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 نام کشور: دورهء قاجار 

 

 

 

 

 

 

 

 

٢ 
 نام کشور: دورهء صفويه، محمود افغان و اشرف افغان و نادر شاه افشار 

:ددر دوره صفويه، محمود افغان و اشرف افغان، همواره به نام شاهان ايران خوانده شده اند. چنانچه سجع مهر محمود چنين بو  
شاه محمود جهانگير سيادت انتساب  -آفتابسکه زد از مشرق ايران چو قرص   

عافيت محمود باشد پادشاه دين پناه -دين حق را سکه بر زر کرد از حکم هللا  
:دسجع ديگر مهر او چنين بو  



شاه ايران عاقبت محمود شد  -دولت سلطان حسين نابود شد  
مسجد اصفهان روی کاشی خشتی و با خط نستعليق در عهد شاه اشرف، هنگامی که به ترغيب مال زعفران کتيبه يی بر  1726در سال 

: تنوشته شد، اشرف را، شاه ايران خوانده اس  
ز صديق است انوار صداقت  -لقد امر السلطان خاقان عصره  
ز فاروق است اسرار عدالت  -و من فايق فی ايران عز جالله  

ز ذی النورين نور فيض و رحمت   -و اشرف السلطان السالطين اسمه   

:هرفی دوران نادرشاپشت سکه اش   
 سکه بر زر کرد نام سلطنت را در جهان....نادر ايران زمين و خسرو گيتی ستان

 

دوران نادرشاه  و نوشته پشت سکه اشرفی  
 

 
 
 

 ٣ 
التواريخ والقصص نام کشور: در ُمْجَمل   

٭سدهء ششم هجری، نويسنده ناشناخته   

: رتقسيم زمين و اقاليم بر وجهى ديگ  
صورت ِ آن است که در دائرهٔ مقابل    سان؛ و اين اند آباد ِ عالم را و زمين ايران در ميان و ديگرها پيرامون آن بر ايننهاده هفت کشور 

.است و اين اقاليم است بر وجهى اساتير  
يه، و فرات و بحر يمن، و حّد زمين ايران که ميان جهان است از ميان رود بلخ است از کنار جيحون تا آذربادگان و ارمنيه تا به قادس

 دريای پارس، و مکران تا به کابل و طخارستان و طبرستان؛
ه تر؛ و باسالمت از گرمای َصْعب و سرمای صعب چون اهل مشرق و مغرب، و از سرخى و اَْشقَرى بر  زمين است و گزيده  ٔو اين ُسرَّ

.دلى بر ساِن تُرکان و حقارت ِ چينياندو، و از سخت سياهى چون حبشه و زنگ و هن  سان ِ روميان و َصقالبه و روس، و به  

 "شايد "ابن شادی اسدآبادی *

 
 ۴ 

 نام کشور 

 ايران نامه
١٣٩۴، تابستان ٢ام، شماره نامه، سال سی احمد اشرف، پيدايش تصور "'ايران' در معنای 'وطن' در عصر صفوی"، ايران  

بار تاريخ سنتی ايران که شامل عهد اساطيری و عهد تاريخی  در دورۀ ساسانی، که عصر تدوين رسمی هويت ايرانی بود، برای نخستين
به نوشته درآمد و رسميت يافت. در اين ميان، واژۀ “ايران” در معنای “کشور ايران” يا “مملکت ايران”  هاها يا شاهنامه بود، در خداينامه

شود؛ ابتدا در اعطای رسمی لقب “اردشير،  گذار سلسلۀ ساسانی، ديده می بار در تاريخ ايران در القاب اردشير اول، پايهبرای نخستين
رفت. جانشين او، شاپور اول، نيز خود را “شاهنشاه ايران و انيران” و نيز به کار میهای اشاهنشاه ايران” که از آن پس در سکه

اند. واژۀ “ايرانشهر” يا سرزمين پادشاهی ايران خواند. همين لقب را جانشينان پادشاهی ايران، از نرسه تا شاپور سوم، به کار بردهمی 
رفت. در اين دوره، به مقامات دولتی نيز القاب ر ايران بود، به کار می نيز در اين دوران برای کشور ايران، که در معنای کل کشو



سپهبد” داشت و رياست ماليه که لقب  شد که از آن جمله بودند فرماندۀ ارتش ايران که لقب “ايرانشغلی همراه با واژۀ ايران اعطا می
. بيربد” که رياست دستگاه اداری را بر عهده داشتدرسيد و “ايرانآمارگر” داشت و حساب و کتاب دستگاه مالی را می “ايران  
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٥ 
 نام کشور 

********* 
دهقی يادداشت محمود جعفری   

 نظريه اشپيگل و اثبات ديرينگی هويت ايرانی
٠٩:٠٠ساعت  ١٣٩۶فروردين  ۴تاريخ انتشار : جمعه   
های باستانی دانشگاه تهران در يادداشتی که در اختيار ايبنا قرار داده، نگاهش را دهقی، مدير گروه فرهنگ و زباندکتر محمود جعفری 

.ها درباره هويت ايرانی کرده و با تکيه بر نظر نيولی و اشپيگل معتقد به ديرينگی هويت ايرانی استمعطوف به برخی کتاب   
يگل و اثبات ديرينگی هويت ايرانینظريه اشپ   

های باستانی دانشگاه تهران: سه کتاب با عناوين دهقی، مديرگروه فرهنگ و زباندکتر محمود جعفری  -خبرگزاری کتاب ايران (ايبنا)
سولی؛ و  «آرمان ايران» تاليف گراردو نيولی، ترجمه سيدمنصور سيدسجادی؛ «از زردشت تا مانی»، از همين مؤلف، ترجمه آرزو ر 

.اندايران پرداخته«هويت ايرانياز دوران باستان تا پايان پهلوی»، ترجمه و تدوين حميد احمدی به مبحث هويت ايرانی و انديشه   
اند و هريک به ای نيست زيرا ايرانشناسان واالمقامی در اين باره سخن گفته بحث درباره هويت ايرانی امروزه به خودی خود مبحث تازه 

هويتی ايران شايد برايشان موجب جلب آب اند و اثبات بیاند. آنان که مهری از اين سرزمين در دل نداشته خود به نتايجی دست يافتهظن 
توان به نقدی فريب دست يابند. برای نمونه می ای موهوم اما مردم و نانی بود تالش بسيار کردند و ادله فراوان برساختند تا به نتيجه

ميالدی بر رد نظريه اشپيگل در کتابش با عنوان «مطالعات باستانی ايران» نوشت.  1886ه پائولوس کاسل در سال اشاره کرد ک
های عالمانه گراردو  اشپيگل در اين کتاب به ديرينگی نام «ايران» از دوران اوستايی تا عصر اسالمی اشاره کرده بود. چندی بعد تالش

مبنی بر اثبات وجود هويت سياسی، ملی و فرهنگی ايران در عهد ساسانی موجب ابطال برخی   نيولی، ايرانشناس برجسته ايتاليايی
.های نادرست کاسل و طرفداران وی شدهای مغرضانه، نظير برداشت ديدگاه   

مفهوم  پردازد که نام ونيولی در تاليف مشهورش با عنوان «آرمان ايران: جستاری در خاستگاه نام ايران» به شرح اين موضوع می 
«ايران» از چه زمان و چگونه شکل گرفت. بنابر باور نيولی لفظ ايران و مفهوم آن در طول تاريخ دستخوش تحول بوده است. به گفته 

در زبان فارسی باستان و اوستايی و نيز متون يونانی فاقد مفهوم سياسی يا به اصطالح امروز ژئوپوليتيک بوده است.  -arya او نام
گرفتند. از ديدگاه نيولی، ايرانويج يا سرزمين ايرانيان جايی در ی نيز اين نام را به منظور نشان دادن تبار خود به کار می شاهان هخامنش

.شدحوالی بلخ بود که از شمال به خوارزم و از جنوب به سيستان محدود می   
پيدايی آرمان يا انديشه ايران در عهد ساسانی گشودند. زدايی از فرهنگ ايرانی راه را برای اشکانيان با در پيش گرفتن سياست يونانی

های دينی و فرهنگی معنای سياسی نيز پيدا بدين ترتيب، در عهد ساسانی و با روی کار آمدن اردشير بابکان نام ايران ضمن حفظ ارزش 
رييس دبيران " ērān-dibīrbad، "سرپرست پزشکان ايران"ērān-drustbad، "ايران سپاهبد"ērān-spāhbad کرد. ترکيبات

"ērān-āmārgar، "ايران های جغرافيايی همچونرييس آمار و محاسبات ايران" و نام  ērān-šād-kawād, ērān-āsān-gird-
kawād, … پهلوانی بوده است (نيولی، -نشانه دوران گرايش به تشکيل فرهنگ ملی مبتنی بر تقوا و احيای سنت های مقدس حماسی

. )105،  0139از زردشت تا مانی   
های نيولی، مقاله ارزشمند استاد شاپور شهبازی نشان داد که تشکيل هويت ايرانی با همه ابعاد و جهات آن به در پی اين گفتار و نوشته

های اوستا در مهريشت نشان  گردد. به گفته شهبازی سروده تر از عصر ساسانی، يعنی به عصر اوستا باز میروزگاری بسيار کهن 
شود و به ان پنج اليه هويت اجتماعی، سياسی ايران باستان است که به شيوه عمودی از نمانه "خانه" و رييس آن آغاز میدهنده سازم

شود. شهبازی ضمن تاييد آراء جيمز ويس "طايفه" و سرپرست آن، زند "قبيله" و رييس آن، و دهيو "کشور" و فرمانروای آن منتهی می 
رسد که ايرانيان بر وجود امپراتوری ايرانی با احساسی واحد و متعلق به يک ملت به اين نتيجه می دارمستتر و ايليا گرشويچ مبنی 

" airyō.šayanəm سرزمين خود را خواندند. چنانکه مردمان غير ايرانی را متعلق به "انيريا ايريوشيانم" يا "کشور آريايی" می 
..دانستنددينگهو" يا "کشورهای غير آريايی" می   

 

 
 

 منبع: انامک، محمد رضا سحاب 



۶ 

 نام کشور 

********* 

 افغانستان کنونی کانون جغرافيای شاهنامه فردوسی؛ 

به «گودرز» می خوانيم که سردار  <پيران>فردوسی در جايی از شاهنامه، شهرها و نواحی ايران را معرفی کرده است. در نامهء 
اد می کند و متعهد می شود که در قبال صلح با ايرانيان، اين شهرها و نواحی  تورانی از شهرهای ذيل به عنون شهرهای عمدۀ ايران ي 

: را از سپاه تورانی تخليه کند  

 هر آن شهر کز مرز ايران نهی 

 بگو تا کنم آن ز ترکان تهی

 از ايران به کوه اندر آيد نخست

 در غرچگان از بر بوم بُست 

 دگر طالقان شهر تا فارياب 

اندرآب هميدون در بلخ تا   

 دگر پنجهير و در باميان 

 سر مرز ايران و جای کيان 

 

 دگر گوزگانان فرخنده جای 

 نهادست نامش جهان کدخدای 

 دگر موليان تا در بدخشان 

 همين است از اين پادشاهی نشان 

 فروتر دگر دشت آموی و زم 

 که با شهر ختالن برآيد برم 

 چو شگنان و ترمذ و ويسه گرد 

هستش به گرد بخارا و شهری که   

 هميدون برو تا در سغد نيز

 نجويد کسی پادشاهی به چيز 

 وزان سو که شد رستم گرد سوز 



 سپارم به او کشور نيمروز 

 ز کوه و ز هامون بخوانم سپاه 

 سوی باختر برگشايم راه 

 بپردازم اين در هندوان 

 نداريم تاريک از اين پس روان

 ز کشمير و ز کابل و قندهار 

آنهمه زين شمار شما را بود   

 و زان سو که لهراسب است جنگجوی

 االنان و َغر در سپارم بدوی 

اگر کسی آشنايی با نقشه افغانستان داشته باشد متوجه می شود که شهرها و مناطقی که در اين شعر به عنوان شهرها و نواحی ايران 
روز، باميان، پنجهير( پنجشير )، اندرآب، بدخشان و... همگی ه مانند غرچگان، بُست، طالقان، بلخ، فارياب، کابل، قندهار، نيمذکر شد

.در قلمرو افغانستان امروز قرار دارند  

حقيقت اين است که بيش از نود درصد شهرهايی که در شاهنامه از آنها نام برده شده، در بخش شرقی فالت ايران و افغانستان امروزی 
. واقع شده اند  

شاهنامه که مربوط به ايران باستان و ايران داستانی است اين طبيعی نيز می نمايد. باقی سرگذشت  اگر چه به علت فضای داستان های 
ريخ است که حکايت شهرها و حکومت ها در سرتاسر فالت بزرگ فالت ايران از افسانه و اسطوره وارد تاريخ می شود و در اين تا
د زاولستانی که پايتختش در غزنين بوده سروده شده است و طبيعی است  ايران به تفصيل ذکر می شود. از طرفی شاهنامه در مدح محمو

که ذکر پهلوان هايی که پشتوانه او به حساب می آيند بيايد و نام شهر هايی بيشتر ذکر شود که در نقشه آن روز تحت سلطنت محمود  
.غزنوی بوده اند  

. اما برخورد مردم دو طرف هميشه به اين انصاف نبوده است  

الح راسخ ايلدرم، يکی از استادان دانشگاه بلخ که اسامی شهرها، نواحی، کوه ها و رودهايی را که در شاهنامه آمده، فهرست  محمد ص 
گيرد و کرده بود و کتابی با نام ايران شاهنامه تدوين کرده بود خيلی زود تحت فشار حکومت محلی وقت مجبور شد سخنش را پس ب 

. نام اصلی سرزمين افغانستان بنا به روايت شاهنامه ايران بوده است توبه کند؛ چرا که طی تحقيق او،  

عنوان نام اين کشور نويسد: "افغانستان، بهداند و می شناس نامور افغان، نيز ايران را نام افغانستان میاحمدعلی کهزاد، مورخ و باستان
سرا از عدم استعمال آن و فردوسی شاعر بزرگ و حماسه  کند. افغانستان يک نام تازه و بسيار جديد استسال تجاوز نمی  ١۵٠از 

شود  های جغرافيايی آن دقت کند، به خوبی متوجه می معذور است. اما کسی که شاهنامه را سر تا پا يک بار مرور کرده و پيرامون نام
های مناطق مختلف افغانستان امروز در صد آنها نام ٩٠که ايران فردوسی کجا است. در ميان اسامی جغرافيايی ياد شده در شاهنامه، 

." است  

نويسد: " فردوسی هم... ايران داستانی کند. او می محمود افشار يزدی، درباره تعبير فردوسی از اصطالح ايران، به همين نکته اشاره می 
شمرده و مازندران بوده می  سيستانکه با توران داستانی جنگ داشته، ميدان جنگ را همان خراسان بزرگ که شامل افغانستان کنونی و 

بودند، سخن نمی راند اال آنکه از دارای کيانی که مغلوب اسکندر شد و همان داريوش  است. او از هخامنشيان که از پارس برخاسته
.کندسوم هخامنشی باشد، ياد می   

(سرزمين  <تاريخ باستانی> (خراسان بزرگ) با <داستان تاريخی> يا <تاريخ داستانی> در عصر دارا و اسکندر است که در شاهنامه
کندشهر را که جامع خراسان بزرگ و پارس باشد، ذکر می شود. از زمان ساسانيان است که ايران و ايرانپارس) به هم پيوند می و  <

قسمت شرقی و غربی  بعد اين نکته را خاطر نشان می کند که "به طور کلی در بعضی اوقات که فالت ايران، از لحاظ سياسی به دو 
  ها و اروپاييانبود. همچنان که يونانیگرديد و نام پارس مخصوص ايران کنونی می شد، نام ايران نصيب قسمت شرقی می تقسيم می 

(پارس و پرس ...) می خواندند و ميخوانند. های خود ايران رايگر هم با تلفظد   

بسيار از آنچه امروز است، بزرگتر بوده است و ذکر هر جايی از اين فالت شرح حال و  اما آنچه روشن است اين است که فالت ايران، 
روياها و حافظه مشترکشان را از ياد روايت روياهای همه مردم اين فالت پهناورست که در طی قرن ها پراکنده و گسيخته شده اند اما 

.نبرده اند  

 شهرهای شاهنامه 

هر مادر يا پايتخت باستانی ايران قديم شهری کهمهم ترين همه اين شهرها بلخ است. ش جمشيد در آن تاج می گذارد و زرتشت در آن  
مبعوث شده است و باالخره در روزگار خود غزنويان، حسنک وزير نماد معصوميت روشنفکری تاريخی بيهقی در آن به قتل می رسد.  

: تگاه ايرانيان گزارش کرده اس شاهنامه آنرا قبله   

گزين شد برآن نوبهاربه بلخ   

 که يزدان پرستان برآن روزگار 

 مر آن خانه داشتندی چنان 

 که مر مکه را تازيان اين زمان



نام بلخ بيشتر از هر نام ديگری در شاهنامه ذکر شده است. در داستان زرتشت، در داستان گشتاسپ و در داستان اسفنديار و خالصه  
. يکی از محور های اساسی داستان است  

باره زيشان فرستم به بلخيکی   

 به ايرانيان بر کنم روز تلخ

 دگر باره بر سوی کابلستان 

 به کابل کشم خاک زابلستان

پس از بلخ دومين نقطه ثقل داستانی شاهنامه البرز کوه است. خانه سيمرغ و محل پرورش زال. اين که اين کوه چه ربطی با رشته کوه  
رشته کوه و دماوند نامدارش در داستان شاهنامه مربوط  روشن نيست اما بدون شک به آن  های البرز در شمال ايران دارد برای من

. نيست و به جز دکتر معين و بعضی از متاخرين، ديگر تقريباً همه بر اين قول متفقند  

م در حدود پنجاه که البته اين کوه هنوز هم با عين نا <کوهی است در حوالی حنوب بلخ> آقای کهزاد معتقد است که مقصود از آن
کيلومتری جنوب بلخ موجود است، اما استاد مينوی می گويد "مراد از آن کوه های شمال هندوستان است نه کوه های شمال ايران فعلی " 

در آثار کالسيک در طبقات ناصری نوشته قاضی سراج جوزجانی آمده است که "در غور پنج پاره کوه است. يکی از آن زال مرغ 
و گويند که سيمرغ زال زر را که پدر رستم بوده در آن کوه پرورده است " اما از آنجا که رودابه دختر مهراب شاه کابلی منديش است 

ارگش به اين کوه نزديک بوده و اين نزديکی سبب عشق وی و زال شده به احتمال بايستی کوهی در همان حوالی باشد و اين به گفته 
.استاد مينوی نزديک تر است  

اگر کابل را کابلستان به فرض نقشه "الفنستن" در نظر بگيريم، آن گاه شامل حدود باميان نيز می شود که در نزديکی البرز کوه بلخ اما 
.است، آن گاه گفته مرحوم کهزاد دقيق تر می نمايد  

ان واقع است. برخی ديگر از اين ادعا را اشاره فردوسی به اينکه مهراب شاه از تخمه ضحاک تازی بوده است و شهر ضحاک در بامي 
.محققين دال بر اثبات فرضيه مرحوم کهزاد دانسته اند  

اند... به طور کلی روشن  گفتهشهيدی مازندرانی در جغرافيای شاهنامه شرح بيشتر داده است که "کوه شمالی َری و دماوند را البرز نمی 
های شمالی  نمايد که نام البرز برای کوهيخی آغاز شده است و اين گونه می های َری و دماوند از چه تارگذاری البرز بر کوه نيست که نام

، چاپ دوم، تهران،  ۵گذرد." (حسين شهيدی مازندرانی، راهنمای نقشة جغرافيايی شاهنامه، ص ری و دماوند بيش از دو يا سه سده نمی 
. خورشيدی) ١٣٧۴  

. که شهر رستم و محل پادشاهی اوست در شاهنامه بسيار آمده استسومين محل محوری شاهنامه، زابل است. زابل به اين جهت   

 نه قيصر بخواهم نه فغفور چين 

 نه از تاجداران ايران زمين

 شه نيمروز است و فرزند سام 

 که دستانش خوانند شاهان به نام

.بته منطقه بزرگی بوده استاز طرفی زابل مرکز سلطنت غزنوی هم هست و طبيعی است که از آن فراوان ياد شود. اين زابل هم ال  

سجستان يا سيستان نام های ديگری بر آن بوده اند. حدود زابل هم به قول علی اکبر دهخدا از اين قرار بوده است. "مملکتی است  
عريض، محدود است از سمت شرق به واليت کابلستان و از غرب به سيستان و از جنوب به ديار سند و از شمال به جبال هزاره و 

اسان، طولش بيست مرحله و عرضش پانزده، بيابانش بيش از کوهستان است. مشتمل بر چمن های خوش و مراتع خصيب مسکن خر
افغان و هزاره و قليلی ترک و تاجيک و از بالد زابلستان قندهار و بست و غزنی و زمين داور و ميمند و شبرغان و فيروزکوه و فراه  

وم و قليلی از جبال هزاره داخل چهارم است. در زمان کيانيان آن واليت با سيستان و سند، در زير از شهرهای آنجا و اغلب از اقليم س
."حکم گرشاسب و زال و رستم بوده بدين سبب رستم را زابلی می گفتند  

است، اما اين  يکی ديگر از شهر های بحث برانگيز و کليدی شاهنامه غرجستان است. امروز در افغانستان واليتی با نام غور موجود
. غور با حدود و ثغور غرجستان هم يگانگی دارد و هم تفاوت  

هـ ق ) در صورة  ٣۵۵در برهان قاطع آمده است: غرچه... واليت غرچستان و مردم آنجا را نيز گويند. ابن حوقل بغدادی (وفات 
بود. "غرحه" االرض می گويد: غرج الشار در گذشته ناحيه از کشور بزرگی موسوم به مملکت   

يا  "غرج الشار" به مفهوم جبال الملک به عقيده بعضی از لغويون، غرج و يا غرش خود به معنی جمع است، يعنی کوه ها، چنانکه
 کوههای پادشاه. ولی غرچگان به معنای کوهيان واهی غرچستان هر دو آمده است. فردوسی گويد  

 از ايران به کوه اندر آيم نخست 

بوم بست در غرچگان تا در   

ذکر غرچستان در بسياری ار آثار تاريخی و جغرافيايی موجود است. از جمله المسالک و الممالک، احسن التقاسيم، تقويم البلدان، معجم  
البلدان، زين االخبار، حدود العالم ف صورة االرض، تاريخ بيهقی، طبقات ناصری، برهان قاطع، جامع التواريخ، جهان گشای، البلدان 

.فقيه همدانی، آثار البالد و اخبار العباد، احسن التواريخابن   

ظاهراً در ايران قديم يا فالت ايران، همه اين واليات ايران خوانده نمی شده است. تصويری که فردوسی در اين باره می سازد، کمی 
کدام را کشوری جداگانه. از اين جمع کابلستان مبهم است. گاهی همه اين واليات را از بغداد تا سغد به نام ايران می خواند و گاهی هر 



علت هم هست که رودابه شاهان ايران و چين و سيستان را تفاوت می و زابلستان و ايران که همواره کشورهايی متفاوتند. به همين 
.گذارد  

. يدگاهی حتی فردوسی مرز های کوچک را هم در می نوردد و ساحت رزم هايش را به وسعت جهان بزرگ می نما  

در داستان رستم و اسفنديارکه نقطه اوج داستان شاهنامه است، دو پهلوان هم سرزمين و نيک پی که هيچ يک به کشتن ديگری و جنگ 
. دو نسبت های جهانی دارندديگری راضی نيستند، هر دو از دو پاره فالت ايرانند اما هربا   

پس از ذکر فتوحات خويش و نسب پدری خويش که به همراهی می رسد،  در رجز خوانی هايی که هر دو قبل از جنگ می کنند، هر دو 
جاع می دهند. مادر رستم دختر و فخر پادشاه سند است و مادر اسفنديار دختر و گوهر قيصر روم. بدين گونه به نسب مادری خويش ار

.نبرد اين دو پهلوان شکلی جهانی می گيرد؛ تقابل دو نژاد از جانب مادری  

.امه تقريباً به تمامی در شهر های افغانستان امروزی می گذردبخش اول شاهن   

البرز کوه و سيمرغ، سام از غور در بلخ، زال زر متولد در بلخ، وفات در چهل ابدال، رودابه دختر مهراب کابل خدای، پادشاه  
اهی گشتاسپ در بلخ، ظهور  کابلستان، لهراسپ شاه بلخ، گشتاسپ و زرير دو شهزاده، گشتاسپ و زرير در مرغزارکابل، پادش
بر تخت جنگ اول و دوم ايران و  زردهشت در بلخ بامی، لهراسپ معتکف در آتشکده، برزين (يا) نوش آذر در بلخ، جلوس گشتاسپ

توران در بلخ، در کنار رود هيرمند اسفنديار و رستم دستان، سهراب پسر رستم و تهمينه دختر شاه سمنگان (شهری در بين مزار 
کابل)، در نيمروز (شهری در جنوب غربی افغانستان) رستم و سهراب، تدارک جنگ بين پدر و پسر، کشته شدن سهراب،   شريف و

کک کوهزاد پهلوان (مرباد)، قلعه کک کوهزاد در فراه، برزوی شنگانی ـ شغنانی (شهری در بدخشان مشترک بين افغانستان و 
.تاجيکستان) پسر سهراب سمنگانی  

.ث در اين شهرها می گذرد که همه عموما در افغانستان امروز يا در تاجيکستان فعلی موقعيت دارنداکثر اين حواد  

بار به عنوان مرکز کشور ايران و شهر مقدس   ۵٢بلخ () ٣بار به شکل کابل و کابلستان)؛  ١١۶کابل () ٢بار)؛  ١۴۵زابل (بيش از   
نيمروز (به عنوان مرکز زابلستان و ) ۵سيستان (سی بار ذکر گرديده که مطابق با جغرافيای زابل و زابلستان است)؛ ) ۴زرتشتيان)؛ 

) ٧ذکر گرديده است)؛ هرات (در ده جای شاهنامه ) ۶سيستان و گاه معادل هر کدام از آنها بارها در شاهنامه ذکر گرديده است)؛ 
غزنی (سه ) ١١ُکندوز يا قندوز (پنج بار)؛ ) ١٠شغنان (از شهرهای بدخشان پنج بار)؛ ) ٩بُست (پنج بار)؛ ) ٨سمنگان (هشت بار)؛ 

طالقان (يکی مرکز تخارستان و ديگری در حوزۀ ) ١٣دهستان (از شهرهای بادغيس که نام آن پنج بار در شاهنامه آمده)؛ ) ١٢بار)؛ 
)  ١۵غرچگان (در هزاره جات کنونی بوده و سه بار در شاهنامه ذکر گرديده)؛ ) ١۴رغاب بين مرو و بلخ ـ سه بار نام برده شده)؛ م

).قندهار (دو مورد) ١٧باميان (دو بار)؛ ) ١۶مرورود (در حوزۀ مرغاب که فردوسی سه بار از آن ياد کرده)؛   

) ٢۴اندرآب ) ٢٣پنجشير ) ٢٢غور ) ٢١بدخشان ) ٢٠جوزجان ) ١٩فارياب ) ١٨آمده: ساير شهرها و نواحی که نام شان در شاهنامه 
.دينو) ٢٧گرزوان از شهرهای واليت فارياب ) ٢۶بامين از شهرهای واليت بادغيس ) ٢۵َجَرم در بدخشان که به شکل َچَرم آمده   

. ه به شکل سپيدکوه آمدهبار) هندوکش به شکل هندوکوه يا کوه هند آمده، سفيد کو ١٠کوه ها: البرز (  

. بار) و کاسه رود (سه بار) ذکر گرديده ١١بار) هلمند ( ۶٨رودها: جيحون يا آمو (  

اما در بخش دوم، که مقصد جنگ ايران از جانب شرق به غرب و به جای تورانی ها با عربستانی ها عوض می شود، عموماً شهرهای  
در بخش های اول کال به ندرت ياد شده است. مثل اين جا که   ياد می شوند. از اين شهر ها غربی فالت ايران يا شهر های ايران امروز 

: تهبد نامور ايران تاريخی در عهد منوچهر بامی، گفته اسفردوسی از زبان سام زابلی سپ   

 سوی گرگساران و مازندران 

 همی راند خواهم سپاهی گران 

 چو نزديکی گرگساران رسيد 

يد يکايک ز دورش سپهبد بد  

 ببستند از آن گرگساران هزار 

 پياده بزاری کشيدند خوار 

 سپهبد سوی شهر ايران کشيد 

 سپه را بنزد دليران کشيد

 به داستان جنگ سام زابلی با ديوان مازندران و نيز به داستان رزم رستم زابلی و اسفنديار بلخی رجوع شود 

 سوی گرگساران سوی باختر (غرب)

 درفش خجسته برآورد سر 

رک بُد نام او گرگساريکی ت   

 ز لشکر بيامد بر شهريار 

 ز بزگوش و سگسار و مازندران 

 کس آريم با گرز های گران 



اما در نبرد با عرب ها که به شکست و تباهی ايران نيز بنا به روايت شاهنامه می انجامد، جنگ از قادسيه و کناره های بابل شروع و  
. شدن يزد گرد ختم می شودبه مرو (در ازبکستان امروزی) با کشته   

نام پارس بارها در شاهنامه آمده و جالب است که حکيم توس، پارس را جدای از ايران ندانسته و به لحاظ فرهنگی و حتی اقليمی آن را 
: تهمان ايران دانسته اس  

 چه رومی چه تازی و چه پارسی 

 چه سغدی چه چينی و چه پهلوی 

 يک ايوان همه جامهٔ رود و می 

 بياورده از پارس و اهواز و ری

 رده بر کشيدند ايرانيان

 چنان چون بود ساز جنگ کيان

 کجا گفته بودش که از ترک و چين

 سپاهی بيايد به ايران زمين

 کس از نامهٔ نامداران نخواند 

 که چندين سپه کس ز ترکان براند 

 شما را سوی پارس بايد شدن 

 شبستان بياوردن و آمدن

زاوه کوه  وزان جا کشيدن سوی  

 بران کوه البرز بردن گروه 

 از يدر کنون زی سپاهان رويد 

 وزين لشکر خويش پنهان رويد

 " گردآوری و نگارش "مهناز تاجيک

---------------------------------- 

 پی نوشت: هرچند برخی آگاهيهای سودمند در اين يادداشت ذکر شده چند خطای بزرگ هم در آن آمده است؛ 

نوشته است که فالت ايران پيشتر بسيار بزرگتر بوده است. فالت يا پشته اصطالحی ست مربوط به جغرافيای طبيعی و نه سياسی  -١
! چنانکه نويسنده پنداشته. ازينرو فالت ايران در گذر زمان نه کوچکتر شده و نه بزرگتر  

نده شده باشد. پارس همواره همان استان پارس يا فارس هيچ سندی در دست نيست که بخش خاوری سرزمينهای ايرانيک پارس خوا -٢
: ترا می رسانده اس  

نامواژه ايران يا ايرانشهر از روزگار شاهی اشکانيان برای ناميدن کشور رواج گرفت. خود واژه اير + ان / جمع ايرها يا سرزمين   -٣
.زگار هخمانشيان و چندی پس از آن در گفتار بودا گونه پارسيگ يا فارسی ميانه آريا يا اَريه است که در اوستا و روايره  

Mahnaz Tajik 

 اتحاديه ايران بزرگ

 

٧ 
 نام کشور 

********* 

 تاريخ جهان
 " کهن ترين ذکر نام " ايران

کتيبه آنچه که از مستندات باستان شناسی و سکه شناسی و متون کهن بر می آيد کهن ترين ذکر نام "ايران" مربوط ميشود به سکه ها و 
.ضوح نام ايران به ميان آمده استهای اردشير بابکان بنيانگذار سلسله ساسانی که در آنها به و  

 
اما به تنها شکلی که ما بتوانيم قدمت نام ايران به عهدی کهن تر يعنی عهد اشکانی برسانيم تکيه بر دو رساله پهلوی که اصل پارتی 

ين دو رساله نام ايران به ميان آمده است. در منظومه درخت آسوريک  ان" است که در ادارند چون "درخت آسوريک" و " ايادگار زرير
 آمده است 

 
 و بسيار جامه شاهور 

 (و نيز) پوشاک دختران 



 در انبان آورند
 " فراز به کشور ايران

 
: و در رساله پهلوی ايادگار زريران در مورد نام ايران آمده است  

و گويد که من پندارم که ما به کشتن  پس گشاسپ شاه از سر کوه نگاه کند 
داديم " زرير ايران سپاهبد " را ؛ چه اکنون نيايد پرش کمانان و بانگ دلير 

. مردان  
 

همچنان که مشاهده ميشود نام "ايران " در دو رساله پهلوی که اصل  
. اشکانی دارند نيز مشاهده ميشود  

دبيره) نام ايران نوشته  (گشته بر روی سکه زير به خط پهلوی ساسانی
:شده است   

 
Mzdysn bgy 'rthšt'r mlk' 'yr'n 

 " مزداپرست خدايگان اردشير شاه ايران "
 

 " گردآوری و نگارش و برگردان دبيره سکه : افتخار روحی فر"
 

 مجموعه متون پهلوی جاماسپ آسانا؛))
ترجمه سعيد عريان درخت آسوريک _ ايادگار زريران؛   

 

٨ 

قبل از ميالد بنا بر نقشه منتسب به اراتوستنس  ٢٢٠جهان در  

 

 
 

٩ 
 نام کشور 

در روز ٩ دی  ١٣٠٠ شمسی مجلس شورای ملی، عضويت ايران در "جامعه ملل" را تصويب کرد. "جامعه ملل"، يک سازمان 
بينالمللی ميان دولتی بود که در نتيجه امضای عهدنامه ورسای، طی سال های ١٢٩٨ تا ١٢٩٩ خورشيدی تاسيس شد و تا زمان وقوع  

 جنگ جهانی دوم مهم ترين نهاد بينالمللی ميان دولتی به شمار می آمد. 
دولت ايران طبعأ همانگونه که از ميانهء دورهء فرمانروايی اشکانيان تا زمان عضويت در جامعهء ملل، سلف "سازمان ملل" کنونی، نام 

کشور ايران می بود به همين نام درخواست عضويت داد و به همين نام درجرگهء اعضای آن جامعه درآمد. همچنين به جامعه رسمأ  
 يادآور گردي د که از کاربرد نام "پرشيا" به جای ايران خودداری کنند زيرا نام کشور هيچگاه پارس يا پرشيا نبوده است.



خواندن کشوربه نام پرشيا از سوی اروپاييان از آن بود که نخستين قوم ايرانی که يونانيها/ اروپاييان شناختند پارسها بودند، همچنانکه ما 
 .کشور هالس را يونان می خوانيم. ايونها/ يونانيان يکی از قومهای هالس بودند

گويا دولت افغانستان نيز می خواست نام ايران را برای عضويت در جامعهء ملل برای خود ثبت کند که اقدام ديپلماتهای ايرانی پيش از 
ديپلماتهای افغان مانع برآورده شدن خواستهء دولت افغانستان شد. ظاهرأ دولت افغانستان به دولت ايران اعتراض هم کرد و شايد 

 پيشينهء آن در وزارت خارجه باشد. 

 


