم، گلباد، نستيھن، شواسپ، ارجاسپ، ويدرفش، نامخواست و
 .اند بوده» ايرانی«ای  قبيله/ كام*ً آشكار می سازد كه تورانيان عصر اوستايی، قوم

 
ھا جای  ھا پيوسته و در دل حماسه ساسانی، پس از آن كه ياد و خاطرۀ تورانيان كھن ديگر به اسطورهدر عصر اشكانی و 

در اين » تركان«ھا در آسيای ميانه، و سپس در عصر اس*می با ساكن شدن  گزين شدن ھپتاليان و خيون گرفته بود، با جای
ھا  به ساكنان جديد و نوآمدۀ اين منطقه، يعنی ھپتاليان و خيون ،»توران«قبيلۀ فراموش شده و از ميان رفتۀ / ناحيه، نام قوم

از اين روست كه در متون عصر اس*می، گاه از . اط*ق گشت و با آنان منطبق شد» تركان«ھا، و سرانجام  و ھون
 .شود اصط*ح تور و توران برای اشاره به تركان ساكن آسيای ميانه و ماوراءالنھر استفاده می

 
شدند که ھر دو از نوادگان فريدون بودند اما با دو قلمرو مختلف  نی به عنوان يکی از دو قوم ايرانی محسوب میمردم تورا

است که  ھا نيز از حساب جغرافيايی شاھنامه گرفته شده ارتباط توران با ترک. و اغلب نيز با يکديگر با ھم در جنگ بودند
 .ای تکميل شده بود هترک شدن آسيای ميانه در طول آن زمان تا انداز

 
سال پس از اوستا، قبايل کوچ نشين که ساکنان اين سرزمين بودند توسط تور که  ١۵٠٠در واقع با توجه به شاھنامه دستکم 
آيد که  ھای ملی و اقوال مورخان قديم برمی از اوستا و کتب دينی پھلوی و داستان. شدند پسر ارشد فريدون بود، رھبری می

نوردی و  منتھی ايرانيان زودتر شھر نشين شدند و تورانيان به ھمان وضع بيابان. اند نيان از يک نژاد بودهايرانيان و تورا
در کتب متاخر ناحيت ترک و خزر و چين و ماچين و تبت و شرق را به تفاوت خاک تور و . چادرنشينی باقی ماندند

برخ*ف اين پندار، توران و سرمان و دو مملکت . اند دانسته) سلم(ممالک روم و روس و آQن و مغرب را خاک سرم 
 . ديگر سايينی و داھی، ھر چھار مانند خود ايران مرز و بوم آريايی است

 
ھا شاخته  در شاھنامه وی با ترک. ھای باستانی ايران است پسر فريدون در افسانه) Tuzhدر فارسی ميانه (تورج /تور
در اواخر . ھا وجود ندارد طی بين تورانيان شاھنامه و فرھنگ باستانی ترکھرچند از نظر فرھنگی ھيچ ارتبا. است شده

قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم مي*دی ارتباط تورانيان با اقوام اورال و آلتائيک زبان مطرح شد ولی ھم اکنون اين نظريه 
  .منسوخ و رد شده است

 
  ٦٩، ص ١٣٧١، )پژوھشگاه(تحقيقات فرھنگی  مطالعات و: بررسی ھادخت نسك، دكتر مير فخرايی، تھران.  47
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پس . قبايل عرب حمله كردند و عجم ھم بر عرب حمله برد و نبرد خونين از ظھر تا غروب آفتاب ادامه داشـت«
   48.»ھا حمله كردند ھا به عجم از غروب ھم عرب

 
» غوQنم«دوباره توسط » ايران«بعد از حمله ھ*كوخان مغول به بغداد و سقوط امپراتوری عباسيان، اصط*ح 

درآمده و شھروند درجه يك امپراتوری مغوQن » گنگی و Qلی«رايج گرديد و در سايه ھمت مغوQن ايرانيان از 
نجات » Qلی«كردند و از » باز«ايرانيان را » چشم و گوش و زبان«گرديدند و بدين ترتيب مغوQن در حقيقت 

 . دادند
 

چھار «ايران را دوباره از نو زنده گردانيدند، به روابط خصمانه اما علت اين كه چرا مغوQن چنين كردند و واژه 
 :گردد كه اگر به صورت مختصراً ايضاح گردد، چنين است برمی» اولوس اربعه«يا » اولوس

 
بعد از تسخير ايران توسط مغوQن و بعد از مرگ چنگيزخان، امپراتوری عظيم چنگيزی بين چھار نفر از 

چھار اولوس حاكم بر جھان چنين . گفتند به اين چھار خاندان چھار اولوس يعنی ملت می خاندان او تقسيم گرديد كه
 :بودند

 .اولوس ايلخانان در ايران كه نوادگان ھ*كوخان بودند -١
 .اولوس جغتای در ماورالنھر كه نوادگان جغتای بودند -٢
 .خان بودند اولوس قيزيل اوردو در روسيه كه نوادگان جوجی -٣
 .س قوب*ی خان در چين كه نوادگان قوب*ی قاآن بودنداولو -۴
 

چون اين چھار اولوس به رقابت ھم برخاستند، اولوس ايلخانان كه نوادگان ھ*كوخان بودند، دشمنان خود را كه 
شد، تورانی و خود را چون  محسوب می» توران«اولوس جغتای در ماورالنھر بودند و محل قديمی تركان يعنی 

عوام «جلوه داده و دشمنان را » مدافع ايران«ناميدند تا از نظر ايرانيان خود را » ايرانی«بودند  ساكن ايران
 - !!اكثراً پيروز بودند -كه به زعم ايرانيان –قديمی ايران و توران   توران ناميدند تا از جنگ» فريبانه

 . برداری تاكتيكی و تبليغاتی كنند بھره
 

ين نويسندگان دوره ايلخانی واژه ايران و توران از نو زنده گرديد و در بوق و به ھمين جھت است كه ناگھان ب
التواريخ، جوينی  K در جامع  نويسندگان دوره مغول ھمچون رشيدالدين فضل. شد كرنای تبليغاتی ايلخانی دميده می
اللعيا در پی  ضرهالعلی للح الحضره در تاريخ وصاف، ناصرالدين منشی در سمط در جھانگشای جوينی، وصاف

ناميدند و به » تورانی«و دشمن خاندان خود را » ايرانی«اخت*فات دو خاندان مغولی ايلخانی و جغتای خود را 
زيستند، سرزمين ايلخانان  پيروی از آن ھا نيز نويسندگان عرب در مصر كه در تحت حاكميت تركان مملوك می

الدين احمد بن فضل K عمری  ترين نويسندگان اين دوره شھاب ناميدند كه يكی از مھم» اQيرانيين مملكه«را 
به صراحت از كشور تحت فرمان » اQمصار اQبصار فی ممالك مسالك«است كه در كتابش به نام ) ٧۴٩–٧٠٠(

 49.برد نام می» اQيرانيين مملكه«ايلخانان مغول با نام 
  

ی كه يكی در اين سوی جيحون و يكی در آن سوی بدين ترتيب، در اثر اخت*ف دو خاندان جغتايی و ھ*كوي
ای احيا گرديده كه نام توران بعدھا از روی آسيای ميانه برداشته شده و نام  جيحون حاكميت داشتند دو نام اسطوره

پس مغوQن به اصط*ح خونخوار اولين دولت بعد از اس*م ھستند . ايران تا به امروز بر اين سرزمين باقی ماند
  50كردند» ايرانی«را نھادند و ايرانيان را دوباره » ايران«ن سرزمين نام كه به اي

  

                                                 
  تا، ذيل واژه عجم پور، آذينفر، انتشارات خرد، بی سعيدی. فرھنگ فارسی خرد، تاليف م.  48
، ١٣۶۴انتشارات اط*عات، : K رياضی، تھران دكتر حشمت -پور  ترجمه مختصرالدول، ابن عبری، ترجمه دكتر تاج.  49

  . ١۶٠ص 
ھا در ميانه قرن ھشتم ھجری، رسول جعفريان، سايت اينترنتی  رانیمحدوده سرزمين اي.  50

www.HISTORYLIB.com ٢٠/١١/٨٣، تاريخ انتشار.  
» توران«ی که در برابر » ايران«زيرا، اصط*ح . در اين جا بازھم آقای داکتر وحيدی دچار اشتباه شده است: يادداشت

از سوی ديگر، ديدگاه ھای او زير تأثير . يران کنونی ندارددر عھد مغوQن به کار رفته است، ھيچ اختصاصی به ا
  )مھدی خراسانی(.تواند غير جانبدارانه باشد بنابر اين، نمی. است ترکيسم شکل گرفته  ھای پان  انديشه
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روشن است ما کاری به ديدگاه ھای آقای داکتر وحيد و آن چه را که آقای مھدی خراسانی در رد گفته ھای شان 
يران در اين دوره منظور ما از آوردن اين نبشته اين است که نشان بدھيم که ھر چه بوده، نام ا. نوشته اند، نداريم

 .بر سر تا سر ف*ت و به ويژه در بخش ھای ميانی و باختری آن رايج گرديده بود
 

در پايان اين بحث می خواھيم بدانيم که در ھندوستان در گذشته تاريخی سرزمين ما را به چه نامی می خوانده 
چون ھندوستان با . داشته استروشن است در دوره اس*می بيشتر اصط*ح خراسان و خراسانی اشتھار . اند

با اين ھم نام ھای پارس و ايران ھم . خراسان ھمسايه بوده است، متفاوت از اعراب که با پارس ھمسايه بوده اند
شاه عباس «: می خوانيم» شاه جھان نامه«جلد يکم  253. برای نمونه، در ص. فراوان به کار برده شده است

رخت ارتحال از دار فنا به ...امور و وفور عقل پيش انديش امتياز تمام داشت والی ايران که از س*طين به تدبير
  »  ...عالم بقا کشيد

  
  51:خراسان
نه نام يک (تمدنی بوده است  -فرھنگی - تاريخی -پھناور جغرافيايی منطقه، در تاريخ، چونان يک »خراستان

ر چند شھر محدود اط*ق می گرديده تنھا ب -که در دوره پس از اس*م، گاھی بر يک محدوده کوچک) کشور
است و گاھی ھم در برگيرنده سراسر مناطق شمال و باختر افغانستان کنونی و گستره جنوبی جمھوری ھای 

به اضافه استان ھای خراسان در ايران کنونی ) تاجيکستان؛ ازبيکستان و ترکمنستان(آسيای ميانه کنونی 
است و گاھی ھم بر يک گستره بسيار بزرگ و پھناور از رود اط*ق می گرديده ) جمھوری اس*می ايران(

در پاکستان کنونی گرفته تا شھرھای فرارودان و سراسر خاور ف*ت ايران کاربرد داشته ) منطقه پيشاور(سند
  . است

  
. دولت ھايی که ھم در گستره خراسان پديد می آمده اند، از ديدگاه تاريخی دولت ھای ايرانی به شمار بوده اند

آخرين دولتی که گستره آن تقريبا سراسر بخش خاوری ايران را پوشانيد، امپراتوری درانی بود که آن ھم ھر چند 
در درون از سوی باشندگان آن به نام ملک خراسان و مملکت خراسان ياد می شده است، با آن ھم از ديد جھانيان 

بوده و کماکان به نام ايران خاوری و خاور ) رسپا(تشکيل اين امپراتوری در واقع يک رويداد درونی ايران 
  . ايران و پارس شرقی ياد می شده است

  
. در ھيچ نقشه يی کشوری به نام خراسان ديده نمی شود. بزرگترين آوند در زمينه نقشه ھای جغرافيايی است

  . وده استب) خاور پارس(يا خاور ايران ) پارس خاوری(يعنی خراسان ھمواره به معنای ايران خاوری 
  

چنانی که گفتيم، خراسان نه نام کدام کشور جداگانه در جھان، بل نام گستره خاوری ايران چونان يک سرزمين 
جغرافيايی است که گاھی به سراسر خاور ايران از رود سند گرفته تا بيابان ھای آسيای ميانه و از  -تاريخی

سپين اط*ق می گرديده و گاھی ھم تنھا به چند شھر مناطق باختری چين گرفته تا کرانه ھای خاوری دريای ک
  .محدود می گرديده است

  
  :در باره خراسان می نگارد افغان نامهداکتر محمود افشار در گفتار  دوازدھم 

انوشيروان پادشاه ساسانی کشور خويش ) کسرو(خسرو. حال ببينيم در زمان ساسانيان خراسان چه بوده است...«
  :فردوسی در اين باره چنين فرموده است. ری تقسيم نمود که نخستين آن ھا خراسان بودرا به چھار بخش ادا

  
  بسر برنھاد آن دل افروز تاج -چو کسرا نشست از بر تخت عاج

                                                 
يکی از نخستين کتاب ھای جامع و سودمند در زمينه . در باره خراسان کتاب ھا و مقاQت بسياری نوشته شده است.  51

ما خواندن اين کتاب ارزشمند ار به خوانندگان گرامی توصيه . ، نوشته داکتر احمد رنجبر است»خراسان بزرگ«تاب ک
  .می کنيم

 
به مناطق شمال خاوری گستره ) کوست(بار نخست در اواخر سدۀ پنجم مي*دی چونان بزرگترين حوزه » خراسان«واژۀ  

به مناطق » نيمروز«و ...) بلخ، مرو، ھرات، توس، نيشاپور، گرگان وسمرقند، سغد، خوارزم، (ساسانيان » ايرانشھر«
» شھرستان ھای ايرانشھر«در اثر مشھور ...) کابل، بست، فراه، زابلستان، زرنگ، کرمان، ھماوران و(جنوب شرقی آن 
ه اند و اين لقب را خواند» خراسان خوتای«ھمچنان گفته شده که شاھان يفتلی نيز در ھمين سده، خود را . اط*ق شده است

  .در مسکوکات خود به کار برده اند
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  وزان نامزد کرد آباد شھر -جان را ببخشيد بر چار بھر
  دل نامداران بدو شاد کرد -نخستين خراسان از آن ياد کرد

  نھاد بزرگان و جای مھان -اصفھاندگر بھره زو قم بدو 
  که بخشش نھادند آزادگان -52وزان بھره آذرآبادگان

  53بپيمود بينا دل و بوم گيل -وز ارمينيه تا در اردبيل
  ز خاور ورا بود تا باختر -سوم پارس، اھواز و مرز خزر

  .چنين پادشاھی و آباد بوم -54چھارم عراق آمد و بوم روم
  

جغرافيای تاريخی پژوھشگر و خاورشناس انگليسی در فصل بيست و ھفتم کتاب  -در ھمين پيوند، گی لسترنج
نيز خراسان را نه کشور مستقل، بلکه ايالتی از اياQت ايران ) ترجمه محمود عرفان(سرزمين ھای خ*فت شرقی

قل، وی با استناد به لسترلنج اصطخری، ابن حو. و بخشی از خ*فت اس*می در زمان سلطة اعراب می داند
  : جغرافی نويسان مسلمان، خراسان را چنين پرداز می نمايد -مقدسی و مستوفی

اين اسم در اوايل قرون وسطی بطور کلی بر تمام اياQت اس*می که در سمت خاور کوير لوت تا کوه ھای ... «
ه استثنای سيستان و ھند واقع بودند، اط*ق می گرديد و به اين ترتيب تمام ب*د ماورالنھر را در شمال خاوری ب

  .قھستان در جنوب شامل می گرديد
  

حدود خارجی خراسان در آسيای وسطی بيابان چين و پامير و از سمت ھند جبال ھندوکش بود ولی بعد ھا اين 
حدود، ھم دقيق تر و ھم کوچکتر گرديد تا آن جا که می توان گفت خراسان که يکی از اياQت ايران در قرون 

مت شمال خاوری از رود جيحون به آن طرف را شامل نمی شد ولی ھمچنان تمام ارتفاعات وسطی بود، از س
مع الوصف ب*دی که در منطقة . ماورای ھرات را که اکنون قسمت شمال باختری افغانستان است، در بر داشت

ی داخل در عليای رود جيحون يعنی در ناحية پامير واقع بودند در نزد اعراب قرون وسطی جزء خراسان يعن
  . حدود آن ايالت محسوب می شدند

  
ايالت خراسان در دورة اعراب يعنی در قرون وسطی به چھار قسمت يعنی چھار ربع تقسيم می گرديد و ھر 
ربعی به نام يکی از چھار شھر بزرگی که در زمان ھای مختلف کرسی آن ربع يا کرسی تمام ايالت واقع گرديدند 

  . و مرو و ھرات و بلخ خوانده می شد و عبارت بودند از نيشابور
  

پس از فتوحات اول اس*می کرسی ايالت خراسان مرو و بلخ بود ولی بعد ھا امرای سلسلة طاھريان مرکز فرمان 
روايی خود را به ناحية باختر برده نيشابور را که شھر مھمی در غربی ترين قسمت ھای چھارگانه بود مرکز 

  »  .امارت خويش قرار دادند
  

  :تر داد سخن را داده است ياقوت حموی موشکافانه
شھر و آن نيشابور و قھستان و طبسان و ھرات  ربع اول ايران: خراسان دارای چھار ربع بوده، بدين قرار«

و بوشنج و بادغيس و طوس که اسم آن طابران است؛ ربع دوم مرو شاھجان و سرخس و نسا و ابيورد و 
اند؛ ربع سوم در غرب نھر  و آمل که ھر دو شھر مزبور بر بھر قرار داشتهمروالرود و طالقان و خوارزم 

جيحون است و بين آنجا تا نھر ھشت فرسخ راه است و شھرھای فارياب و جوزجان و طخارستان عليا و 
مدخل مسافران (و رستاق بيل و بدخشان ) شھر مزاحم بن بسطام(خست و اندرابه و باميان و بغ*ن و والج 

روند و ترمذ و آن در شرق بلخ است و صفانيان و طخارستان  ت و از اندرابه مردمان بکابل میاس) تبت
و طرازبند و صغد و ھوکش و ) چاچ(سفلی و خلم و سمنجان؛ ربع چھارم ماوراءالنھر بخاری و شاش 
  .»نسف و روبستان و اشروسنه و سيام قلعه المقنع و فرغانه و سمرقند

 

                                                 
  آذربايجان.  52
  گي*ن.  53
داکتر محمود افشار در پانوشت در اين باره نگاشته است که مقصود از بوم روم آسيای صغير است که گاھی در .  54

قی که مرکز آن از جمله در زمان فردوسی که دولت بيزانس يعنی حکومت روم شر. تصرف امپراتوری روم بود
اين اشتباه تا . ايرانيان به غلط آن ناحيه را روم می ناميدند. می بود، بر آن حکومت می نمود) استانبول کنونی(قسطنطنيه 

  .زمان س*جقه آسيای صغير و حتا دوره س*طين عثمانی ھم ادامه داشت و آن ھا را به خطا دولت روم می خواندند
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وی در نامه خود به سلطان عثمانی چنين می . می دانست ايران اسان را ايالتی از اياQتاحمد شاه ابدالی نيز خر
بنا به تقدير قيوم قدير، نادرشاه از ابيورد و درة جز خروج کرد و به مرور، خراسان و عراق و فارس و «: نويسد

خته و شجرة استق*ل تمامی آذربايجان، بل جميع مملکت فسيح الفسحت ايران و ھندوستان و ترکستان را مسخر سا
را از پا در انداخته، دست تعدی و جور بر ايل جليل افغان  مملکت ايرانسران و سرکردگان اي*ت و احشامات 

 ».نيز دراز نمود، آثار تسلط به ظھور آورد
 

اين واژه به معنای : چنين آورده است» فرھنگنامۀ تاريخ افغانستان«را در » خراسان«لودويگ آدامک 
است که نام استان شمال خاوری ايران بوده، از نگاه تاريخی نام منطقه يی » رزمين برآمدن خورشيدس«

  55.»باشد می ١٧٧٣تا  ١٧۴٧است که کمابيش برابر با خاور ايران و افغانستان در زمان احمد شاه 
  

 :افغانستان
، پاره يی از بخش خاوری ف*ت روشن است کشوری که اکنون به نام افغانستان ياد می شود، در درازای تاريخ

بوده است که با کشورھای آسيای ميانه، پاکستان و ايران کنونی، تاريخ ) »ايرانستان«(بزرگ پھناور ايران 
  .مشترک دارد

  
پيشينه داشته و برای گستره پشتون نشينی که کنون نوار مرزی 56»افغانستان«ھر چند در گذشته تاريخی، نام 

بيشتر بر مضافات پيشاور که تقريبا سراسر گستره پشتون نشين پاکستان کنونی  -ی سازدکشور ما و پاکستان را م

                                                 
55  .  Adamec, Ludwig, W.; Historical Dictionary of Afghanistan, Asian Historical 
Dictionaries, No 5, The Scarecrow Press, Inc; Metuchen, N.J.,London 1991 
 

که مولف آن تا به امروز گمنام مانده است، نخستين اثری است که در » حدود العالم«تا جايی که روشن است، کتاب .  56
اين کتاب که در حول . نام گرفته شده است) پشتون ھا(و گستره بود و باش افغان ھا ) پشتون(» نافغا«آن از قومی به نام 

يک  - در ھندوستان» ساول«مي*دی به نگارش درآمده است، جای بود و باش و زندگی افغان ھا را در  928و حوش سال 
 .است دھکده با آب و ھوای خوشگوار و زيبا که بر فراز کوھی قرار دارد، خوانده

 
تاريخ يمينی و ترجمه آن در ضمن محاربات محمود از افغانان و محل سکونت آن ھا در اطراف کوه ھای سليمان در ھند 

  .خبر می دھد
  

می نويسد که در کوه ھای مرز غربی ھند تا وادی سند » تحقيق ماللھند«در کتاب خود به نام  1030بيرونی در سال ھای 
  .  کنند و ساول شاخه غربی آن است قبايل مختلف افغان زندگی می

  
  .تاليف خاوندشاه بلخی ياد شده است - موقعيت اين گستره ھمچنين در روضه الصفا

  
که ھنگام کاوش ھای ويرانه ھای پومپی يافت شد، ) ِمِکدونی(ھمچنين در تابلوی موزاييک نقاشی شده الکساندر مقدونی 

در اين نبرد، سواره نظام افغانی مجھز با س*ح . وگاميل ديده می شودلحظه يورش اسکندر بر سپاھيان داريوش سوم در گ
در اين نبرد اسکندر شکست سنگينی به . پادشاه خود می جنگيدند -ھای سنگين در ميسره سپاه ايران در رکاب داريوش

يادآوری ھا از اين قوم در اگر نام افغان ھا در کدام جای اين تابلو ديده شود، شايد يکی از نخستين . سپاه ايران وارد کرد
  .جھان خارج باشد

  
ھر چه ھست، اين تابلو نشان می دھد که افغان ھا در آن برھه زير فرمان داريوش سوم و سرزمين شان جزو امپراتوری 

  . با اين ھم روشن نيست که افغان ھا در اين تابلو به چه نامی ياد شده اند. پارسی ھخامنشيان بوده است
  

که کک » سرگذشت رستم با کک کوھزاد«دوسی، سرزمين و گستره بود و باش افغان ھا در داستان در شاھنامه فر
است که سه سه روزه راه ) زابل، قندھار و ُبست(کوھزاد شاه و سردار آن ھا خوانده شده است، بيرون از حوزه سيستان 

  . از زابل دور است
  

  ين گروهمر اين داستان را ز پيش -چنين گفت دھقان دانش پژوه
  يکی کوه بد سرکشيد به ماه - که نزديک زابل به سه روزه راه
 دگر دشت زی ھندوان راه بود -به يک سوی او دشت خرگاه بود

 ز افغان و Qچين و کرد و بلوچ - نشسته درآن دشت بسيار کوچ
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، )در يک سخن گستره کوه ھای سليمان(و نوار مرزی پشتون نشين افغانستان کنونی را در بر می گرفته است 
 . اط*ق می گرديده است

يشنه نزديک به ھفتصد ساله دارد و بار واژه افغانستان چونان نام يکی از استان ھای مربوط آل کرت ھرات پ
در اين اثر . تاليف سيف ھروی به گستره پيرامون کوه ھای سليمان به کار رفته است تاريخنامه ھراتنخست در 

    57.چند بار نام افغانستان به کار رفته است

                                                                                                                                                             
 که آن حصن از مردم انبوه بود -يکی قلعه باQی آن کوه بود

 در رزم با اژدھا پای داشتکه  -به دژ يکی بدکنش جای داشت
 ھمه ناوک انداز و ژوبين گذار - نژادش ز افغان سپاھش ھزار
 ابر دشت خرگاه بگزيده کوچ - نژادش ز اوغان سپاھش بلوچ

 به دزدی زند روز و شب راه را -گرفته ھمه دشت خرگاه را 
 به گيتی بسی رزم و بودش به ياد -ورا نام بودی کک کوھزاد

 
اوکتای قاآن فرمود تا ھرات را احيا کنند و  -قمری خان بزرگ. ه 634اب خود می نويسد در سنه سيف ھروی در کت.  57

و به ... ھجری از آن شھر کوچانده بودند، باز گردانند، 618عده يی از اسيران را که بعد از نخستين بار تسخير ھرات در 
می کشيدند و ديگری معياد راست می ) يوغ(دو جوغ  -ھنگام زرع از وضيع و شريف«امر قستای شحنه جديد مغول 

داشت و بدين نوع زمين را شديار می کردند و تخم می پاشيدند و پنبه می کاشتند و چون ارتفاع انتفاع گرفتند و پنبه 
برداشتند، بيست مرد تناور را که در سرعت سيران طيور مبادرت گرفتندی، ھر يک با پشتواره بيست من پنبه به 

 ).111. ص(» و ادوات دھقنت آوردند) گاو(رستادند تا از آن جا دراز دنبال ف »افغانستان«
 

تاريخنامۀ ھرات، نام تمام وQياتی ) رفتن َملِک شمس الدين پيش منکوخان و مراجعت او(او ھمچنين در ذکر بيست و ششم 
: لِک شمس الدين ُکرت می گذاردشاه چنگيزيان آن ھا را در اختيار مَ  -را می گيرد که از توابع ھرات بوده و منکوخان

به َملِکی شھر ھرات و توابع ... َملِک  شمس الدين کرت را که  از دودمان بزرگواريست ... پادشاه منکو خان  فرمود... «
او چون جام و باخزر و کوسويه و خره و فوشنج و آزاب و تولک و غور و فيروزکوه و غرجستان و مرغاب و فارياب و 

تا شط  افغانستان وکابل و تيرا و ُبستستان و) کندھار(و فراه و سجستان و تکين آباد ) سبزوار(ی و اسفزار مرجق تا آب آمو
  »...سند و حدود ھند فرستاديم و زمام حل و عقد و قبض و بسط اين وQيات مذکوره را در کف کفايت و يد اھتمام او نھاديم

  
می فرستد تا حکم يرليغ پادشاه منکوخان را  افغانستانجاھو به وQيت ھياتی را به رياست  650َملِک شمس الدين به سال 

 افغانستانبه ...چون جاھو...«): افغانستانفرستادن َملِک شمس الدين جاھو را به  -ذکر سی و يکم (به ايشان برساند 
لِک شاھنشاه و بھرامشاه چون به مستنگ رسيدند، مَ ...درآمدند به ھر موضع که رسيدند حاکم آن مقام به س*م ايشان آمد

سپاه ساQران خود را به استقبال جاھو فرستادند و او را به تعظيم و توقير )... داماد شاھنشاه(و ميرانشاه ) پسر شاھنشاه(
به قول سيف . »...روز ديگر َمِلک شاھنشاه با تمامت ارکان دولت خود به ديدن جاھوآمد. ھر چه تمامتر به شھر در آوردند

َملِک شمس الدين در اين ديار به حکم کفار آمده و «می سازد و می گويد که » از  سه روز شاھنشاه مجمعی بعد«ھروی 
 . ما تا اين غايت مال به چنگيز خانيان نداده ايم

 
لشکر . ... اکنون از دينداری و شرع مطھر نبوی نباشد که کفار را منقاد گرديم و به خدمت کاری و رعيتی ايشان درآييم

جانب آرد جز زيان و نقصان فايدۀ نيايد، چه، مردم افغان سخت بيباک و شبرو و دزد و خونی و فتنه انگيز و عيار  بدين
  .»...پيشه اند

  
در اويل ... روی به مستنگ آورد... َملِک شمس الدين با سپاه گران ... «) ذکر سی و دوم و سی و سوم(ھمانست که  

مستنگ را محاصره کرد و پيش از رسيدن َملِک شمس الدين به مستنگ، َملِک َملِک شمس الدين شھر  652محرم سال 
َملِک شمس الدين چون به ... شاھنشاه و بھرامشاه و ميرانشاه با پنج ھزار مرد جنگی پناه به قلعۀ خاسک برده بودند 

لدين ايشان را بنواخت و َملِک شمس ا...مستنگ رسيد، اکابر و اعيان مستنگ پيش آمدند و شرايط خدمت به جای آوردند
شاھنشاه و بھرامشاه ... از مستنگ به طرف قلعۀ خاسک بر افراخت...روز ديگر...مستنگ را به َملِک تاج الدين ُکرد داد

 افغانستانرا با نود تن از اقارب و نواب ايشان به قتل رساند و سرھای ايشان را از بدن جدا کرد و به اطراف و اکناف 
 .»...فرستاد

 
مکتوبات نوشت و ايشان  افغانستانَملِک شمس الدين به ملوک و واليان ...«) فتح حصار تيری –ذکر سی و چھارم (دا بع 

َملِک شمس الدين به حصار  653در اواخر صفر سنۀ . َملِک حصار تيری فرمان را نمی پذيرد» ...را به خدمت خواند
» به تکناباد افغانستانبعد از اين فتح به ده روز کامياب از «تيری لشکر می کشد که دو ھزار مرد دQور جنگی دارد و 

 .می آيد
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که به ھنگام لشکرکشی َملِک شمس الدين ) فتح حصار کھيرا و به قتل رسيدن شعيب افغان –ذکر سی و پنجم(شعيب افغان  

ير بيرون گرديده با ھزار ، به وQيت کشمير پناه برده بود، پس از فتح حصار تيری و قلعۀ خاسک، از کشمافغانستانبه 
چون . سوار جنگی به مستنگ آمده و از مستنگ به طرف گرمسير رفته و طرفداران َملِک شمس الدين را به قتل می رساند

روز آن حصار را محاصره می کند تا  اين  46َملِک شمس الدين به گرفتن او می آيد، وی به حصار کھيرا پناه می برد و 
 .به قتل می رساندکه شعيب را گرفتار و 

 
پس از تخريب حصار کھيرا و قتل ) فتح حصار دوکی و به قتل رسيدن سندان افغان –ذکر سی و ششم ( 654در سال  

ازگاه بنای «شعيب افغان، پسر عم او سندان افغان از قوم سورنا و يکی از زعمای افغان به حصار دوکی پناه می بردکه 
مصلحت در آن «جاھو و م*زمان َملِک شمس الدين گفتند که «...ن را فتح نکرده است آن تا امروز، ھيچ سلطان و َملِک آ

. به ھرات نرويم؛ چه، افغانيان بی وفا و غدار باشند. است که تا سندان را با طايفۀ که پيش ما نيامده اند، به قتل نرسانيم
ری برند و به تجديد عصيان و تمرد چون ما به ھرات رويم، ايشان دلير شوند و ھر قومی پناه به قلعه و حصا

 .ھمانست که به طرف حصار دوکی لشکر می کشد، سندان کشته شده و حصار دوکی تسخير می شود. »ظاھرگردانند
 
به خدمت َملِک شمس  655در سال «: قتل طايفۀ دزدان افغانی می گويد - سيف ھروی در ذکر سی و ھفتم می نگارد  

عرضه داشتند که از حصار دوکی به طرف جنوبی به ھفتاد فرسنگ جماعتی  افغانستانالدين طايفۀ از زعما و روسای 
صدسال کمابيش می شودکه اين گروه راه می زنند و تجار . که ايشان را کنکان و نھران خوانند) ھفت صد نفر(دزدان اند 

َملِک شمس الدين بعد »  .ت می کنندو سفرا و ابنالسبيل را که از اطراف و اقطار ب*د غربی به ھندوستان می روند، غار
از تدبر و تفکر پھلوان مبارزالدين با دو ھزار نامدار جھت سرکوب آنان می فرستد که بسياری ازين دزدان را به قتل 

 .رسانيده و آن جا را تسخير می کند
 
 –ذکر سی و ھشتم (که  زمانی که َملِک شمس الدين می خواھد به جانب ھرات سفر کند َملِک تاج الدين عرض می دارد 

َملِک را مسلم و مسخر کشته است، قلعه ھا و حصارھا و جايگاه ھا فتح  افغانستانکلی  وQيات ... «) فتح حصار ساجی
در آن جا ھزار مرد افغان مبارز متوطن است و از عھد يزد گرد تا امروز ...شده، اQ حصار ساجی که آن فتح نشده است

َملِک شمس الدين با دوھزار سوار به طرف حصار ساجی لشکر می . »...کم را گردن ننھاده اندھيچ پادشاه و َملِک و حا
 . به تکناباد می آيد افغانستاناز  656پس از تخريب حصار ساجی و قتل متمردان، کامياب بر می گردد و در سنۀ . کشد

 
لشکر ... درآمد  657چون سنه «: ی نويسدرفتن َملِک شمس الدين به محاصره بکر، م - سيف ھروی در ذکر چھل و يکم  

بدان قلعه ... چون به ھشت فرسنگی بکر رسيد، حسن علمدار را با پنج سوار... بر طرف بکر تاخت ... برد و افغانستانبه 
...  رسانيدند... به خراجگذاری و فرمانبرداری ما ...  تا حد سند و ھند افغانستانتمامت اھل ق*ع و بقاع ... فرستاد و گفت

به عنايت  افغانستانباستقبال ما مبادرت نمائی تا چنان که ملوک خراسان و جماھير ...اکنون می بايد که از  راه خردمندی
چون نزديک بکر رسيد، قلعۀ يی ديد بس منيع در ميان دريای ... بی غايت و الطاف بی حساب ما مخصوص گشته اند

والی قلعه در ... حارسان و حافظان از يمين و يسار دريا بار ايستادهعظيم و از جوانب او کشتی ھای بزرگ بسته، و 
مرا بر َملِک اس*م به . و ق*ع ايشان چه کرد، از آن عزيمت برگشتم افغانستانچون شنودم که با واليان ... جواب گفت که 

سپاه . در پيش درگاه قلعه ببستندبايستادند و کشتی ھا ... از قلعۀ بکر قرب دو ھزار مرد جنگی ...ھيچ روی اعتماد نيست 
روز ديگر والی قلعه مبلغ ده ھزار ...از ھر دو جانب مرد بسيار به قتل پيوست ...َملِک شمس الدين به يکبار بخروشيدند

دينار و ده خروار بار نرمينه و پنج سر اسب تازی و پنجاه نفر برده با چندين تحف و غرايب به اسم خدماتی پيش َمِلک 
 . »از آن حدود تاخت...روز پنجم...َملِک شمس الدين فرستادگان قلعه را بنواخت و. ن فرستادشمس الدي

 
سيف بن محمد، بن يعقوب الھروی، تاريخنامه ھرات، با (پروفيسور لعلزاد می نويسد که اين گونه، مطابق تاريخنامۀ ھرات 

بيرون از وQيات (افغانستان وQيتی بوده است سال پيش،  700، حدود )1385تصحيح رضا طباطبايی، تھران، چاپ دوم، 
که مستنگ مرکز آن و تيری، کھيرا، دوکی، ساجی و بکر حصارھا و قلعه ھای مھم آن بوده و ) سيستان، قندھار و غزنی

حدود «قرار دارد که با معلومات ) ھند ديروزی(ھمۀ اين مناطق در اطراف کوه ھای سليمان در قلمرو پاکستان امروزی 
 .در مورد موقعيت افغان ھا در سده ھای پيشين مطابقت دارد» تحقيق ماللھند«و » تاريخ يمينی«، »لمالعا

خبری نيست؛ » افغانان«در تاريخنامۀ ھرات، از حضور ...دلچسب تر اين که در ھمه وQيات سيستان، قندھار، غزنی، و 
می ... بيباک و» افغانان«، سخن از )ساجی و بکر مستنگ، تيری، کھيرا، دوکی،(ولی در نقاط مختلف وQيت افغانستان 

  . باشد
  
در افغانستان  خاوند شاه بلخی نيز در روضة الصفا از طايفۀ اوغانيه ياد نموده و مطالب دلچسپی در مورد موقعيت وQيت 

امرای . نھادروی به ايشان ... امير مبارز الدين برای مطيع ساختن قبايل اوغانی و جرمائی«: کوه ھای سليمان دارد
 » .امير مبارز الدين سرانجام اوغانيان و جرماييان را مطيع کرد... متحصن شدند... اوغانی و جرمائی در قلعۀ سليمان 
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 - ام امروزیاين کشور در ميانه ھای سده نزدھم در سيمای يک دولت در چھارچوب مرزھای کنونی و با ن

امپراتوری درانی به نوبه . از ميان پارچه ھای بر جا مانده از امپراتوری درانی سر برآورده است» افغانستان«
خود، پس از فروپاشی امپراتوری بزرگ نادر افشار به دو بخش خاوری و باختری از سوی احمد شاه ابدالی 

  . درانی به ميان آمده بود
  

و در چھار چوب مرزھای بين المللی کنونی، يک کشور نو است که در  مای امروزينافغانستان در سياين گونه، 
فاکتو با پيونديابی  -واقع در آخرين روزھای امارت دوست محمد خان و با آغاز امارت امير شير علی خان د

محمد خان در سردارنشين ھای کابل، قندھار و ھرات با کارگردانی انگليسی ھا و پشتيبانی آن ھا از امير دوست 
دوره دوم امارت او بنا به اقتضای وقت منافع امپراتوری بريتانيای کبير و روسيه تزاری چونان يک منطقه حايل 
در ميان متصرفات آسيايی اين دو امپراتوری ظھور نمود و در دوره امارت امير عبدالرحمان خان با امضای 

است، و نيز تثبيت مرزھای آن با کشور پارس در باختر از شھرت يافته » معاھده ديورند«که به  کنوانسيون کابل
 -سوی انگليسی ھا و مرزھای شمال آن با روسيه تزاری در نتيجه توافقات روسيه تزاری و انگليس، د ژوری

  . تسجيل گرديد
  

پيداست، ھمين گونه، امپراتوری درانی را که پس از فرپاشی امپراتوری نادر افشار به دو بخش خاوری و 
در واقع، مرزھای امپراتوری درانی بيشتر با مرزھای . خواند» افغانستان«ختری، پديد آمد؛ نيز نمی توان با

از سوی ديگر، پس از فروپاشی امپراتوری . ھمخوانی داشت - ھر چند ھم نه به گونه کامل -خراسان تاريخی
سردار «و » خان نشين«پراتوری، به چند درانی با بر افتادن زمان شاه ابدالی، سرزمين ھای برجا مانده از اين ام

شناخته » سردارنشين ھای افغانی«تقسيم گرديد که در ادبيات سياسی جھان بيشتر به نام » مير نشين«و » نشين
  . می شوند

  
از سوی انگليسی ھا در  1798ھمچون نام يک منطقه در تاريخ معاصر، برای نخستين بار به سال » افغانستان«

  . تر نوشته بود، به کار رفته بودفورس. اثری که گ
  :برای به دست آوردن اط*عات بيشتر در زمينه نگاه شود

G. Forster, A journey from Bengal to England, through the northen part of India, 
Kashmire, Afghanistan, and Persia, and into Russia by the Caspia-Sea, vol. I-II, 

London, 1798  
  18.8چاپ دوم در 

                                                                                                                                                             
تيمور قندوز و بغ*ن وکابل و غزنين و قندھار را با توابع تا حدود ھند به امير زاده پير محمد «: ھمچنان می افزايد

اوغانيان کوه سليمان را بتاختند و از آب سند گذشته شھر اوجه را . عيت امرای نامدار روان شدجھانگير داده بود و او در م
 .    »...بگرفتند و از آنجا به ملتان رفتند

 
شاھرخ حکومت بلخ را :... را به فرزند خود، سيور غتمش می دھد  وQيت افغانستانھجری  821شاھرخ ميرزا در سال 

شاھرخ او را ...قيدو پس از چندی اظھار تمرد کرد. و قندھار و ب*د سند را بر او مسلم داشتبه پسرش ميرزا قيدو سپرد 
به فرزند خود ...   افغانستان در قلعۀ اختيارالدين محبوس کرد و تمام وQيات او را از کابل و غزنين و قندھار و

 .»سيورغتمش داد
 
ھنوز ) 821سال ھای (روضة الصفا در قرن نھم ھجری  افغانستان به باور لعلزاد، به اين ترتيب می توان ديد که وQيت 

می باشد که خارج از کابل، غزنين و ) 650سال ھای (تاريخنامۀ ھرات در قرن ھفتم ھجری  افغانستانھمان وQيت 
 .قندھار بوده و در  اطراف کوه ھای سليمان در پاکستان امروزی قرار دارد

 
 -،  می نگارد که به روايت سه منبع معتبر»2007، آلمان، »ان کھن در ھزاره نوتولد دوباره خراس«راوش در کتاب 

در جغرافيای پاکستان امروزی و در دامنه  -شاھنامه فردوسی، تاريخنامه سيف ھروی و روضه الصفای خاوند شاه بلخی
لذا ... يا اوغان زندگی می کرده اند وجود داشته و در آن قبايلی به نام افغان افغانستانھای کوه ھای سليمان وQيتی به نام 

مردم ما که امروز برخ*ف اسناد ... نبوده و افغانستان امروزیشامل ھيچ يک از سرزمين ھای ... ديروزی افغانستان
افغان بوده  -صريح تاريخی افغان ناميده می شوند، ھيچ گونه تعلقی به افغانستان ديروزی و مردم آن سرزمين که اوغان

  .»داند، ندارن
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 Allgemeine Literatur- Zeitung(ھفته نامه ادبيات عمومی  1799نوامبر 4ترجمه آلمانی، شماره دوشنبه 
(ALZ) ( 

  1802 -زوريخ؛ ترجمه فرانسوی، پاريس  352. ، ص...
  

از  1958خود که به سال » امپراتوری درانی«کتاب گرانسنگ  13. پروفيسور يوری گانکوفسکی فقيد در ص
مسکو به چاپ رسيده و در افغانستان از سوی اکادمی علوم به پشتو ھم ترجمه » ادبيات خاور«سوی انتشارات 

  .شده است، از اين اثر نام برده است
 

  .در ادبيات اروپايی به چشم نمی خورد» افغانستان«پيش از اين، کلمه 
  

چگونگی ايجاد «غانستانی باشنده لندن در مقاله از پژوھشگران اف - در آثار پارسی دری، تنھا پروفيسور لعل زاد
جورج «: از اين اثر ياد کرده و تبصره جالبی در باره آن به اين شرح نوشته است» کشوری به نام افغانستان

در سفری از بنگال از راه شمال ھند، کشمير،  1784 - 1782فورستر جھانگرد انگليسی در سال ھای 
  .در لندن به چاپ می رساند 1798، خاطرات اين سفر را با ھمين عنوان در افغانستان، پارس و روسيه گذشته

  
، غزنه، قندھار و ھرات عبور )به ھنگام پادشاھی تيمورشاه(از شھرھای پيشاور، ج*ل آباد، کابل 1783وی در 
ر، کابل، ولی مسير مناطق کشمير، پيشاو. نام می برد، مگر حدود آن را ذکر نمی کند» افغانستان«از . می کند

پايتخت «و بلخ را » پايتخت امپراتوری افغان«کابل را .می خواند حکومت افغانقندھار و ھرات را مربوط 
  .می گويد که تا اندازه يی تابع تيمورشاه بوده است» ترکستان

  
با فورستر نقشه جالبی از مسير سفر خود ترسيم می کند که در آن کشورھای بخارا، پارس و ھند بدون مرزبندی 

، غور، Qھور و خراسان ديده می شود که در »افغان«در نقشه مناطقی به نام . خطوط برجسته نشان داده شده اند
با آن که در متن کتاب در چندين جای نام . آن روزی است» کابل«بر گيرنده ساحات بزرگتر نسبت به کشمير و 

نشان داده » افغان«ه نشده است و به عوض منطقه يادآوری شده، اما چنين مکانی در نقشه نشان داد» افغانستان«
  »      .شده است که در خاور قندھار و جنوب کابل قرار دارد

  
تاريخ روابط سياسی ايران و کتاب وزين  34و  33. ص. پسانتر، به گونه يی که روانشاد محمود محمود در ص

با دولت فتح  1801لکم در ماه جنوریآورده است، در متن پارسی قرار داد سياسی يی که سر جان م انگليس
برای دولت زمانشاه  »پادشاه افغانستان«علی شاه قاجار به امضاء رساند، در ماده ھای دوم، سوم و چھارم کلمه 

برای امپراتوری » افغانستان«در ظاھر، اين نخستين سندی به زبان پارسی است که نام . درانی به کار رفته است
  .به زبان پارسی به کار برده شده استدرانی در دوره زمانشاه 

  
 افغانستان در مسير تاريخپسان ھا روانشاد غبار اين متن قرار داد را به نقل از روانشاد محمود محمود در کتاب 

در قرار داد ميان ايران و  1801آوردند و در کشور چنين پذيرفته شد که کلمه افغانستان برای نخستين بار در 
چنين  افغانستان در پنج قرن اخيرروانشاد فرھنگ نيز در . توری درانی به کار رفته استانگليس برای امپرا

  .چيزی را تاييد می نمايند
  

سوگمندانه، روانشاد محمود محمود متن انگليسی قرار داد را در کتاب خود نياورده اند تا ديده می شد که در متن 
ھمچنين روشن نيست که ايشان متن اصلی قرار داد را به . انگليسی نيز کلمه افغانستان به کار برده نشده است

زبان پارسی از بايگانی وزارت خارجه ايران برگرفته اند يا اين که آن را از انگليسی ترجمه کرده اند؟ از ھمين 
رو، مادامی که متن اصلی قرار داد به زبان پارسی ديده نشود، نمی توان با ضرس قاطع در مورد آن چيزی 

مگر، چنين بر می آيد که تا کنون . يد متن اصلی پارسی اين قرار داد در آثار ايرانی بازتاب يافته باشدشا. گفت
  .دست کم بنده تا کنون به آن بر نخورده ام. کسی از پژوھشگران افغانی چنين سندی را نديده باشد

  
ه با روانشاد استاد بيرنگ در سفری که ھمراه با استاد ناظمی به لندن داشتم، چاشتی ھمرا 1996به سال  

سخن از اين در ميان آمد که برای نخستين بار نام . کوھدامنی مھمان روانشاد استاد جاويد در خانه شان بوديم
استاد بيرنگ گفت در قرار داد . افغانستان برای کشور ما در کدام زمان و در کجا به کار رفته بود

من متن اصلی قرار داد را به زبان انگليسی در «د فرمودند کهاستاد جاوي. ميان ايران و انگليس 1801معروف
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کشور افغان (» سرزمين افغان ھا«و » شاه درانی«در قرار داد به زبان انگليسی کلمات . لندن ديده ام....کتابخانه
م چنين بر می آيد که در متن پارسی قرار داد در ظاھر مترجم ايرانی يا ھندی و يا ھ. به کار رفته است) ھا

ياد » استان«روانشاد محمود محمود يا به اشتباه يا بر سبيل عادت معمول ايرانی ھا که ھر سرزمينی را با پسوند 
به باور من، نخستين بار کلمه افغانستان به عنوان نام کشور ما . را به کار برده است» افغانستان«می کنند، کلمه 

  » .به کار رفته است 1838قرار داد ضميمه در 
  

  :ھر رو، کنون ديگر به ياری انترنت می توان متن انگليسی قرار داد را در زير خواندبه 
C. U. Aitchison, A Collection of Treates, Engagements and Sanads. Vol-XIII 

Relating to Persia and Afghanistan. Gov. of India, 1933  
http/www. New. Dli. Ernet.in/  

    
  :چنين آمده است در متن انگليسی

It stipulated that if ever again, the Durani monarch should be induced to attempt 
the invation of India, the king of Persia should be found to lay waste, with great 
army, the country af Afghan and conclude no pease with ist ruler that was not 
accompanied with a solem enagment to obstain from all aggression upon 

English.  
 

در قرن نزدھم مي*دی، می بينيم که در بند  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليسکتاب  105. ھمين گونه، در ص
صدر اعظم و حاجی  -شفيعھفتم معاھده يی که ميان سر ھار فورد جونس از سوی دولت انگلستان و ميرزا محمد 

در تھران منعقد شده بود، در متن پارسی کلمه  1809ماه مارچ  12حسين خان از سوی دولت ايران به تاريخ 
آمده است که باز ھم چنين بر می آيد که » افغان ھا«آمده است که در متن انگليسی چنان چه گفتيم » افغانستان«

  .رجمه نموده باشندروانشاد محمود محمود آن را از انگليسی ت
 

: تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس در قرن نزدھم مي*دی آمده است 122. و ص 121. ھمين گونه در ص
دولت انگلستان به نمايندگی الفنستن قرار دادی بر ضد مملکت ايران و فرانسه، با افغانستان منعقد کند و ...«

 »...منعقد نمود که خ*صه آن از اين قرار است 1809ن ماه جو 17عھدنامه يی با پادشاه کابل در تاريخ 
 

. آمده است »افغانستان«در اين سند که روانشاد محمود محمود از زبان انگليسی ترجمه نموده اند، سه بار نام 
سراج التواريخ آمده است و روانشاد داکتر محمود افشار يزدی نيز آن را  77. مگر در اصل قرار داد که در ص

پادشاه در جلد دوم افغان نامه آورده است، نامی از افغانستان ديده نمی شود و در عوض  67-64 .ص.در ص
چنين بر می آيد که روانشاد محمود محمود برای . آمده است پادشاه ممدوحو  سپھر بارگاه کابلپادشاه ، دران

و » پادشاه در دران«جای  آسانی کار خوانندگان و جلوگيری از دادن توضيحات بيشتر ترجيح داده باشند به
آورده باشند و يا شايد ھم در کتاب انگليسی نوشته  پادشاه افغانستان –» پادشاه ممدوح«و » پادشاه سپھر بارگاه«

  . سر جان ويليام کی که محمود محمود از آن بھره گرفته بود، چنين کاری شده باشد
  

سر گور اوزلی با پارس به  1812مارچ  14خ ھمين کتاب، در عھدنامه يی که به تاري 137-135. ص. در ص
تنھا کلمه  138. در حالی که در ماده ششم در ص.  آمده است »طائفه افاغنه«امضاء رساند، در ماده پنجم 

  .ذکر شده است »افغان«
  

در سواد صورت عھد نامه يی که به نمايندگی مستر مورير و مستر ھنری  202 -198. ص. ھمين گونه در ص
و در » طايفه افاغنه«با دولت ايران بسته شده و برنگار شده است، در فصل ھشتم با  1814نوامبر  25اليس در 

  .    بر می خوريم» افغان«فصل نھم آن با کلمه 
  

 1376که به از سوی آقای فکرت به زبان پارسی برگردان و به سال  »گزارش سلطنت کابل«الفنستون در کتاب 
افغان ھا نام عمومی برای کشورشان ندارند؛ اما «: می نگارد 104 .در ايران چاپ شده است در ص

که محتم* نخست در ايران به کار برده شده، مکرر در کتاب ھا آمده است و اگر به کار رود، برای  »افغانستان«
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حدود آن من اين نام را برای کشوری به کار خواھم برد که ھم اکنون مردم آن سرزمين نا آشنا نيست، بنا بر اين، 
  ».را شرح داده ام

  
. نگاه شود به ص(جالب اين است که آن چه الفنستون به عنوان حدود کشور پيچيده افغان ھا شرح داده است 

حال می توانم «: او در زمينه می نگارد. ، شامل شمال افغانستان کنونی و باختر آن نمی گردد)ھمان اثر 104
تا نزديک  -از شمال به ھندوکش و سلسله پاروپاميز؛ از شرق به سند: حدود کشور پيچيده افغانان را تعيين کنم

صحرای کرانه راست سند در جنوب آن مسکن بلوچان و سلسله کوه  -دقيقه 20درجه و  32کوه ھا در عرض 
سليمان با شاخه ھای آن و سرزمين ھای دامنه آن متعلق به افغان ھا است؛ از جنوب به تپه ھای ياد شده که 

  .ن را در شمال محدود می سازدسيوستا
سرزمين افغانان که پيوسته به شمال اين کوه ھا است، نخست به جانب غرب چندان امتداد نمی يابد که به سطح 

  .غربی ان است -مرتفع ک*ت برسد؛ پس به شمال امتداد می يابد تا به بيابانی می رسد که مرز شمال
  

از شرق ھم در . ز اراضی ھموار و پست بلخ بسيار بلند می نمايدھندوکش که سنگر دفاعی شمالی آن است، ا...
در جنوب سيوستان در پايين آن قرار دارد و دره ژرف بوQن  در . مقايسه به جلگه کم ارتفاع سند بسيار بلند است

 - در غرب سراشيبی تدريجی آن به جانب بيابان است و در شمال. غرب ميان آن و بلوچستان امتداد دارد -جنوب
  .غرب ارتفاعش را در برابر کوه ھای پاروپاميز می بازد

  
سطح مرتفع ک*ت را بايد ادامه سطحی شمرد که پيشتر ياد شد؛ اما سرزمين ھای پايين تر که تا بيابان امتداد دارد 

  . و دره بوQن ان ھا را از ھم جدا کرده است، بايد از آن مجزا شمرده شود
  

دقيقه در استان مھم و  30درجه و 68ان تا غرب خط موازی مقر در طول البلد بخش بيشتر سرزمين ھای افغ...
که مرزھای آن را به احتمال می توان توسط آمو، بيابانی ( بزرگ خراسان داخل است و بخش باقيمانده خراسان

  ...در ايران است) که آمو در آن روان است، دشت نمکزار و دريای خزر تعيين کرد
  

نام عمومی برای کشور خويش .] گ-افغان ھا[آنان «: می نگارد.] گ-متن دری کتابش[ 158. او در ص....
دکتر ليدن نام پشتونخواه را ياد کرده است، ولی من ھرگز . ؛ ولی گاھی نام افغانستان را به کار می برندندارند

جلگه ھای شرق کوه ھای  ياد شده است، اما اين نام بر» سرحد«گاھی ھم کلمه . کاربرد آن را در جايی نديده ام
  .فارسی نيست» سردسير«اين کلمه در واقع چيزی جز . سليمان اط*ق نمی شود

  
نامی که توسط ساکنان سرزمين بر تمام کشور اط*ق می شود، خراسان است اما واضح است که به کار بردن 

و از سوی ديگر، در بخش  اين نام درست نيست؛ زيرا از يک سو تمام افغانان در محدوده خراسان داخل نيست
  .».مھمی از آن ايالت افغانان ساکن نيستند

  
 The(را برای کشور پادشاھی کابل» افغانستان«به ھر رو به گونه يی که ديده می شود، الفنستون نام 

Kingdom of Cabul ( ،که ظاھرا از سوی ايرانی ھا به ھمه سرزمين ھای افغان نشين اط*ق می شده است
  .ام عمومی کشوری که نام ندارد، پيشنھاد می کندبه عنوان ن

  
از ديدگاه رسميات، اين نام چونان نام رسمی کشور در سيمای کنونی تا نيمه ھای سده نزدھم در اسناد داخلی 

با بررسی قرار دادھا و معاھدات . بازتاب نيافته بود و مردم نيز با آن آشنا نبودند، از ھمين رو ھم کاربرد نداشت
که ميان (کشوری می توان گفت که برای نخستين بار در سخنانی که مکناتن در پيوند با معاھده Qھور موجود 

، )به امضاء رسيد و شاه شجاع نيز آن را امضاء کرد 1838جون  26انگليسی ھا و رنجيت سينگ به تاريخ 
  .  قيد گرديده است» افغانستان«ايراد داشت، کلمه 

  
اشغال شده ) ھمپيمان انگليس(نگام پيشاور و مضافات آن  که از سوی رنجيت سينگ بايد توجه داشت که در آن ھ

در تعريف مک ناتن به شمار » افغانستان«بود، با توجه به استراتيژی انگليس در آن برھه نمی توانست جزو 
تانی بود که ھمچنين کشور ھرات در آن برھه باز ھم با توجه به سياست ھای وقت انگليس بيرون از افغانس. رود

ھمين گونه مناطق شمال ھندوکش که در ادبيات سياسی جھان در آن برھه به نام . الفنستن در نظر داشته بود
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اين . ترکستان جنوبی ياد می گرديد، نمی توانست شامل افغانستانی که مک ناتن مدنظر داشت، بوده باشد
  .باد و پروان و کوھستان و باميان می گرديدافغانستان تنھا شامل گستره يی از قندھار تا کابل و ج*ل آ

  
برای مجموع سردار نشين ھای افغانی و يا دست کم بخش بزرگ آن در » افغانستان«نام  1832با اين ھم، سر از

  . شيوع بيشتر پيدا می کند 1838آثار و اسناد ديپلماتيک به چشم می خورد که در 
  

تاريخی يی که در کتابخانه خانگی خود دارم، کاوش نموده ام،  تا جايی که بنده در ميان انبوھی از کتاب ھای
ظاھرا نخستين باری که در آثار انگليسی زبان، کلمه افغانستان چونان نام بخش ھايی از سرزمين ما به کار برده 

  .بوده است 1832اگست  25شده است، تاريخ 
  

روزنامه  1832اوت  25در «: خوانيم جلد يکم تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس چنين می 324. در ص
کاغذی که از ايران رسيده در جز اخبار آن می نويسد، عباس ميرزا «: چنين می نگارد گازت بمبئیموسوم به 

حرکت نمايند و اين مقدمه حمله به ھندوستان می  افغانستانحکم کرده سی ھزار قشون ايران به طرف ھرات و 
  » .اتفاقات آينده ھميشه سايه خود شان را قب* ظاھر می سازند. خواھد آمدباشد که به کمک دولت روس به عمل 

  
در مراس*ت ديپلماتيک ايران با انگليسی ھا، کار برد اين نام در اواخر نيمه نخست سده نزدھم، ھر چند ھم در 

ير امور خارجه وز -برای نمونه، در نامه يی که ميرزا ابوالحسن خان شيرازی. معانی گوناگون معمول بوده است
کتاب گزيده  10 -9. ص. در  ص(عنوانی وزير مختار انگليس نوشته است  1248ذيقعده  19ايران به تاريخ 

در ثانی «: چنين می خوانيم) 1374اسناد سياسی ايران و افغانستان، جلد اول، چاپ وزارت خارجه ايران، 
دوستدار آمده است که به عاليجاه ميرزا حسين زحمت می دھد که از برای استخ*ص آن ھا شق ديگر ھم به نظر 

به ھر طرف که  افغانستانقلی اظھار نداشت و آن اين است که به غير از سمت قندھار و کابل و ھرات و طرف 
بخواھيد بروند، مختار باشند و مطلق العنان خواھند بود خواه به وQيت ايران بيايند يا ساير جاھای ديگر که دخل 

  ».و کابل و قندھار نداشته باشد افغانستان به خاک ھرات و
  

کنون ميان کشور ما و (گستره پشتون نشين مرزی  »افغانستان«چنانی که از اين نامه بر می آيد، منظور از 
  . است که کابل و قندھار بيرون از آن دانسته شده است) پاکستان

  
در باب کابل نوشته است، می  1243سال در نامه يی که الکساندر برنس به   2-1. ص. در ھمين کتاب در ص

منظور [از جمله چھار مملکتی که افغانستان از آن ھا ترکيب يافته است، يک حصه تابع پنجاب است... «: خوانيم
و نيز فھميده ايم که ] منظور از کابل، قندھار و ھرات است[و سه حصه ديگر آن تابع ايران ] -از پيشاور است

قادر خواھد بود که در ھمه اين ] رنجيت سينگ[(شمند و دور انديش و در وفات رنجيد رييس کابل مردی است دان
  »...مملکت تسلط کلی پيدا کند و

  
از اين نامه چنين دانسته می شود که در تاريخ نگارش آن، پيشاور و سرزمين ھای مربوط آن تابع پنجاب و 

و قندھار و ) ن کنونی را در بر می گرفته استکه بخش بزگی از مناطق مرکزی و شمالی افغانستا(کشور کابل 
  .ھرات با توابع آن، تابع ايران قاجاری بوده است

     
اپريل  24وزير مختار انگليس به تاريخ  -ھمين کتاب در نامه يی که اليت دارسی تاد 73 -72. ص. در ص
محب به صدق و راستی اظھار بنا بر اين مدام که ...«به وزير خارجه ايران نوشته است چنين می خوانيم 1838

عھدی دوستانه نبسته و شرطی  افغانستانسازد که در سنوات سابق امنای دولت بھيه انگليس با پادشاھان سلف 
  »...محبانه کرده اند

  
به گونه يی که ديده می شود، در اين ھنگام ديگر کار برد نام افغانستان برای مجموعه سردار نشين ھای افغانی 

مگر، جالب اين است که در اسناد اين کتاب سرداران . ای ديپلماتيک انگليسی ھا جا افتاده بوددر يادداشت ھ
ھيچ کدام در نامه ھای شان از افغانستان نامی نمی برند و اين گواه ... افغانی اعم از مھر دل خان، کھندل خان و

خود عنوانی  1269ان، آن ھم در نامه تنھا يک بار کھندل خ. بر آن است که اين نام کاربرد چندانی نداشته است
روشن است در آن ھنگام، ديگر نام افغانستان . ياد کرده است »شش جھت افغانستان«ناصر الدين شاه قاجار از 

  .جا افتاده بود
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نام برده  افغانستانتنھا در نامه ھايی که امير دوست محمد خان به دربار ايران نوشته است، دو، سه بار از 

  .با تعابير گوناگون آن ھم.است
  

روشن » افغانستان«با اين که منظور او از . خوانده است افغانستانبرای مثال، او در يک جا کابل را پايتخت 
است گستره زير فرمانروايی خودش بوده است که در آن برھه شامل قندھار و ھرات و بخش ھای ديگری مانند 

نوشته داکتر » افغانستان و ايران«کتاب  213 -212. ص .در ص. نمی گرديده است... ترکستان، بدخشان و
، ايرن، گوشه يی از نامه يی از امير دوست محمد خان آورده شده است که متن کامل آن 1383يوسف حقيقی، 

آقای پيروز مجتھد زاده در باره . آمده است) 632. ، ص1348تھران، خوارزمی، (در کتاب امير کبير و ايران
می نويسد که اين نامه در آرشيو وزارت خارجه » اميران مرز دار و مرزھای خاوری ايران« اين نامه در کتاب

  .انگلستان وجود دارد
  
به تھران رسيد و نامه دوست  1838دومين سفير دوست محمد خان به دربار ايران در 58محمد حسين خان،...«

  : داو در نامه خود نوشته بو. محمد خان را از نظر شاه ايران گذرانيد
از آن جا که از اوقات قديم بزرگان خانواده اين بنده به صداقت و درستی مربوط و متوسل دودمان فلک بنيان «

اعليحضرت شاھنشاھی بوده اند، اين بنده نيز خود را يکی از متمسکين و متوسلين دودمان آن سلطنت عظمی 
سبب عريضه ...تعلق به مملکت ايران داردھم ] کابل و مضافات آن[اين وQيت انگاشته، چنان داشته ايم که 

نگاری در اين وقت، که اعليحضرت قوی شوکت پادشاه اس*م است، در جميع اين وQيت فتنه و فساد و اغتشاش 
عظيم از طايفه شقاوت نژاد سيک است، اگر چه چھارصد ھزار خانوار از افغان و از طوائف حول و حوش و 

به اين خيرخواه صميمی اند، و ليک به جھت عدم قدرت و توانايی من از ھمسايه ھا، آثار و ع*مات اطاعت 
برای مشغول ساختن و منظم نمودن اين چنين گروه عظيم، قشون من منحصر شده است به بيست ھزار سوار 

  . ، تا حال مغلوب آن طائفه بی دين نشده ام...جرار و رشيد و خوب و ده ھزار پياده و پنجاه عراده توپ
  

و ب*د و نواحی که با خراسان ھم  شھر کابل که پايتخت افغانستان استقندھار که اشرف ب*د است و  شھر...
سرحد ھستند، و ھمچنين مملکت خراسان و مضافات وQيات مفصله فوق ک* جزو ممالک محروسه ايران است و 

اجزای مملکت ايران نبايد در جميع ممالک محروسه شاھنشاھی، نيک و بد اين وQيات نيز از نيک و بد ساير 
  »  ...جدا و سوا باشد و نبايد از منافع دولت عليه ايران محروم و بی نصيب بمانند

  
صدر اعظم ايران  -عنوانی حاجی ميرزا آقاسی 1253ھمين امير دوست محمد خان در نامه يی که شايد به سال 

بھمنی قاجار، چاپ وزارت خارجه کتاب ايران و افغانستان، نوشته  228-227. ص. نوشته است و در ص
کپيتان اسکند برنس ايلچی از دولت انگريز وارد دار السلطنه کابل و در مدت ... «آمده است   1386ايران، 

اين روی آب اتک دوستدار را اميدوار ساخته،  افغانستان ھفت ھشت ماه نويد استخ*ص دارالمسلمين پيشاور و
امه نرسيده، او نيز دانست که طبقه افغان تا ع*مات دوستی را آشکار و باQخره از سخنان او بوی صدق به مش

نمايان مشاھده نکنند، دلبستگی به ھم نرسانند و نيز آمدن عاليجاه عزت ھمراه کاپيتان ويتکويچ سفير دولت بھيه 
  »...روسيه

  
ت و اين درست ھم است؛ زيرا از اين نامه بر می آيد که ھنگام نگارش نامه، افغانستان بيرون از پيشاور بوده اس

شايان يادآوری است که شھر پيشاور در گذشته تاريخی يک . در آن ھنگام پيشاور زير سيطره سيک ھا بوده است
   59.اين شھر پسان ھا به تصرف پشتون ھا درآمده است. شھر پشتون نشين نبوده است

                                                 
  .گ-.نام اين شخص در منابع ايرانی محمد حسين قلی خان و در منابع روسی حاجی حسين علی ياد گرديده است.  58
که به قلم امين آقا متين به پارسی دری ترجمه شده  »ساختار اقتصادی افغانستان« -پولياک در اثر گرانبھای خود.  59

افغانان با داشتن ساختار شيوه زندگی . ی کوه ھای سليمان استمسکن اصلی قبايل افغان دامنه ھا«: است، می نگارد
گوسفند و بز (مشترک ابتدايی، از زمان ھای بسيار دور و دراز کوچ نشين بودند که پيشه اساسی آن ھا را دامداری 

  .تشکيل مي داد) پروری
 
وام ساکن غير افغان و ھمسايه ھای از آغاز سدۀ پانزدھم مي*دی، قبايل افغان آغاز به تصاحب و غصب سرزمين ھای اق 

 . م به شدت ادامه يافت1747خود کردند و اين فرايند به ويژه پس از تشکيل دولت مستقل قبايل افغان در سال 
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برخی از قبايل افغان با بھره گرفتن از تضعيف قدرت دودمان ھای صفوی در غرب و مغولی در شرق و جنگ ھای 

انين و تابعين آن ھا در ھمسايگی کوه ھای سليمان به تنھايی و يا در اتحاد با قبايل ديگر برادرکشی و خانمانسوز ميان خو
به پايان آمدن از کوه آغاز نموده به غصب زمين ھای مردمان بومی مبادرت ورزيدند، و گاھی ھم زمين ھای تھی از 

 .سکنه را به تصرف خويش درآوردند
 
در سدۀ چھاردھم، ھوتکيان وادی کوھستانی ميان . وادی پشاور را غصب کردند دلزاکيان؟ نخستين قبيلۀ افغان بودند که 

 . رود کابل وکرم را به اشغال در آوردند
 

ھمچنان در آغاز . در پايان سدۀ چھاردھم و آغاز قرن پانزدھم، قبيله ھای بنوچی برخی از ساحات بنو را تصاحب کردند
بدين ترتيب، سواتی ھا و باجوريان، قبيله . پايينی رود کابل وارد شدندسدۀ پانزدھم کجرھا و ھم دلزاکی ھا در ساحات 

مروت در ميانۀ سدۀ شانزدھم بخشی از ساحات بنو و قبيله وزيری در قرن شانزده ھم مساحت ک*نی از وزيرستان را به 
 . چنگ آوردند

 
شکل و رنگ سازمانيافته يی به خود  با تشکيل دولت افغانان، جريان اشغال و تصاحب زمين ھای ديگران بيشتر از پيش

پس از اين زمان، افغانان آغاز به غصب زمين ھای تاجيکان، ازبيکان، ترکمنان و ساير مردمان و اقوام آسيای . مي گيرد
 .»ميانه کردند

 
نظريه «ام چگونگی جابه جايی قبايل افغان و اشغال خراسان از سوی اين قبايل را نيز می توان در مقالۀ دکتر مھدی زير ن

که با بھره گيری از ده ھا منبع معتبر به رشته نگارش کشيده شده است، مطالعه » ھای تامين ثبات و حل مناسبات تباری
 :در اين جا بخشی از آن  را می آوريم. کرد

 
اده گزارش د) در پاکستان امروزی(متون فارسی دورۀ اول اس*می خاستگاه قوم افغان را اطراف کوه ھای سليمان « 

... از ساحۀ افغانستان به جانب خراسان گسترش نيافته بودند) 723(افغان ھا تا آغاز دھۀ سوم قرن ھشتم ھجری ... اند
جناح راست ساحل رود ...گسترش و تغيير شکل زندگی آن ھا عمدتا با حوادث ھجوم مغول و تيمور در ارتباط بوده است 

به ميدان نبردھای طوQنی و مداوم ميان فرمانروايان مغول و  14ن تا نيمۀ قر 13سند و پنجاب غربی در طول قرن 
زمين ھای ب* ...به اثر اين تھاجم ھا بنياد تمدن زراعتی دچار ضعف و ناتوانی گرديده و. س*طين دھلی مبدل گشته بود

يکان بودند، تصاحب می از صاحبان شان که عمدتا تاج...استفاده را قبايل پشتون که عمدتا مالدار و خانه به دوش بودند
 ... نمايند

 
در دامنه ھای شمال غربی کوه ھای سليمان و ) تاجکان(توسط اھالی بومی  17-13زمين ھای ھموار تخليه شده در قرون  

افغان ھا . به تدريج از سوی افغان ھا اشغال می شوند...اقوام مختلف ھندی در قسمت ھای جنوب شرقی ھمين جبال
 ...ۀ شاھرخ ميرزا در اطراف قندھار ساکن شدندنخستين بار با اجاز

 
عامل عمدۀ ديگر گسترش و نفوذ طوايف افغان در قلمرو خراسان شرقی، جنگ ھای دراز مدت تيموريان ھند با صفوی  

ابتدا تيموريان از افراد جنگجوی اجير افغان در اين جنگ ھا استفاده کردند . ھای ايران بر سر تملک  قندھار می باشد
چون قندھار از مرکز . داد زيادی از خانواده ھای قبيلۀ ابدالی با استفاده از اين موقعيت در اطراف قندھار جاگزين شدندوتع

، فاصلۀ زياد داشت،  قندھار اکثرا در دست صفوی ھا می بود؛ ازين رو، طوايف افغان متمايل به صفوی )دھلی(سلطنت 
 ... صب اراضی مالکان اصلی دست زدندھا شدند و با استفاده از اقتدار آن ھا به غ

 
تاريخ «در کتاب خود به نام ) نواسۀ خوشحال خان(افضل ختک ...پشاور تا سدۀ شانزدھم شھر فارسی گوی بوده است 

و از آن جا به کابل و پشاور و ) در عصر شاھرخ و الغ بيگ(از مھاجرت قبايل از کوه ھای سليمان به قندھار» مرصع
در شمال پيشاور ) در عصر بابر(مومندھا و افريدی ھا بعدتر از يوسفزائی ھا . آنجاھا بحث می کند جانشين شدن شان در

 ...مسکون شدند
 
غلجائيان در شمال شھر در سمت غزنی و . از قرن پانزدھم به بعد قبايل پشتون در اطراف قندھار جاگزين می شوند 

نمودند، در حالی که ھر دو به وادی حاصل خيز ارغنداب  عشاير مختلف ابدالی در جنوب و غرب شھر سکونت اختيار
 . نظر دوخته بودند

 
اندکی پس از استق*ل ... تاريخ سلطانی جاگزين شدن ابدالی ھا در مناطق ھموار قندھار را مربوط به قرن پانزده می داند 

را از ھرات خارج نموده و افغانان قندھار به دست ميرويس، ھرات به دست ابداليان می افتد و اينان ھواخواھان ايران 
  ...باديه نشين اطراف سبزوار را جانشين آنان می سازند
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مملکت «نوشته است، کشور خود را  عنوانی تزار روسيه 1836امير دوست محمد خان در نامه يی که در  

  .متن اين نامه پسان تر آورده خواھد شد. خوانده است »افغان
  

 27در نامه يی که وزير خارجه ايران به تاريخ  120. در ص گزيده اسناد سياسی ايران و افغانستاندر کتاب 
خواستند «: است، آمده است فرستاده ايران به عثمانی نگاشته –عنوانی ميرزا جعفر خان 1254جمادی اQولی 

،  از ما منحرف و سردارھای اين ملک را با ھم متفق ]را[که از قديم ملک دولت عليه بوده است  افغانستانحدود 
  .کنند تا مابين ما و ھند سدی سديد باشد

  
ايده است و اگر کتاب سياحت اسکندر برنس را پيدا کنيد، در آن جا خواھيد ديد که دوستی ايران از برای ما بی ف

اگر دولت ما دوست محمد سردار کابل را تقويت نمايد، خرجش کمتر . اين ھمه خرجی که کرده و می کنيم بيھوده
شما ھنوز در اردو تشريف داشتيد و . ما خواستيم ملک قديم خود را تصرف نماييم. خواھد شد و نفعش بيشتر

  »...آوردند که ما نوکر قديم شما ھستيم ديديد که از کابل و قندھار فرستاده ھا رسيد و عريضه ھا
  

در اين . نام برده شده است که منظور از ھمه سردار نشين ھای افغانی بوده است افغانستاندر اين سند از حدود 
  . خوانده است سردار کابلحال، الکساندر برنس دوست محمد خان را 

  
وزير خارجه روس  -وانی کارل نسلرودنامه وزير خارجه ايران عن 176 -175. ص. در ھمين کتاب در ص

را جز  افغانستانو کابل و قندھار و کل ...«: آمده است که چنين می خوانيم 1254تاريخی شايد اواخر شعبان 
  »...چھار ديوار ھرات به اطاعت در آوردند

  
يران به تاريخ نائب وزير مختار انگليس در تھران به وزير خارجه ا -اين کتاب در نامه يی که شيل 184. در ص

را از حکم سرکار خاک افغانستان  ھرگاه قطعه زمينی از...« :نوشته است، می خوانيم 1254سوم رمضان 
  »...اعليحضرت شھرياری به تصرف نگھدارند،

  
ھمين  236. ناصر الدين شاه قاجار عنوانی دوست محمد خان نوشته و در ص 1266در نامه يی که در ذيقعده 

  . خطاب نموده است امير کابلرا  کتاب آمده است، او
  

 1290شھر شوال  12و اما امير شيرعلی خان نخستين فرمانروايی بوده است که در نامه تاريخی پنج شنبه، ...
پيش از . خوانده است »افغانستان«ھجری ماھتابی خود عنوانی تزار روسيه، کشور خود را  چند بار ) 1295يا (

از اين نامه چنين بر می . نخوانده بود» افغانستان«ر چھارچوب مرزھای کنونی او کسی از اميران کشور ما را د
  . آيد که ديگر در دوره امير شير علی خان افغانستان نام رسمی کشور ما گرديده بود

  
                                                                                                                                                             

  
به دنبال مبارزات طوQنی و شديد با اقوام ديگر، ...) يوسفزی، مندوزی و(گروھی از قبايل افغان  16در اوايل قرن  

د و نيز وQيت کوھستانی سوات را اشغال قسمت شمال شرقی منطقۀ سف*ی رود کابل را تا ساحل پيوستن آن به رود سن
وارد  19الی  17در قرن ...قبايل افغان ساکن ديره جات...توسط وزيری ھا اشغال شد و 16وزيرستان در قرن . کردند

 ...اين سرزمين شدند
 
ترسيم راورتی ننگرھار را به حيث يکی از شش ناحيۀ يا سرزمينی که تاجيک ھا در شمال سفيد کوه زيست می کنند،  

درآن جا . نموده و می گويد که در ُنه درۀ ننگرھار پانزده ھزار خانوادۀ تاجيک زندگی دارند و شغل شان زمينداری است
 ...تاجيک ھا و جمعيت قليلی از افغان ھا بود و باش دارند

 
ھزار و پنجصد  37ھزار نفر قوم صافی،  5... فيض محمد کاتب می نويسد که ع*وه از فرقه ھای ترک*نی در باجور  

ھزار و پنجصد نفر در ھر دو کنار نھر باجور مقام و  47ھزار نفر از  قوم شنوار و در مجموع  5نفر از قوم تاجک و 
 ...مقر دارند

 
 »...جاگزينی طوايف افغان در شمال کشور تاريخ جديد دارد  
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در برخی از مراس*ت ديپلماتيک ميان . در آثار روسی نيز چنين نامی تا ميانه ھای سده نزدھم ديده نمی شود
  .نگليس در اواخر نيمه نخست سده نزدھم نيز کلمه افغانستان به چشم می خوردپارس و  ا

  
در معنای ھمه  افغانستان تا جايی که من در آثار روسی مطالعه کرده ام، شايد نخستين سندی که در آن کلمه

گ، بنياد دفتری سردار نشين ھا و مير نشين ھای افغانی ياد شده باشد، در بايگانی مرکزی دولتی تاريخ در پتربور
باشد که پروفيسور ميخاييل  21فھرست 3/3، پرونده 1-. ار. ويژه وزارت دارايی، بخش محرمانه او

، ترجمه شوروی ھا و ھمسايه ھای جنوبی شان ايران و افغانستانکتاب  35. ولودارسکی در باره آن در ص
  :آريانفر، چنين می نويسد

در پايان سده ھژدھم بازرگانان بخارا که ساخته . ر روسيه ناشناخته بودکشور دور افتاده کوھستانی تقريبا د... «
در . بر زبان می آوردند »کابل«ھای استادان افغانی را برای فروش به روسيه می آوردند، سخن ھايی در باره 

کار در برای اين . گردآوری نمايد »افغانستان«اوايل سده نزدھم حکومت روسيه تصميم گرفت اط*عاتی در باره 
. ھياتی که به رھبری گراف گولوفکين که بايد از چين به کابل می رفتند، يک گروه از ديپلمات ھا شامل گرديد

  . مگر، گولوفکين به چين نرسيد و ديپلمات ھای روسی نتوانستند به کابل بروند
  
با آسيای ميانه بود،  يکی از کارمندان وزارت دارايی که دست اندر کار مسايل بازرگانی 1833ھنوز در سال  

ارزش آن را ندارد که حکومت به خاطر آن خود را به زحمت « افغانستان: در گزارش ساليانه خود نوشت
در مکاتبات دولتی و ديپلماتيک روسيه بيشتر تکرار می  »افغانستان«با اين ھم، پس از ده سال، کلمه . »بيندازد
  .»گرديد

  
کلمه افغانستان در  1843ی بر می آيد، بايد ده سال بعد از اين، در سالبه گونه يی که از گفته ھای ولودارسک

با توجه . مگر تا کنون کسی ديگری از چنين اسنادی سخن نگفته است. آثار روسی آغاز به کار گرفتن شده باشد
ترديدی به کار پژوھش دست داشته بود، ) لنينگراد پيشين(به اين که پروفيسور ولودارسکی سال ھا در پتربورگ 

مگر با آن ھم، بايسته است تا کار بيشتری در زمينه انجام شود و اسناد از بايگانی ھا . در نوشته ھايش نبايد داشت
بيرون کشيده شوند تا ديده شود که در کدام سند روسی برای نخستين بار کلمه افغانستان و به کدام معنا به کار 

  .  رفته است
  

در مکاتبات رسمی ميان روسيه و انگليس، در کدام سند و کدام مناسبت برای به ھمين پيمانه، جالب است که 
  . نخستين بار کلمه افغانستان به کار رفته است

  
جلد يکم تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس، در مراسله رسمی از طرف ويسکونت پالمراستون  341. در ص

  :آمده است 1834ريخی پنجم سپتامبر سفير دولت انگليس مقيم سن پترزبورگ تا -به مستر ب*ی
Qزم می باشد به شما  افغانستانبا اعتراف به وصول مراسله مورخه ششم اگوست شما راجع به امور ايران و «

دستور بدھم که يک موقع مناسب به دست آورده به دولت امپراتوری روسيه رضايت دولت اعليحضرت پادشاھی 
ايران برای تعيين محمد ميرزا به مقام وليعھدی مملکت ايران گرفته است انگلستان را به تصميمی که شاھنشاه 

  ».خاطر نشان کنيد
  

  :با توجه به آن چه که در باQ آمد، می توان چنين نتيجه گيری کرد
به عنوان يک کلمه و اسم مکان، پيشينه تاريخی داشته و در گذشته برای گستره پشتون » افغانستان« -1

-بيشتر مناطقی که اکنون در ايالت پشتونخواه پاکستان اند  –استان پيشاور نشين وابسته به مضافات
  . شماری از مناطق پشتون نشين کشور در حدود کوه ھای سليمان اط*ق می گرديده است

  .امپراتوری درانی که از سوی احمدشاه درانی بنيادگذاری شد، به اين نام خوانده نمی شده است -2
برای بخشی از گستره  1797ن بار در آثار انگليسی در اثر فورستر در کلمه افغانستان برای نخستي -3

  .پشتون نشين امپراتوری درانی به کار رفته است
اين نام از سوی ايرانيان بنا به روال معمول از ميانه ھای سده نزدھم برای بخش ھايی از سرزمين  -4

  .  بازمانده از امپراتوری درانی به گونه غير رسمی به کار رفته است
از روی کتاب تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس روانشاد محمود محمود چنين بر می آيد که برای  -5

ميان پارس و انگليس به کار رفته باشد و  1801در متن پارسی قرار داد » افغانستان«نخستين بار 
ر حالی است اين د. پارس و انگليس تکرار گرديده باشد 1808سپس ھم در متن پارسی قرار داد سال 
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که در متن انگليسی اين قرار دادھا چنين کلمه يی به کار نرفته است و با توجه به اين که به گمان غالب 
روانشاد محمود محمود اصل قرار داد ھا را در دسترس نداشته و از متن انگليسی ترجمه نموده است، 

يگانی ھای دولتی ايرانی و نيز در مادامی که اصل اسناد به زبان پارسی که به گمان غالب بايد در با
بايگانی ھای انگليس موجود باشند، ديده نشود، نمی توان گفت که آيا کلمه افغانستان در اين قرار دادھا به 

   60کار رفته است يا نه؟
 

گمان بنده اين است که در متن اصلی پارسی اين قرار داد دو قرار داد کلمه افغانستان به کار نرفته باشد 
 . برای سھولت و درک بھتر خوانندگان کلمه افغانستان را به کار برده اند ی محمود محمودو آقا

گزارش دانسته است و آن را در کتاب » سلطنت کابل«را نامی مناسبت برای » افغانستان«الفنستون  -6
بر در اين حال او می نويسد که اين نام را ايرانی ھا ). 1814. (خود به کار بسته است سلطنت کابل

روشن است در آن برھه که الفنستون کتاب خود را نوشته بود، ھرات و . سرزمين افغان ھا گذاشته اند
 .مناطق شمال ھندوکش شامل گستره سلطنت کابل نبوده است

بر مجموع سردار نشين ھای افغانی » افغانستان«اط*ق  1838در نيمه نخست سده نزدھم تا سال  -7
در داخل سرزمين ما رواج نداشته و در ) ھرات، قندھار، کابل و پيشاور(بازمانده از امپراتوری درانی 

 . اسناد رسمی افغانی به کار نرفته است
در اواخر دھه سوم اين سده دو، سه بار از سوی امير دوست محمد خان، آن ھم نه برای ھمه سردار  -8

جالب اين است که دوست .  نشين ھا، بل تنھا بخشی از آن که زير فرمان خودش بوده، به کار رفته است
محمد خان پس از آن که انگليسی ھا کلمه افغانستان را در ھند برای توصيف وQيات کابل و قندھار به 

 .کار بردند، اين اصط*ح را کار گرفته است
در اسناد ديپلماتيک ايرانی، اين کلمه در اواخر دھه سوم سده نزدھم به کرات ديده شده است که در  -9

گاھی برای توصيف ھمه سردار نشين ھا و گاھی ھم مانند مفھوم . اگون به کار رفته استمفاھيم گون
مگر به ھر . گذشته برای بخشی از منطقه پشتون نشين که شامل ھرات و قندھار و کابل نمی شده است

  .حال عموميت چندانی نداشته است
روس ھا قطعا تنھا پس . دبه کار رفته باش 1838در آثار روسی گمان نمی رود که پيش از سال  -10

با اين ھم، بايد در اين راستا کار بيشتری انجام شود تا ديده . از انگليسی ھا اين کلمه را به کار برده اند
با اين ھم اگر به قول . شود که در کدام سند برای نخستين بار اين نام و در کدام مفھوم به کار رفته است

در روسيه به کار برده شده  1833بايد برای نخستين بار در » افغانستان«ولودارسکی استناد کنيم، 
آن چه روشن است، با قاطعيت می توان گفت که شمال کشور . آن ھم روشن نيست در چه مفھومی. باشد

چه، در ھمه آثار روسی و . و ھرات نمی توانسته است در آن ھنگام داخل مفھوم افغانستان بوده باشد
 .خوانده شد» ترکستان افغانی«ياد شده است که پسان ھا » ترکستان جنوبی«ام آسيای ميانه يی از آن به ن

                                                 
  :در باره اين قرار داد چند نکته شايان يادآوری است.  60

در متن انگليسی کلمه افغانستان به کار نرفته و . اصلی پارسی قرار داد به دست نيامده است تا کنون متن  -1
  . آمده است سرزمين افغان ھا

پرسشی که مطرح می گردد، اين  است که آيا متن پارسی قرار داد را خود انگليسی ھا توسط ترجمانان پارسی  -2
  که کارگزاران دولت ايران آن را ترجمه نموده بودند؟زبان ھندی يا ايرانی خود تھيه نموده بودند يا اين 

کلمه افغانستان به کار رفته يا کدام کلمه  –آيا در متن اصلی قرار داد به زبان پارسی، به جای سرزمين افغان ھا  -3
 ؟ديگر

 
شايد روانشاد محمود محمود ھنگام نگارش کتاب متن اصلی پارسی را در دسترس نداشته و خود آن را از روی  -4

. متن انگليسی ترجمه نموده باشد و برای آسانی کار به جای سرزمين افغان ھا از کلمه افغانستان کار گرفته باشند
 .  البته، در چند مورد ديگر، ايشان از چنين روشی کار گرفته اند که در گفتارھای پيشين به آن اشاره کرديم

ارت خارجه ايران يا شايد کدام بايگانی ديگر ايرانی روشن است متن اصلی پارسی  قرار داد بايد در بايگانی وز -5
 .و و رونوشت آن نيز در بايگانی ھای ھند بريتانيايی يا انگليس موجود باشد

از اين رو، . روشن است چنين قراردادھايی جنبه اشد محرم داشته و مدت ھا در بايگانی ھا زندانی مانده اند - 7 
ه شده باشد، صرف نظر از اين که آيا ترجمان پارسی زبان ھند بريتانيايی ھرگاه از کلمه افغانستان ھم کار گرفت

آن را نوشته باشد يا دولت ايران، اين قرار داد تنھا در دسترس چند تن انگشت شمار در دولت ايران بوده است و 
دھم کاربرد در ميان باشندگان و بخش بزرگ دولتمردان قاجاری و درانی رواج  نداشته و تا دھه چھارم سده نز

 .نداشته است
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اين نام برای کشور ما در سيمای کنونی و در چھارچوب تقريبی مرزھای کنونی پس از به  -11
از جمله نامه (امارت رسيدن شيرعلی خان در داخل کشور عام شد و پس از آن در ھمه اسناد ديپلماتيک 

در اين حال ھنوز در ميان عوام شھرت پيدا نکرده . کاربرد پيدا کرد) تزار روس شيرعلی خان عنوانی
اين در حالی است که در آغاز، انگليسی ھا اين نام را تنھا بر کابل و قندھار گذاشتند و در دوره . بود

امير دوست محمد خان بار دوم، پس از گرفتن شمال ھندوکش شامل آن شد و سر انجام ھم در آخرين 
 .  زھای زندگانی امير دوست محمد خان ھرات ھم شامل آن شدرو

اين نام برای نخستين بار در نيمه دوم سده نزدھم به روی نقشه ھای سياسی جھان برای کشور  -12
نگاه شود به پروفيسور داکتر لعل زاد، مقاله چگونگی ايجاد . (ما در سيمای کنونی به کار برده شد

در نيمه نخست سده نزدھم تنھا بر برخی از ). »خاوران«يت انترنتی کشوری به نام افغانستان، در سا
 .بخش ھای پشتون نشين گستره بازمانده از امپراتوری درانی کاربرد داشته است

مھندسی سياسی ظھور چنين کشوری از سوی انگليسی ھا صورت گرفته بود که برای حفظ  -13
يانه يی روسيه تزاری و پارس منطقه يی متصرفات ھندی خود، نياز داشتند ميان متصرفات آسيای م

از اين رو، اين نام را ھم در واقع انگليسی ھا بر اين کشور گذاشتند که بار نخست آن . حايل ايجاد کنند
 .را الفنستن آن را پيشنھاد نموده بود

شماری از پژوھشگران چنين می پندارند که با توجه به پيشينه تاريخی و فرھنگی، اين نام  -14
و تحميلی است که بر يک کشور مصنوعی گذاشته شده است و نمی تواند معرف و بازتابگر مصنوعی 

کليت ھويت ملی و فرھنگی ما باشد و با گذشته پربار ما پيوند ارگانيک ندارد و صرف نام بخشی از 
 آن ھم نام(کشور است، نه کل آن که از سوی انگليسی ھا بنا به دQيل سياسی بر آن گذاشته شده است 

سرزمينی را که کنون بيرون از مرزھای آن قرار دارد که در سه مرحله بر اين کشور گذاشتند که در 
و رشته ھای ما را با گذشته تاريخی و فرھنگی ما و افتخارات ما و ارثيه ) واقع يک نام صادراتی است

و، طبيعی ترين از اين ر. تمدنی ما می ُبرد و سر درگمی ھای بسياری را می آفريند –بزرگ فرھنگی
 .می باشد و بايسته است تا در آينده به اين نام تغيير يابد »ايران شرقی«نام برای کشور ما 

پروفيسور لعلزاد . بھترين مدرک و آوند برای ما نقشه ھای جغرافيايی موجود در جھان است  -15
بشته می خوانيد، در مقاQت خود شمار بسياری نقشه ھا را آورده است که بر ھمه آن چه که در اين ن

 . مھر صحه می گذراند
با توجه به مشک*ت فنی، از آوردن ھمه اين نقشه ھا در اين جا خودداری می ورزيم و برای ديدن آن ھا 

 :مگر تنھا به چند نقشه اشاره می کنيم. دوستان را به مطالعه مقاQت پروفيسور لعلزاد دعوت می کنيم
ترسيم شده است، آشکارا رود سند مرز طبيعی ميان  1595در نقشه جغرافيايی ف*ت پارس که در  -

 .ايران و ھند نشان داده شده است -دو ف*ت بزرگ جنوب آسيا
  .منطقه پتان ھا در پايين نقشه نشان داده شده است 1600در نقشه ترسيم شده در سال  -

جنوب در ) AGUVANES(مناطق پتان و اغوان ھا  1662در نقشه پارس، ترسيم شده در سال  -
  .قندھار آمده است

مناطق پتان ھا و اوغان ھا در اطراف کوه ھای سليمان ميان  1700در نقشه ترسيم شده در سال  -
 . است جنوب قندھار نشان داده شدهقلمروھای پارس و مغوQن اکبر در 

کوه ھای سليمان در بين کابل و قندھار از شمال به جنوب  1724در بخشی از نقشه پارس، چاپ  -
  OVGANES (OU(م شده است که باQی آن کلمه ھای اوغان و اغوان آمده است رس

)AGUANES.(  
در ميان استان ھای   AGVANISTANمنطقه اغوانستان 1750در نقشه آسيا، ترسيم شده در سال -

 .سيستان و زابلستان آمده است
لستان و در جنوب زاب AGVANISTAN -مناطق اغوانستان 1751در نقشه ترسيم شده در سال  -

 .  خاور سيستان، شرق غزنه و جنوب کابل نشان داده شده است
در جنوب قندھار و )  (Afghanدر نقشه ترسيم شده از سوی فورستر، گستره افغان 1798در نقشه  -

 .کابل آمده است
 .مناطق اغوانستان در اطراف کوه ھای سليمان آمده است 1799در نقشه ترسيم شده در سال  -
مناطق افغانستان در چھارچوب کشور کابل نشان  1815شده از سوی الفنستن در در نقشه ترسيم  -

 .داده شده است
 .مناطق افغانستان در جنوب کشور کابل آورده شده است 1828در نقشه تدوين شده در  -
 .مناطق افغانستان در جنوب کشور کابل بازتاب داده شده است 1838در نقشه سال  -
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مناطق افغانستان در کشور کابل در بخشی از نقشه فارس و عرب ديده  1855در نقشه ترسيم شده در  -
 .در اين نقشه بلخ، اندخوی و کندز، اندراب و دوشاخ بيرون از کشور کابل نشان داده شده است. می شود

که در واقع نخستين نقشه يی است که به جای کشور کابل کشور  1860در نقشه پرداز شده در سال  -
. و اين درست ھم است. ده است، بلخ و کندز بيرون از گستره آن نشان داده شده استافغانستان نوشته ش

چون پس از تيمورشاه درانی تا دوره دوم امارت دوست محمد خان مناطق شمال ھندوکش زير فرمان 
 .اميران افغان نبوده اند

 .  می شوداست که نخستين نقشه افغانستان در سيمای کنونی ترسيم  1893سر انجام در نقشه  -
از روی ھمه اين ھا ديده می شود که نام افغانستان چونان يک منطقه برای نخستين بار از سوی الفنستون 

برای نخستين بار به جای کشور کابل  1860به روی نقشه جغرافيايی آورده شده است و در نقشه سال 
وکش نمی شده است و سر آورده شده است و در اين ھنگام افغانستان شامل کشور ھرات و شمال ھند

در زمان پادشاھی امير عبدالرحمان خان است که افغانستان در  1993انجام برای نخستين بار در 
 . سيمای کنونی و در چھارچوب مرزھای امروزی آن بازتاب يافته است

 
. باشد البته، منتفی نيست که در دوره امير شير علی خان نيز نقشه ھايی از افغانستان ترسيم وچاپ شده

  .مگر مادامی که به دسترس قرار نگيرد، به آن چه که ھست تکيه می کنيم
با توجه به اين که افغانستان، در گذشته نام يکی از استان ھای سرزمين ايران بزرگ بوده و  -16

پشتو، يکی از زبان ھای -که زبان شان(يکی از اقوام بزرگ ايرانی  -)پشتون ھا(افغان ھا  -باشندگان آن
با ساير باشندگان اين مرز و بوم ھمريشه، ھمتبار، ) رين ايرانی و خواھر زبان پارسی استشي

  . ھمسرزمين، ھمتاريخ، ھمسرنوشت و ھمبود اند، اين نام برای ما عزيز و گرامی است
  

 .با اين ھم، اين نام را بسياری از پژوھشگران برای کشور ما مناسب نمی پندارند
  

» پشتونخواه«به گونه سنتی خود را افغان نه، بل پشتون و سرزمين خود را روشن است خود پشتون ھا 
 61.می خوانده اند و افغان و افغانستان نام ھايی است که پارسی زبانان به آنان و سرزمين آن ھا داده اند

 
ده نزدھم به ھر رو، چيزی که از ديدگاه تاريخی روشن است، اين است که نام افغانستان بر کشوری که در نيمه س

ساخته شد، گذاشته شد، يگ گزينش طبيعی نبوده است که خود ) ايران شرقی(در بخشی از سرزمين خراسان 
باشندگان اين سرزمين بر آن گذاشته باشند، بل نامی است که انگليسی ھا با توجه به منافع و مطامع استعماری 

درست برعکس نام ايران . کل گذاشته شده استيعنی در واقع نام جزی است که بر يک . خود بر آن گذاشته اند
  .کنونی که نام کلی است که بر جز گذاشته شده است

  
افغانستان، به باور بسياری از کارشناسان، پيچيدگی ھايی را از ديدگاه فرھنگی و تاريخی آفريده و ھمه  - اين نام

پيامبر  -د بود، ھرگاه بگوييم زرتشتبه گونه نمونه، درست نخواھ. پيوندھای ما را با گذشته ھای گسيخته است
چه، ھرگاه . سخنوران افغانی اند و از سوی ھم بحران ھويتی به ميان آورده است... افغانی يا موQنا و فردوسی و

از ... بپذيريم که افغان نام يک قوم است، افغان خواندن اقوامی چون ازبيک، ترکمن، قرغيز، تاجيک، ھزاره و
  .ربوط به اين اقوام پذيرفتنی نيستسوی بسياری از کسان م

  
در اوضاع و احوال کنونی دشوار است و » خراسان«يا » ايران خاوری«با اين ھمه، تغيير نام افغانستان به 

  . ھنوز زمينه برای آن فراھم نگرديده است

                                                 
را اياQت متحده امريکا، فرانسوی ھا آن  USAبرای نمونه، ھمين اکنون پارسی زبانان، . اين امر، بيخی طبيعی است.  61

  . می خوانند) ا. ش. سه(کشور را اتازونی و روس ھا به گونه مخفف 
  

می خوانند که منظور ھمان » ختای«جيکستانی ھا و تا» چاينا«و انگليسی ھا ) کيتای(ھمين گونه، کشور چين را روس ھا 
طرفه اين ). گريشن لند(و يونان  خوانده می شود» اگپت«يا » اجپت«کشور مصر در باختر زمين . تاريخی است» ختن«

  .که ترک ھا آن را يونانستان می خوانند
  

ا آلمان، انگليسی ھا جرمنی و روس ھا در حالی که فرانسوی ھا آن ر. می نامند» دوچ لند«آلمانی ھا خود، کشور شان را 
  . می خوانند» گرمانيا«
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بوده است؛ از ريشه  در فرجام بايد گفت که اين انديشه که گويا نام کشور ما در گذشته خراسان و پيش از آن آريانا

در حالی . ھر دو نام يک سرزمين است) که نام يونانی گستره آرياھا است(نادرست است؛ زيرا خراسان و آريانا 
چونان يک واحد سياسی و يک گستره  -روشن است ميان يک کشور. که افغانستان نام يک کشور نو است

  . فته نشده استجغرافيايی تفاوت بسيار ھست که در اين ادعا به سنجش گر
  

ناگفته پيداست که ھمه تاريخ سازی ھا و تاريخ پردازی ھای رنگارنگ، آگاھانه يا ناآگاھانه اين ھدف نامقدس 
استعماری را آماج دارند تا ميان کشورھای ھمسرنوشت، ھمفرھنگ، ھمسرزمين، ھمتاريخ، ھمتبار و ھمزبان 

ايران بزرگ جدايی تاريخی بيندازند و باشندگان اين افغانستان و ايران و ديگر کشورھای ھمسرزمين گستره 
 .بنمايند سرزمين ھای پرگھر را از سپيده دم تاريخ نسبت به يکديگر بيگانه

 


