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چکیده

از دیدگاه جغرافیای سیاسی وجود اقوام مختلف در سرزمین ایران ،موجبات دگرگونی «نام ایران» را در ط .تسا هدروآ مهارف نامز لو     

دوام و استمرار هویت ونام ایرانی ،مدیون گروههای مختلف قومی بویژه فارسها بوده است .با توجه به پویایی فرهنگ ایرانی در دهههای
اخیر ،مردم ایران درک جامع تری از ،تاریخ ایران شان یافته اند .این ش حم طیارش زا ریثات یب یهاگآ و تخان یط و یلخاد یایفارغج       
خارجی نیست .این فرضیه که در اثر تغییر و تحوالت مختلف ،شاهد رشد و تغییر «نام ایران» بوده ایم ،به لحاظ نظری و عملی کامال قابل
دفاع است .چرا که در راستای سیر تاریخی و ورود و خروج اقوام گوناگون به سرزمین ایران م وت ی ا تالوحت ن     «نا ریا م ا نن ننن» را جس وجت
کرد .بنابراین ،می توان گفت :مهمترین زمینه برای گسترش روحیه و تمایالت جهان گرایانه و ملی گرایانه در «نام ای ار ننن» را م وت ی ا رد ن   
منشاء جغرافیایی -تاریخی آن مالحظه کرد .ورود نژاد آریایی به «فالت ایران»  1500تا  0002سا فرگ تروص حیسم دالیم زا لبق ل ته       
است .مفهوم «ایران» در نیمه اول قرن سوم قبل از میالد در نتیجه تبلیغات ساسانیان به وج اب .تسا هدمآ دو جوت ههههه هههههه ب تشون گنس ه ههه هههههای
داریوش اول و توالی و ترتیب تنظیم نام سرزمینهایی که قلمرو گسترده هخامنشی را تشکیل می دادند ،می توان بیا رد هک درک ن نوتم     
منظوم و منثور فارسی اعم از ادبی و تاریخی و جغرافیایی ،از نیمه قرن چهارم به بعد ،همواره از وا ۀژ «ایران» یاد ش ه .تسا هد مم مممچن رد ،نی

کتابهای ممالک عربی و مکاتبات آنها نیز به واژه ایران و مترادف آن اشاره شده است .در این مقاله که از نوع بنیادی اس رهب اب ،ت ه هه هههه-

گیری از روش توصیفی-تحلیلی ،سعی شده است تا سیر تحول «نام ایران» از منظر جغرافیای سیاسی بررسی شود و یک دیدگاه «واح و د
جامع» در این خصوص ایجاد شود .ضرورت پژوهش حاضر از آنروست که معمو ًالًال درایران تنها به بررسی تا ایفارغج یاهناکم یخیر یی    
پرداخته شده است و بررسی نقاط عطف تاریخی وعوامل تأثیرگذار بر تحوالت «نام ایران» ونیزتقسیم بندی جغرافیایی سرزمین ب ساسا ر   
تغییرات بنیادین حاصل از فعالیت و عملکرد اقوام مغفول ،مانده است.

واژگان کلیدی :جغرافیای سیاسی ،تحوالت تاریخی ،نام ایران ،اران ،پارس ،آریایی ،پرشیا
( -1نویسنده مسئول) Abbas_ahmadi@ut.ac.ir
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مقدمه

برخی از اصطالحات مترادف با «نام ایران» عبارت بودند از :اران ،1ایرانویج ،2پارس ،3پرسه ،4پرشیا .5به عن ،لاثم ناو   

ایران را بزبان فرانسه «پرس» و به انگلیسی «پرشیا» و به آلمانی «پرزین» و به ایتالیایی «پرسیا» و به روسی «پرسی» می
نامیدند و در سایر زبانهای اروپایی کلماتی نظیر این چهار کلمه معمول بود .همچنین ،مورخین یونانی ،کش ناریا رو   
را با توجه به اینکه هخامنشیان؛ پادشاهان پارسی بوده اند« ،پرسیس» خواندند و سپس این کلمه از راه زبان الت رد نی
زبانهای اروپایی به «پرسی» یا «پرسیا» و اشکال مختلف آن در آمد و صفتی که از آن مشتق شد در فرانسه «پرسان» و
ی» ش سنارف نابز رد .د هه ههههه
در انگلیسی «پرشین» و در آلمان «پرزیش» و در ایتالیائی «پرسیانا» و در روسی «پرسیدسکی ی
«پرس» را برای ایران قدیم پیش از اسالم (مربوط به دوره هخامنش و )یناساس و ی

«پرساننن» را ب زا دعب ناریا یار   

خنگاری رنسانس در وجوه مختلف ،از اند ﮥﺸﻳ یونانی و رومی ﺄﺗ ثیر پ رد و تفریذ
اسالم معمول کردند .همچنین ،تاری 
ارتباط با نام و جایگاه ایران در تاریخ باستان و دورﮤ معاصر ،از مکتب فلسفی سقراط و ش رک یوریپ شنادرگا ددد دددد )61
(Fazli Nejad, 1979:

به طورکلی« ،نام ایران» برای نخستین بار در سنگنوشتههای اردشیر یکم بنیانگذار سلسله ساسانی گواهی شده اس .ت

«نام ایران» ،در دوره پهلوی اول توسط رضا شاه جایگزین نام متداول پرشیا در پروتکل رسمی و اسناد اداری گردی .د
این ارزیابی جدید از «نام ایران» که در دوران قاجار هم به عنوان پرسه ،مورد استفاده ب یون یشالت هب ،دو ن تهج 

    

پیشینه سازی مجدد ،مربوط می گردد .لذا ،وضعیت دوگانه در اطالق واژگان ایران و پرشیا (پارس) که  اهتدم  ادا هم    
داشت ،باعث شد که دولت ایران در زمان رضا شاه ،رسمًاًا «نام ایران» را برای کشور برگزید و به ریگراک  ی هب ار نآ     
جای واژه پرشیا از جامعه بین المللی خواستار شود .(Nafisi, 1986: 10).

در رابطه با بیان مساله تحقیق می توان اذعان داشت ،ایران در طول زمانهای مختلف با چه اس یم هدیمان یما    
شده و تحوالت تاریخی چه تاثیری بر نام فعلی ایران گذاشته است .پرسشی که در این مقاله مطرح می باش رد و د
پی پاسخ به آن هستیم ،این است که سیر تحول «نام ایران» در طول زمان به چه شکلی بوده اس نیا رد ،نیاربانب ؟ت    
مقاله با توجه به دورههای مختلف ورود و حکومت اقوام در سرزمین ایران به سیر تحول «نام ایران» با دید جغرافی یا
سیاسی پرداخته خواهد شد .کلمه ایرانی یکی از قدیم ترین الفاظی است که ن ریادب دوخ اب ایرآ داژ ه ندمت  روآ ده      
است .این گروه از نژاد سفید که سازنده تمدن بشری ب نآ اپورا یاملع و هدو ار

هب مسا  ییاپوراودنه و داژن ای          

هندوژرمنی و یا هندوایرانی و یا هندوآریایی خوانده اند ،از نخستین روزی که در جهان نامی از خود گذاش تسا هت   
خود را به اسم «آریا» نامیده و این کلمه در زبانهای اروپائی «آرین» به ح  یتفص لا ی ایرآ هب بوسنم ینع یرآ و

   

متداول شده است .ایرانیان و آریاییان هند که در روزگاران کهن زبانهای آنان به یکدیگر بسیار نزدیک ب ار دوخ ،دو   
به این نام خواندهاند(Afshar Sistani,1993: 67).
1

- Aran
- Iranwijj
3
- Pars
4
- Perse
5
- Persia
2
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این پژوهش ،از نوع بنیادی و نظری است و روش جمعآوری دادهها درآن ،اسنادی و کتابخانهای است .ش لیلحت ۀوی   

اطالعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روششناسی کیفی میباشد .در این راس بایتسد یارب ،ات ی به هجیتن کی       
درست و شفاف مبتنی بر استنتاج عقالنی کوشش شده به بررسی سیر تحول «نام ایران» پرداخته شود .بنابراین ،با بههه-
کارگیری متغیرهای اصلی سعی بر آن است به نتیجه قابل تعمیمی دست یابیم.

شکل ،1بیوگرافی مقاله در یک نگاه)Drawing: Writers( ،

مبانی نظری
از اوایل قرن بیست میالدی ،استفاده ازعلوم مختلف در مطالعات جغرافیایی رایج شد و مطالعات بین رش دروم یا هت   
توجه محققان قرار گرفت .تاریخ در بین علوم مرتبط به جغرافیا از جایگاه ویژه و نزدیک رادروخرب یرتشیب ی ا ،تس    
چراکه جغرافیا بستر رویدادهای تاریخی است .درنتیجه ،باتکیه بر پیوسیگی ودرهم تنیدگی جغرافی شناد ،خیرات و ا    
جغرافیای تاریخی به مثابه شاخه ای مهم درحوزۀ مطالعات تاریخی مورد توجه و تفرگرارق 

بتاکم و اهدرکیور    

یه خیرات یا ی   
نظری متنوعی بنا به نوع نگرش به آن به وجودآمد .فصل مشترک بیشتر ای رد بتاکم ن کک ککک دگرگ نو ی ی
دربستر مکانی و بررسی رابطه بین مکان و زمان رویدادها با فعالیتهای انسانی وتاثیر آن بر فرهنگ ،زیس تشیعمو ت   
جامعۀ انسانی است) 54

.(Diosalar,1979:درواقع ،از همپوشانی و پیوستگی مکان و زمان است که ش نایم یا هخا   

رشته ای به نام «جغرافیای تاریخی» به مرور زمان در ادوار پیشین شکل گرفت و رفته رفته ساختار وپارادایم منحصر
به فردی برای خود به وجودآورد .به سبب اهمیت نقش انسان به عنوان مهمترین عنصر دگرگونی در مح ،یعیبط طی   
سیرتحول بهره برداری از زمین وچگونگی اسکان جمعیتها درن سنا تشیعم لوحتو یحاو ان لوطرد اه       ت زا خیرا
اهمیت قابل توجهی برخوردار است).(Papoli, 1992:46
درواقع ،درجغرافیای تاریخی ،رابطۀ مکانی انسان وطبیعت درزمان گذشته ارزیابی می شود .(Bakmohamadi, 2013:

)15در نتیجه دراین علم،کلیۀ تغییرات وتطورات جغرافیایی ایجاد شده درطول زمان در زمینهه ا ،یعیبط یا قق قققتص ،یدا
فرهنگی وانسانی مورد مطالعه قرارمی گیرد .بنابراین ،مفهوم تاریخ و تحوالت ت  اب یخیرا ا اگدید نی ه و  ا  در ا یبد ات      
جغرافیایی می شود که نقش انسان را در شکل دهی به محیط طبیعی نشان دهد و تغییرات محیط طبیع لوط رد ار ی   
تاریخ به نمایش می گذارد و این تفکر اساس کار مکت تتب «جغرافی لکرب یگنهرف یا ییی ییی
ی» را تش داد لیک (Shakouee, ..
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ن 1و وی لاد
) 1908این مفهوم با طیف ک نانیدرف دننام ینانادیفارغج راثآ رد یا هدرتسگ یدربرا د فوهتشیار نف  نننننننن نننننننن
دوالبالش 2به کار گرفته شده است .بنابراین ،در تحول نام ایران ،مشاهدﮤ جغرافیای ای رهش ،نار ه و یراجت زکارم ،ا   

یه ناریا و ا   
بازارها و همچنین خرابههای باستان ِیِی مناطق مختلف ایران بر نگرش مورخان اروپایی و یونانی به ناریا  یی یی
تأثیرگ ناونع هب .دوب راذ

رد لاثم

یالدوت نیماینب ،ناریا مان و یخیرات تالوحت اب هطبار یی ییییییییی ی یییی ی یییییییی ی ییییییی
ی( 3ح ود د   

 1130تا  1173م 525 /تا  569ق) در س زا ،ناتسزوخ هب رف  یرامعم ا ع ماوق ههههه ههههههههد باس  درک دای شوش رد نات (((( ((((( Rabbi

 )Benjamin of Tudela, 1937: 298و فریار جوردانو(4حدود  1280تاا  1330م9 67 /تاا  731ق) امپرات تمظع اب یرو    
ایران را از دریای سیاه تا دریای هند توصیف کرد (.)Jourdanus, 1863: 53 Friar

قابل ذکر است که در دهههای اول قرن بیستم ،هر رویدادی که در آن ،انسان بر جغرافیا نقش و تاثیری داشت ،مربوط
به «مطالعات چشم انداز» می شد .بنابراین ،می توان گفت« :نظریهههه ن یرکف بتاکم و ا ی نیا زا ز خیرات هطبار و      
جغرافیا بی بهره نبودند» .از جمله افرادی که نقش مهمی در توسعه تاریخ در مطالعات جغرافیایی  -در غرب داش ،ت
داربی 5بود .او در مقاله ای با عنوان «رابطۀ جغرافیا و تاریخ» ،کلمههای مربوط به مشچ و طیحم ،هرظنم تاعلاطم 

    

انداز ،ازجمله جغرافیا ،تغییرات تاریخ ،جغرافیای تاریخی را مکرر استفاده کرد ( )Darby, 1953:11-9و همچن رد ،نی
سال  ،2 95 1با نگارش مقاله «محیط در حال تغییر انگلیس» ،پیوند جامعه با جغرافیا و انسان با زم اد ناشن ار نی د رد    .
مقاله دیگری هم که در سال  1957منتشر کرد ،به نقش انسان در طول ت لاس رد .تخادرپ ،تعیبط رییغت رب خیرا

    

جغرافیاا»
، 19 ۶2در مقاله ای متفکرانه و قابل توجه دربار «مسئله توصیف جغرافیایی» به توصیف رابطۀ بین «ت  و خیرا ج ج
پرداخت و گام مهمی در این راه برداشت .بنابراین ،دهه

، 1950مطالع یفارغج و یخیرات یایفارغج تا ا یگنهرف ی      

بیشتر بر فرهنگ اقوام و ارتباط تنگاتنگ جغرافیا با تاریخ تمرکز یافت و جغرافیدانان از حوزههای مختلف ت و یخیرا
به ویژه ،فرهنگی به طرز چشمگیری در مطالعات خود استفاده کردند .درواقع ،نیمه دوم قرن بیستم ،مطالعات تاریخی
سرزمین در کانون توجه جغرافیدانان قرار گرفت) .(muir, 1998:148چراکه تحوالت ت یخیرا

ه داجیا رد روشک ر    

هویت و چهارچوب مناسب برای یکپارچگی و وحدت ملی م ثؤ ر است؛ بنابراین ،گزینش نام کشور در ادوار ت یخیرا
به علت بار سیاسی و عاطفی آن ،از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردار اس تلع نتفای هب دوخ و ت

شیادیپ       

کشور نیز کمک می کند .انتخاب نام معنی دار ،به طوری که چتر کامل و پوشش فراگیری برای افراد ملت ایجاد کند
تا همه یا اکثریت قاطع جمعیت ساکن در سرزمین ،خود را متعلق به آن بدانند ،یک امر اساس و تسا ی

هجوت دیاب     

دولتمردان کشور بدان معطوف باشد .انتخاب نامهایی که معرف بخشی از ملت باشند و به بیان دیگ ۀدنهد باتزاب ر    
خصیصههای بخشی از ملت ولو اکثریت آن باشند ،وحدت و انسجام ملی را با اولین چالش اساسی روبه رو می کند؛
زیرا اقلیت به آن احساس وابستگی نکرده ،خود را از پیکره ملت جدا تصور می کنند؛ به اهنآ رد رواب نیا جیردت       
1

-F. Von Richthofen.
- Vidal De La Blac
3
- Rabbi Benjamin
4
- Jourdanus,
5
- Darby
2
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نهادینه می شود و در شرایط مساعد ،به شکل آرمان سیاسی ویژه تجلی یافته ،برای حکومت مشکل آفرین می ش .دو
برای نمونه ،تر ﮥﻤﺟ کوروپدیا 1اثر «گزنفون» بهجای تواریخ ه والع .دوب راذگریثأت هنیمز نیا رد ،تودور ههه ه هه ههههههه ب ،نیار

یایسآ     

یدیگ رد یسایس تالوحت ر
ازیکسو گرایش تاریخنگاری رنسانس به تاریخ سیاسی و تاریخ مل وسزا و ی یی یی

خنگ مان هب ناخروم یرا     
ققویونلو بر ایران ،در تحول رویکرد تاری 
غربی ،ازجمله فرمانروایی تیمور و اوزونحسن آ 
ایرانیو ایران 
یها تأثیر بسزایی داشت(Fazlinejad, 2019: 61).
شایان ذکر است ،ازاوایل قرن بیست میالدی ،استفاده ازعلوم مختلف در مطالعات تاریخی رایج ش نیب تاعلاطم و د    
رشته ای موردتوجه محققان قرار گرفت .جغرافیا از این حیث در بین علوم مرتبط به تاریخ از جایگاه ویژه و نزدیکی
بیشتری برخورداراست ،چراکه جغرافیا بستر رویدادهای تاریخی است .درنتیجه ،باتکیه بر پیوسیگی ودرهم تنیدگی
با توجه به پیشینه مطالعات تاریخی در جغرافیا ،می توان موارد زیر را در روند شکلگیری رویکردهای مختلف به نام
ایران نشان داد.
جدول ،1پیشینه مطالعات تاریخی در جغرافیا
بازه زمانی
از دهه  1890تا 1920

توضیحات پیرامون رویکردها
نقش محیط فیزیکی در تعیین رفتارهای اقوامتوجه به رویکرد جبرگرایانه-رویکرد جغرافیای فرهنگی و توجه به نام سرزمین ایران

دهه 1950

توجه به انقالب کمی-رویکرد انتزاعی به مکانهای تاریخی

دهه 1970

تاثیر جغرافیای انتقادی بر رویکرهاتاثیرتحوالت تاریخی و مطالعه جغرافیا بر تئوریهای اجتماعی توجه به محصوالت اجتماعی مکانها ،ساختار اجتماعی سرزمین و هویت اجتماعی ،از قبیل نژاد ،طبقه و جنسیت،-توجه وافر به تفکر انتقادی جغرافیای انسانی ،ماتریالیسم تاریخی و پست مدرنیسم

بعد از دهه 1970
و دوره جدید

توجه به سنت فلسفی پدیدارشناختی قرن بیستم، توجه به جنبههای معنوی در کنار جنبههای مادی ،به عنوان یک فرایند فرهنگی در بستر تاریخی استفاده رویکرد پدیدارشناختی برای بررسی تجربه زندگی روزانه از مفهوم فرهنگی و تجربه گرایانه چشم انداز جغرافیایی)(dubow, 2009 & clok 1992: 226

به طور کلی ،از اوایل قرن بیستم ،نظریات جغرافیایی با تکیه بر پیوستگی جغرافیا و تاریخ ،مورد توجه قرار گرف و ت
رد        

مکاتب نظری متنوعی بنا به نوع نگرش به آن به وجود آمد که در مج .دریگ یم رارق هجوت دروم ،یملع عما

مطالعات تاریخی ،تغییرات سرزمین ومحیط ومکانهای جغرافیایی و در کل فضاهای مختلف در دورههای ت رد یخیرا
یک جغرافیای مشخص ،بر اساس سیاستگذاریهای ِاِاعمال شده و با رویکرد تأثیر انسان و تاریخ ب یسررب ،ایفارغج ر    
می شود .در بررسیهای تاریخی یک منطقه جغرافیایی ،به پژوهشگر راهنمایی می کند که کدام عوام ناونع هب ار ل    
نقاط عطف تأثیرگذار در نظر بگیرد و از پرداختن به دیگر م لؤ فهها ،که ممکن اس ها نادنچ ت مم مممی تشادن ت ه ،دنشاب     
بپرهیزد .همچنین با روابط متقابل فضا و تاریخ ،عواملی را که موجب

یغت ی و تار

طیحم کی رد یساسا تالوحت

     

جغرافیایی شده اند ،بررسی و ارزیابی می شود.

- Cryopedia

1
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 یافتههای تحقیق :سیر تحول نام ایرانبه طور کلی ،تحوالت نام ایران از منظر جغرافیای سیاسی را می توان از دو بعد بررس درک ی  ... ..تح خیرات تالو ی رد    
یه ،ا
ته زوریپ ،ا یی یی
شکل دادن به احساس تعلق و دلبستگی به یک مجموعه ه  راذگریثات الماک یتیو ا سکش .تس تتتتت تتتتت
شیرینیها و تلخیهای تاریخ یک ملت همواره از سوی افراد با احساس دلبستگی ق و تسا نیر

هب نداد لکش رد    

انگارههای جمعی و ذک نام سرزمین موثر است .بعد تاریخی هویت ملی عبارت است از آگاهی مش کی دارفا کرت    
  

لهای مختل ار تلم کی ف
جامعه از گذشته تاریخی و احساس دلبستگی به آن .این احساس سرنوشت پنداری ،نس 
به هم پیوند می دهد  .اگاهی نسبت به گذشته تاریخی و تعلق خاطر به آن سه بعد دارد :نخست ،دانششش ت هب یخیرا   
معنای آگاهی از حوادث مهم و شخصیتهای تاریخی .دوم ،تعلق خاطر به معنای وجود احساسات و عواطف مثبت
      

و منفی نسبت به حوادث و شخصیتهای مثبت و منفی .س  یخیرات مامتها ،مو به ا یانعم همی عیاقو هب نداد ت

تاریخی ).(Goudarzi, 1908: 29محیط جغرافیایی تبلور فیزیکی ،عینی ،ملموس و مشهود نام کشور به یم باسح     
آید .برای شکلگیری نام واحد ملی،تعیین محدوده و قلمرو یک سرزمین مشخص ضرورت تام دارد.تعری تیوه ف   
در بعد جغرافیایی عبارت است از نگرش مثبت به آب وخاک به این جهت که ما ساکن یک کش نیمزرس کی و رو    
معین هستیم و از جایگ صخشم ها

ی در نظ زورب نامز رد نیمزرس زا عافد یارب یگدامآ.میرادروخرب یتسه ما         
یی یی

خطر،مرجح دانستن زندگی در کشور خودبر سایرنقاط جهان یا عدم تمایل به مهاجرت و پذیرفتن سرزمین مش صخ
به عنوان کشور،عالقمندی به یکپارچگی سرزمین در آینده ،رویکرد و نگرش مثبت به سرزمین خود ،احساس آرامش
و آسایش در صورت زندگی در آن(Abolhasani, 2009: 75).

شکل  ،2ابعاد مطالعه نام ایران()Drawing: Writers

 نام ایران و ریشه یابی واژه ایران:نام ایران از واژه پارسی میانه  eranو پهلوی  aryanآمدهاست.( MacKenzie, 1998:534).درواقع ،،واژۀ ای رد هک نار   

یهاست .واژه «آریاا» در
پارسیمیانه به شکل «اران» 1بوده ،و برگرفته از شکلهای قدیمی «آریانا» یعنی سرزمین آریای 

زبانهای اوستایی ،پارسی باستان و سنسکریت به ترتیب به شکلهای « َاَایریه»َ «،2اَاریه»« ،3آریه» 1به کار رفته است و نیز
1

-eran
- arya
3
- arya
2
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در زبان سنسکریت «اریه» به معنی َسَسر َوَور و مهتر و «آریکه» 2به معنی َمَمر ِدِد شایستهههی بزرگداش  تسا تمرح و ت ووو وووو
قدیمیترین نوشتهای که این کلمه بدین صورت در آن به کار رفتهاست ،اوستاست که آن را به شکل  airyanąmضبط
ک  هدر کک کککه ش مج لک عع ععع  airyaاستتت .( William, 2995:1-14).اش رفم لاک دد ددد  er-و  ary-که رت هب  ت ان بی

مممم مممممه یا

جمع  erānو  aryanرا ساختهاند ،از شکل ایرانی باستان  arya-میآیند که که در نوشتههای اوستایی ،مادی-هخامنشی
و کوشانی-اشکانی ،بهعنوان نامی برای مردمان ایرانی به کار رفتهاست و همچنین بسیار محتمل است که اردشیر نی زا ز
این واژه در همان سنت پیشین خود استفاده کرده باشد(.) Schmitt, 1987: 684

یشود و ایرج بهزبان آری یا ی «»arya
آریایی بهزبان اوستایی «ائیرین» 3و بهزبان پهلوی و پارسی دری «اییر» 4خوانده م 

است .ایر در واژه بهمعنی «آزاده» و جمع آن «ایران» بهمعنی «آزادگان» است .ایران در اینجا بهمعنی جمع «ایر» یعنی
آزادگان و «ایران خدای» به معنی پادشاه آزادگان است .ایرانیان و آریاییان هند که در روزگاران کهن زبانهای آنان به
یکدیگر بسیار نزدیک بود ،خود را به این نام خواندهاند ) .(Afshar Sistani, 1993: 69واژه ی ایران به معنی سرزمین
مردم آریایی از «آریا» مشتق شده است .کلمه آریا به معنای نژاده ،آزاده و نجیب است .ریشه کلمات ای نار «ائیری ون ا   
خشثره» (پادشاهی آریاییان) است .این واژه مرکب بعدها ساده شد و به ایرانوشتر تب و هتشگ رهشناریا سپس و لید   
خالصه ی آن «ایران» می شود که نام سرزمین ما از آن آمده است)« . (Shahbazi,1976: 67ایریه» در واژهی اوس یات ی

« َاَایری َنَنه وئجه»5ایرانویج (ایرانویج در دید زرتشتیان هنوز هم به معنای بهترین و مقدست ناهج و ناریا شخب نیر     

است) و « َاَایریوخشوثه»َ 6اَایریوخشوثه کوهی که آرش ،تیر انداز نامی ای چونم نامز رد نار ه شیپ ر دددد دددددادی از ب نآ یالا
تیری به سوی مشرق انداخت – و «ایرهیاوه» ،7ایرج (یاری کننده آریا) بهکار رفته است .در مورد کش و رگید یاهرو

یتوان «ایرلند» را نام برد (ایرلند س ،اهریا نیمزر   
اقوام آریائی که به اروپا مهاجرت کردند و نام ایران را نگاه داشتند ،م 
یآید.( ..
سرزمین آریاییان) و هم در آنجا است که هنوز معابد میترایی یعنی یادگار دوران فریدون از زیر خاک بدر م 

)« Joneidi, 2011: 175اریه» و «ایریه» رفته رفته به شکل «ایر» درآمد .ایرانیان در نوشتههای پهلوی ساسانی ،خ ار دو
به این نام و میهن خود را «ایران» نامیدند( .ایرانیان در نوشتههای پهلوی اش یناک

ی« ِاِاران»( )eranیا
« َاَاریاننن» ،در ارمنی ی

«ایرانشتر» 8و در فارسی «ایرانشهر» نامیده میشدند) .ایران در زبان پهلوی دو معنی داشت  :یکی آریاییان یا ایرانیان و
ی»،
دیگر سرزمین ایران .شکلی دیگری از ایران «اریان» است که در کتاب تاریخ پیامبران و ش  ناها ااز «حم فصا هز ه نا یی یی
دانشمند سده چهار آمده است .او از مملکت «اریان» و «فرس» نام می برد و می گوی ایسسراپ ناشیا هک د

نانددد (.
نننن نننن

) Isfahani, 1990: 2از این سخن پیداست که او اریان را در معنی جمع و به جای ایرانیان یا آریاییها بکار برده است.
ی» ،م خرو
شکل «اریان شهر» نیز به جای «ایران شهر» در کتاب «التنبیه و االشراف» ،تألیف «ابوالحس دوعسم یلع ن ییی ییی
1

- arya
- aryaka
3
- aryana
4
-aeir
5
- airyna vaejangh
6
- airyo xshutha
7
- airyava
8
- eran shathr
2
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سدهی چهار نیز دیده شده است)« (Massoudi, 2010: 39شثر»( 1شهر در فارسی) که در واژه ی پهلوی «ایران شثررر»
آمده است در آن زبان به معنای کنونی «سرزمین» است .در زبان پهلوی ساسانی به ش یاج  هه هههههر (در معن )یزورما ی

  

شثرستان (شهرستان در فارسی) بکاربرده میشد و کیشور (کشور در فارسی) به معنی یک بخش از هفت بخش زمین
بود که به تازی «اقلیم» خوانده شده است .در زبان پهل ژاو زا یو ههی «ایرانشثررر» ،کش ناییایرآ روشک ای نایناریا رو      
شرستم اردشیر یکم بنیانگذار
گنوشتههای نق 
استخراج می شد) .(Kia, 1968: 4-3واژه ایران برای نخستین بار در سن 
سلسله ساسانی گواهی شده است .او بر روی سکههایش خود را خداوندگار و شاهنشاه ایرانیان نامیدههاستتت .ش روپا
نهای غیر ایرانی ،خود را «شاهنش ها
یکم ،فرزند و جانشین اردشیر ،پس از گسترش مرزهای شاهنشاهی و فتح سرزمی 
ایرانیانن ن و انیرانیانن ن» خوان نیا هک د ت نیوانع ااا ااااااا ا س ناساس یهاشنهاش طوق یییییی ی توس امت ط مج ا شن یییییی ینان او بهراک      
رفت (Sarkhosh, 2005: 5)..در یک سنگنوشته که سی سال پس از شاپور و توس ططط کرتیررر ح دش ک هههههاس هژاو ،ت
«انیرانشهر» نیز به چشم میخورد؛ درحالی که شاپور ارمنستان و قفقاز را نیز بخشی از «ایران» قلمداد کرده بود ،کرتیر
نه خاتم هچباتک رد .دشاب ا رررر ررررر
آنها در «انیران» دستهبندی کردهاست که دلیل آن میتواند زرتشتی نبودن این س یمزر ن ن

«شهرستانهای ایرانشهر» ،آفریقا و عربستان – که در دوران متاخر توسط شاهنشاهان ساسانی ف دش حت ه ندوب  د     – نیز
بخشی از ایرانشهر به حساب آمدهاند )(Daryaee, 2002با وجود اینکه ای ار ننن در ادبیاات ساس درم هب هراشا ینا م نا     

ایرانی دارد ،اما با تقسیم ایرانشهر به دو بخش «ایران» و «انیران» ،به نظر میرسد که این واژه بار جغرافی یا ی ادیپ زین     
کردهاست .هر دوی این واژگان در نوشتههای مانی نیز به چشم میخورند و همچنین شاهنشاهان ساسانی از ای ار ننن در
یکردند.( Gnoli,1989:86).
ینهادند نیز استفاده م 
نام شهرهایی که بنا م 
این واژه به یک قوم بزرگ اطالق می گردیده و گویا معنی نجیبزاده هم داشته است .در برجس ضیوفت یراگن هت    
شاهنشاهی اردشیر از سوی[ اور مزد] در نقش رستم استان فارس(کوه صلیب آریایی که نماد خورشید بوده اس و )ت

یها»خوانده شده است .پسر ش روپا
سپس در سکههایش به پارسی میانه( 2به پارتی) به معنی «اردشیر شاه شاهان آریای 

یه و ا
یکم ،ضمن استفاده از همان لقب برای پدرش ،برای خود ب )هنایم یسراپ هب( ناونع ا       «ش اش ها ها ایرآ ن ی یی ی ییی
غیرآریاییها»اشاره کرده است .همین شکل و شیوه مورد استفاده شاهان بعدی ساسانی از «نرسه تا ش وس روپا مم ممم»ب .دو
سنگ نوشته ی سه زبانه شاپور یکم در دیواره کوه نقش رستم (دیواره ی صلیب میثرایی) در استان فارس که در این
موضوع فقط نسخههای پارتی و یونانی اش محفوظ مان نآ ی هنایم یسراپ ی هخسن اما هد
بازسازی است ،برای نخستین بار حاوی واژه ی پارسی میانه ی (ایران شهر) به پ .تسا یترا

نیمطا اب زین ا لباق ن          
   «م ورس ن ر یهاشداپ     

ملت آریاییان هستم» .واژه ایران شهر به درستی شاهنشاهی معنی می گردیده است.(Ajam, 2009: 37 ).

فهرست کشورهای فرمانبردار شاپور ،در نسخهی پارسی میانهی سنگ نوشته اش تقریبا بهکلی آس بی

دید ه و تسا 

تنها به گونه ی ناقص در نسخههای پارتی و یونانی این سنگ نوشته سه زبانه محفوظ و باقی مانده اس نیا هتبلا .ت    
گنوشتههای پارسی میانه ی نقش رس مت
سیاهه را به یاری فهرست کوتاه ایالتهای ایرانشهر (به معنای خاص) در سن 
-shesor
- Shahan shah Aryan

1
2
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[چلیپا (صلیب) که نماد خورشید است] و نیز با توجه به س تشون گن ه د بیسآ ادیدش  ی ه و هد وو و ووو وووووووازده ی (کردی )ر

روحانی برجسته عصر جانشینان شاپور م  ،نیعم دمحم ).نامه(دومن یزاسزاب ناوت ی (((((( (((((((  ) 1350 – 1293ادیب و
سخنور نامی ایران ،در خصوص ریشه واژه ایران می نویسد«:اصل و ریشه  Aryaهر چه باشد ،این قدر واض تسا ح   
که این کلمه به تداعی معانی بسیار را به خاطر می آورد .مللی که متعلق به بخش خاوری هند و اروپائیان بودند ،خود
را بدین نام مفتخر می دانستند .آرین 1از واژه آریا 2مشتق است .اجداد مشترک مل و دنه ل

    

دب ار دوخ ناریا ا مان ن

معرفی می کردند  .واژه ایران ،خود از همین ریشه آمده است» .بهرام فره وشی ( ) 1371 – 304 1ایران شناس و استاد
پیشین دانشگاه تهران ،در خصوص ریشه واژه ایران می نویسد« :ایران در زبان اوستایی به صورت ائیریههه  Airyaو در
زبان فارسی باستان اریه  Ariyaآمده است  .در اوستا هم نام قومی ایرانی به معنی ش و بیجن و فیر

 .تسا لیصا   

این واژه در زبان ایرلندی کهن هم به همین معنی است .در مورد کشورهای دیگر و اقوام آریائی که به اروپا مهاجرت
کردند و نام ایران را نگاه داشتند ،میتوان «ایرلند» را نام برد (ایرلند = سرزمین ایره ایرآ نیمزرس = ا ی مه و )نای

رد

  

آنجا است که هنوز معابد میترایی یعنی یادگار دوران فریدون از زیر خاک بدر میآید .این واژه را در زب یدنلریا نا   
یبینیممم. (Joneidi, 2011: 175).
که همریشهی زبان ماست به شکل » «aireو » «airechو به هم ینعم نا    «آزاده» می ی
قسمت اول کلمه ایرلند Ir – Landبه معنی نجیب و شریف و قسمت دوم آن به معنی سرزمین است  .ایرلند به معنی
سرزمین نجباس ).(Anvari, 2009ذبیح اهلل صفا ،در کتاب «حماسه سرایی در ایران» در خصوص ریشه واژه ایران می
نویسد« :نژاد آریایی خود را «اری» ( )aryaمی خواند و چون به نجدهای ایران رسیده بر آنها نام انیرین()airyanaنهاد
و این همان نام است که در زبان پهلوی به «اران» (ایران با یاء مجهول) مبدل گشت و در دوره اسالمی( ،ایران ب ءای ا   
معلوم) خوانده شد .قدیمی ترین مسکن و ماوای قوم ایرانی ،سرزمین «ائیرین وئجه» است که می توان آن را سرزمین
اصلی آریا نامید» .اسمی که امروز ایران گفته می شود بیش از  600سال پیش از این «اران» ( )Eranتلف هدش یم ظ    
است .ایرن وئجه به سراسر ایران زمین بزرگ اطالق نمی شده ،بلکه اسم قطعه خاکی است که نخست ایرانیان به نآ 
جا بار اقامت افکندند و از آن جا تدریجا سراسر ایران زمین را فرا گرفت و بعدها همه ی ممالکی که در تصرف آنان
بوده ،ایرین یا ایران نامیده شده است .در دایره المعارف فارسی به سرپرستی غالمحس ،بحاصم نی

رابرد ه هجو ی      

تسمیه ایران چنین آمده است« :تلفظ ایران ،که در فارسی میانه به صورت اران( )eranبوده ،مشتق از ص میدق ترو ی   
آریانا(سرزمین آریاییها) است .در ماخذ تاریخی و جغرافیایی قدیم عربی ،لفظ ایرانشهر به معنی«مملک اریا ت نن ننن» به
کار رفته است»(Purdwood, 2001:23) .

ب-ادوار تاریخی و نام ایران:
-1نام ایران در دوره باستان :در تاریخ سیستان چنین گفته شده است که« :کل ناحیه کشور به میسقت شخب راهچ      
شده بود ،خراسان ،ایران (خاوران) ،نیمروز و باختر هر آنچه در جوار مرز شمالی واقع گردیده باختر خوان دش هد ه و 
آنچه در نزدیکی مرز جنوبی واقع بوده نیمروز نامیده شده است؛ و ناحیه ی میانی به دو بخش تقسیم گردی هچنآ ؛هد   
- Aryan
- Arya

1
2

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 865فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

در جوار مرز شرقی واقع شده خراسان خوانده شده حال آنکه آنچه در غرب واقع است

«ای هش نار رر ررر» نامی دش هد ه   

است .حتی در «نزهه القلوب حمداهلل مستوفی» به نقل از استخری گزارش گردی تداع رس زا یبرع قارع هک هد

     

دل(قلب) ایران شهر خوانده شده است .به هر حال عنوان عمومی سرزمین ایرانیان از این زمان «ایران» به عنوان اهالی
اش «ایرانی» بود(دانشنامه ایرانیکا).
احسان یارشاطر ،سرویراستار دانشنامه ایرانیکا در این باره میگوید« :هم کلمه پرشیا یا پارس ،به فارسی و ه هملک م   
یگوید من پارسی هستم و آری یا ی لو  .ی   
ایران قدیمترین ماخذش در کتیبههای داریوش است .داریوش در کتیبهاش م 
یتر
یشود که تقریبا یک قرن یا کمی بیشتر ق مید ی ی
خود کلمه پارس در کتیبه قدیمتر آشوری به صورت پارسوا دیده م 
یرفته و بیشتر از آنکه  مسا  م مسا ،دشاب تکلم .هدوب موق       
نها در ایران هخامنشی به کار م 
است .ولی هر دوی ای 
داریوش میگوید :من یک پارسی هستم و ایرانیام .این کلمه ایران در تمام دورههای بعدی رواج داش زا ام هتبلا .هت   
یگفتند
دوره اشکانی که آثار کتبی کم است ،اطالع درستی نداریم .ولی در دوره ساسانیان به تمام س م ناریا نیمزر ییی ییی
ایرانشهر .معنی قدیم 
ی شهر به انگلیسی  kingdomیعنی شهریاری و سرزمینی که یهاشداپ و دشاب هتشاد تعسو       
یرفته
داشته باشد .ایران شهر که بعدها هم به کار میرفته به معنی ای دوب نیمز نار ه  ناریا هتبلا و  ه م راک هب م ییییییییی ییییییییی
است(همان) .در زبان اوستایی گفته میشود که ایرانیها یعنی مردم اوستایی ،آنها اسمی از ایرانیها آن ط ام هک رو    
میگوییم نام نمیبرند ،ولی قوم اوستایی در یک جایی ساکن بودند به اسم «آیره وئه یو» که آن قس ریآ شلوا تم ووو وووو
ج همان جزئی اس ریا هملک رد هک ت ان     
همان قسمت اول ایران است و این اسم در اسم ایرج باقی مانده ،اولش آیر 
دیده میشود .بنابراین ،کلمه پرشیا و ایران هر دو قدیمی است و قدیمترین س زا هک یذخام و دن ره

یا رد ود ر نا      

یشود(.)www.irdc.ir
وجود دارد همان کتیبههای داریوش هخامنشی است و پارسوا در کتیبههای آشوری هم دیده م 

پروفسور آرتور اپهام پوپ ( 1881 – 69 91میالدی ) ایران شناس مشهور امریکایی در « شاهکارهای هنر ای نار » که
در سال  338 1توسط پرویز خانلری ،به زبان فارسی ترجمه شده است ،نوشته است « :کلمه ایران به و تالف 

عباوت    

جغرافیایی آن حتی در هزاره پیش از آمدن آریاییان نیز اطالق می شود» .عبدالحسین زرین کوب ،در مقاله ی «ت خیرا
ایران در دوران باستان» می نویسد« :تاریخ ایران ،با مهاجرت گروهی از اقوام آریایی به داخل ف یم زاغآ ناریا تال    
شود» .در شاهنامه ی فردوسی بارها کلمه ی«ایران» به معنی ایرانیان و سرزمین شان ،یعنی کشور ای هتفر راک هب نار     
است .نام آریایی که در کتاب اوستا و سنگ نوشتههای هخامنشی آمده ،به معنی «آزاده» است .جالل خالقی مطل رد ق
مجله «ایرانشناسی» در مقاله «ایران در دوره باستان» می نویسد« :نام آریا از واژههای مشترک قوم هند و ایران تسا ی   
که در زبان سانسکریت و زبانهای ایرانی باستان ش وارف دهاو ا دراد ن     airyaدر پارس ،ناتساب ی     airyaدر اوس یات ی،
ف» اس  نیا و ت ن رد ما گنس و اتسوا
 aryaدرسانسکریت و  aireدر ایرلندی به معنی «نژاده ،آزاده ،اص یرش ،لی فف فف

    

نوشتههای هخامنشی به مردم سرزمین ایران گفته شده است» .جان کورتیس ،1در کتاب« ایران باستان» به روایت موزه
بریتانیا چاپ  1990میال دسیون یم ید «::خود ایرانیان قرنهاست که عبارت ایران را بکار برده اند .این نام دقیق هشیر ا   
- John Curtis
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قدیمی دارد و به معنی سرزمین آریاییهاست .به عالوه داریوش در کتیبه معروف بیس اونع هب ار دوخ ،نوت ن کی 
آریایی معرفی کرده و سالطین ساسانی نیز خودشان را پادشاهان ایران نامیده اند.

در اواسط هزاره ی دوم پیش از میالد ،مهاجرت یا به احتمال قوی تغییر مکانهای تدریجی و حت ذوفن عون کی ی     
تدریجی دسته ای از مردم ،ملتی به وجود آورد که به زبان آریایی سخن م و دنتفگ ی

دوب تلم نیا

که نیتسخن         

حکومت متشکل و جامع را به وجود آورد و نخستین شاهان را بر تخت نشاند و زبانی ایجاد کرد که هنوز ه نایم م   
بازماندگان آن قوم متداول است» ).(Professor Epham Pop, 2015: 9بنابراین ،از این به بعد اس زا ناوت یم هک ت

  

ایران و ایرانیان گفت و گو کرد ،هر چند که چون اسم دیگری پیش ازآن برای مجموع ای جو نیمزرس ن و ن د د هتشا     
است .کلمه ی ایران معموال به فالت و توابع جغرافیایی آن حتی در هزاره پیش از آمدن آریاییان نیز اطالق می ش .دو
خشایار شاه در سنگ نوشته ی تخت جمشید ،نخست خود را پارسی و سپس ایران مان یم ی ددد دددد ..(Ibid:9).داری شو
یکند «م د من ااری اش ،شو ه ش هاش ،گرزب  اه ش ،نا اه     
بزرگ در نوشتههای نقش رستم و شوش از خود ،چنین یاد م 
سرزمینهای همه زبان ،شاه این بوم بزرگ پهناور ،پسر ویشتاسب هخامنشی ،پارسی ،پس یایرآ ،یسراپ کی ر ی زا ،
چهر آریایی.)Umestod, 2011:67( 1

  

ایران و ایرانشهر برای مسلمانان یادآور زرتشتیان و ساسانیانی بود که آنها را شکست داده بودند .در واق جو اب ع ود    
اینکه آغوش مسلمانان برای سنن ایرانی که میتوانست برایشان سودمند باشد باز بود ،آنها هیچ روی خوشی به راب    
ملی و مذهبیای که در «ایران» وجود داشت ،نشان نمیدادند .در کنار اینها ،کلمه «انیران» – که مس رد زین ار نانامل   

یتوانست برای آورندگان دی شاب دنیاشوخ دیدج ن دددد ددددد .ب دربراک هب هجوت ا     
بر میگرفت – نیز وجود داشت که نم 

اصطالح(ایران شهر) در سنگ نوشتههای سلطنتی به شاهنشاهی ساسانی ،پیش از این با شکل کوتاه شده ایران اش هرا

می شد ،و به غرب رومی نیز متقاب ًالًال و زودتر با عنوان انیران2هر دوی این اصطالحها در متن تق ینام ملق هب یمیو     

یش یونام یتراپ و یسراپ نوتم رگید رد .دو       
پیامبر که احتما ًالًال نخست در زمان اردشیر یکم نوشته شده ،یافته می ی
اصطالح ایران شهر دیده نشده است .واژگانی مانند ایران آمارگر(رئیس کل امور مالیاتی کش ( ریبد ناریا )،رو ر سیئ   
دبیران کشور) ،ایران دروست (رئیس پزشکان کشور) ،ایران همبارگ (سرپرست ک ریا )،روشک یاهرابنا ل ا هاپس ن      
(فرمانده کل سپاه کشور) در کتابهای پهلوی سده سوم هجری (نهم م اراکشآ ،یناساس نهک تاحالطصا )یدالی      
محفوظ مانده است .برای نمونه در کارنامه اردشیر بابکان اصطالح ) )Eranتنها در عبارت (شاه ایران) و لقب

ناریا(   

سپاه ) استفاده گردیده است .وگرنه کشور ایران همواره (ایران شهر) خوانده ش باتک رد عوضوم نیمه .تسا هد      
یها)ص رتارف یموهفم رد افر    
(ارداویراز نامه) نیز صدق می کند که در آنجا عبارت ( eran dahibedفرمانروای آری یا ی ی
ازنام جغرافیایی ایران شهر آشکار می شود .در آثار کهن فارسی نو به ویژه آنهایی که وابسته به منابع پارسی میانه اند
 -1اریه در نام «اریامنه –اریامنه پدر َاَارشام پدر ویشتاسب و ویشتاسب پدر داریوش است – و «ایریه» در واژهی اوستایی « َاَایری َنَنه وئجه )»(airyna.vaējanghایرانویج

سترین بخش ایران و جهان است) و « َاَایریوخشوثه – )َ »(airyo.xshuthaاَایریوخشوثه کوهی که آرش ،تیر
(ایرانویج در دید زرتشتیان هنوز هم به معنای بهترین و مقد 

انداز نامی ایران در زمان منوچهر پیشدادی از باالی آن تیری به سوی مشرق انداخت – و «ایرهیاوه» ،ایرج (یاری کنندهی آریا) بهکار رفته است.

Aneran
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شکل (ایران شهر) با (شهر ایران) جای گزین می شود(مانند تاریخ سیستان .)7-6 :فرخی سیستانی شاعر (درگذشت
 ۴۲۹قمری) یا شاید نسخه نویس بعدی اشعارش هنوز این اصطالح را در تقابل با توران (سرزمین تورانیان) اس هدافت
می کند .با این حال قلمرو ایران شهر در این زمان ،محدود و منحصر به بخش غربی پیشین امپراتوری ساس دش ینا ه   
نخلدون گفت :خودش از جانب
بود .قابل ذکر است که تیمور به اب 

م ناگداون زا ردام ن تسا ناریا هاشداپ رهچو        

توگو حتی در صورت منطبقنبودن با واقعیت ،اهمیت بسیاری دارد؛ زی اگیاج ار ه مان     
).(Fischel ,1952:77این گف 
ایران را در تاریخ و ادبیات اروپا ،هم در دورﮤ رنسانس و هم پس از آن ،بازتاب میدهد .بیان این نکته ضروری است
یها و پیروی از آیین کیخس و ور
یها و توران 
یها را یادآور نبردهای ایران 
عنگاران ایرانی نیز نبرد تیمور با عثمان 
که وقای 
یپنداشتند (برای نمونه رک :شامی 257 : 1363 ،و.)162
کیقباد م 
خنگاری یونانی ،به ایران و ایرانی دو گرایش مهم وجود داشت که ااز رون و یسایس تالوحت د
بهطور کلی ،در تاری 
لگیری دو تمدن ایرانی و یونانی در جهان باستان متأثر ب نا زا لوا شیارگ .دو ددد دددد ﮥﺸﻳ فلس و نانوی یف
فرهنگی و شک 
شناخت فیلسوفان یونانی از حکمت ایرانی برخاسته بود .س و نوطالفا و طارق

زا نوفنزگ یا ناگدنیامن ن شیارگ       

بودند .افالطون در رسا ﮥﻟ الکبیادس یکم که شرح گفتوگوی سقراط با الکبی ب ،تسا سدا هه هههههنق داژن زا طارقس زا ل    
یگوید و پادشاهان ایران را از فرزن و شنماخه ناد
واالی ایرانیها و شاهان آن سخن م 

دنزرف ،سوا هسرپ داژن زا      

زئوس ،م 
یخواند.(Aflatun, 1987: 657).
-2نام ایران در دوران اسالمی :شهاب الدین احمد بن فضل اهلل عمری(  ۷۴۹ - ۷۰۰ق ).در کتاب «مسالک االبصار فی
یه دومن فیصوت ا ه ،باتک نیا زا یشخب .تسا 
ممالک االامصار» ایران را در فصلی به نام مملکت ایران 

باب رد        

ینامیدن  اما .د ا اختن ب هب 
مملکت ایران اوضاع ایران در دوره ایلخانی است .در این زمان تبریز را توریز یا توریس م 
عنوان «مملکت ایرانیین» هم برای این فصل جا بل

   

است .وی بیان می کند :به طور معمول کلمه ی ایران را به«ائیریههه»

در زبان اوستایی و «اریه» در فارسی باستان و «آریه» در سانسکریت بر می گردانند .همچنین م رد هک :دیوگ ی د هرو    
ج»خوان .تسا هدش یم هد      «بیجههه» (ویجه رد )
ساسانی ایران را ایران شهر می نامیدند و سرزمین ایران هم «ایران یو ج ج
شه یا
فارسی کهن به معنی سرزمین است .اما پس از آمدن اسالم ،به طور عمده ای خب یارب و سراف دالب ار نار ششششش ششششش
مختلف نامهای استانی مانند جبال ،آذربایجان ،جیل ،خراسان ،قهستان و سیستان به کار می رفت .فردوسی قاعدتًاًا بر
حسب آنچه در زبان ادبی آن روزگار رایج بوده ،ایران و توران را برابر هم نهاده و از این تعبیر بیشتر از  ۷۰۰بار برای
مجموع آنچه اروپاییان و عربها آن را بالد فارس مینامیدند استفاده کرده است .آنچه قابل جستجو است ،این است
که کاربرد «نام ایران» پس از حمله اعراب به ندرت به کار رفته است و کاربرد «ن اریا ما نن ننن» از دوره مغ ددجم لو ًاًا رد    
اسناد و منابع رسمی بر سرزمینی با این محدوده جغرافیایی باب شده است .همچنین ،در اواخر دوره صفویه و قاج را
واژه شاه شاهان عجم و مملکت عجم (ایران) مجددًاًا در متون دربار رواج پیدا کرده است ت
ت.) Fazlullah, 2010: 468).
در دوران صفوی ،بیشتر سرزمینهای شاهنشاهی ساسانی سابق مجددًاًا یکپارچگی سیاسی خود را بازیافتند و از همین
رو ،فرمانروایان صفوی خود را «شاهنشاه ایران» خواندند .از این عنوان توسط عثمانیان و گورکانیان نیز برای اشاره به
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یش پ یتح .د یی یییی یش از ظه امثع نیطالس ،نایوفص رو ن ن رد ی ام هههههههه ههه هب دوخ یا
فرمانروای فتسا یناریا نا اده م  یییییییی 

    

فرمانروایان آققویونلو ،آنان را «شاهنشاه ایران»« ،سلطان ایرانزمین» و «شاه ممالک ایران» مینامیدند .یا نمونه ،رگید    
استفاده از عنوان «افتخار تمام ممالک ایران» توسط تیمور لنگ در نامه خود به امرای مظفری اس ناونع زا هدافتسا .ت    
شاهنشاه ایران در دوران سلسلههای بعدی و تا انقالب اسالمی ادامه پیدا کرد ).( Ashraf, 2006:509
اطالق «نام ایران» بر یک واحد سیاسی مستقل در این ناحیه نه در برابر سرزمینهای عربی ،بلکه دقیقا به مانن نارود د
پیش از اسالم در برابر توران بود .اما نه توران قدیم و نه آن نام بلکه در مقام اولوسهایی که مغوالن تشکیل دادن و د
ایران را به فرزندان دادند که هوالکوه ،فرزند وی و سپس نسل او در رأس آن قرار گرفتند .ای براک ن ر رد ار د    «ج عما
یکنیم .وی ،غالبًاًا از این دی هب را   
التواریخ» نوشته رشیدالدین فضل اهلل وزیر برجسته دوره ایلخانی به خوبی مشاهده م 
عنوان (ایران زمین) یاد میکند .برای مثال عنوان فصلی چنین است :تاریخ خلفا و سالطین و مل ناریا ناکباتا و کو    
زمین و شام و مغرب و.)Fazlullah,J2:812 ) ..
ابوریحان بیرونی در کتاب« التفهیم الوا لئ صناعه التنجیم» شهرهای اقلیم چهارم (ایرانشه مشرب هنوگ نیا ار )ر رده     
است« :و اقلیم چهارم آغازد از زمین چین و تبت و قتا و ختن و شهرهایی که به میان آن است و بر کوهه ریمشک یا   
و بلور و وخان و بدخشان بگذرد سوی کابل و غور و ه و خلب و یر
کومش و گرگان و طبرستان و ری و ق و نادمه و م

و روباشن و ناتسهوک و ورم و ناتسراخط     

گدابرذآ و لصوم ا جنم و ن سرط و و یاهرغث و نارح و س

      

ترسایان و انطاکیه و جزیرههای قبرس و رودس و سقلیه تا به دریای محیط رسد بر خلیجی که میان شهرهای مغ بر
یآید که س ار قارع ینونک نیمزر
و اندس است و او را زقاق خوانده» .از دیگر نوشتههای دورهی اسالمی چنین برم 

  

ک»(راهه و ا
نخرداذبه در کتاب «المس ملا و کلا م لا کک کک
یدانستند .برای نمونه ،اب 
«دل ایرانشهر» یعنی مرکز کشور ایران م 
یکن اریز ،می   
سرزمینها) ،توصیف سرزمینها را از منطقهی السواد آغاز کرده است و میگوید« :با ذکر سواد آغ م زا یی یی
پادشاهان ایران ،آن را دل ایرانشهر مینامیدند ».ابنخرداذبه و دیگر جغرافیدانان دورهی اسالمی ،دل ایرانشهر را به
صورت «قلب العراق» ثبت کردهاند و عراق در واقع ،تازیگشتهی واژهی ایران است .خود ابنخرداذبه هرجا از ای نار
یاد کرده ،واژهی عراق را به کار برده است ).( Mohammadi Malayeri, 1995: 67
در متون منظوم و منثور فارسی اعم از ادبی و تاریخی و جغرافیایی ،از نیمه قرن چهارم به بعد ،همواره از «ایران» ی دا
شده است به مانند کشورهای چین ،هند و یونان و ...و ساکنان سراسر ایران ،با وجود اخ فالت

جهل ،نابز ه و نید    ،

مذهب ،آداب و رسوم و سنتها ،پیوسته «ایرانی» نامیده شده اند .به عالوه در متون فارسی دوره اسالمی ،نه رد اهنت    
گفت و گو از ایران پیش از اسالم ،کلمات ایران و ایرانشهر و شهر ایران و ایران زمین به صورت مترادف و به عن ناو
نام کشور ما به کار رفته است ،بلکه در بحث از دوران پس از اسالم نیز ایران و ایرانشهر دقیق ققا به فدارتم تروص    
استعمال شده است .چنان که در کتاب «معجم البلدان» تمام ایاالت و بخشهای مختل رد اهنت ،ناریا ف ناونع ریز      
«ایرانشهر» آمده است .اروپاییان نیز تا دو سه قرن پیش عموم زا یوریپ هب ا

ینانوی ان رد ار ناریا روشک 

رود هههههه هههههههه یا

مختلف پیش از اسالم و پس از اسالم«پرسه» در زبان فرانسه« ،پرسیا» در زبان انگلیسی و کلماتی مع رگید رد نآ لدا   
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زبانهای اروپایی می خواندند که این کلمات نیز معادل نام همان ایالت جنوبی ایران است .عربها هم در کتابه یا
خود ایران را «فارس» یا «عجم» یاد کرده اند که فارس در کاربرد آنان ،نیز مع مه لدا اا ااان الف ظا

 یوسنارف ،ینانوی و

انگلیسی است.(Matini, 1994:268

که  طباور ا با    
شایان ذکر است ،در دورﮤ شارلمانی که نخستین پادشاهی مهم سدههای میانه بود ،ب نارف رابرد یار ککک ککک
نترتیب مباد ﮥﻟ سفیران و ارسال هدایا می  یناملراش نا وو وووه ورا نننالرش ،دی
مسلمانها اهمیت یافت و بهای 

ﻴﻠﺧ ﮥﻔ عباس ،ی

یها از ایرانیها در دورﮤ باستان و میراث روم بجوم یناملراش ی   
نحال ،سا ﮥﻘﺑ تاریخ ِیِی شناخت اروپای 
آغاز شد .باای 

ححالن یو ِسِس رکذ رد ،یناملراش     
شده بود شرححالنوی ِسِس شارلمانیهارونالرشید را پادشاه پارس بخواند .اینهارد 1شر 
رویدادهای سالهای  787تا 1 80م 171 /تا 85 1ق م 
ینویسد هنگامیکه شارلمانی در راونا 2چند روزی اقامت کرد ،مطلع

ینویس یکی :د   
شدهارونالرشید ،پادشاه پارسیها ،چند سفیر به بندر پیزا 3فرستاده است و سفرا وارد بند شدهاند .او م 

از سفیران ایرانی بود که وب هدمآ سراپ هاش فرط زا  د (((((( ((((((( .)Heck, 2006: 270اینه  درا ددر گ ررکم ،دوخ شراز    
یطرفا ﮥﻧ تاریخنگاری سدههای میانه به
یکند .همچنین ،نگا ِهِه تاحدودی ب 
ازهارونالرشید در جایگاه پادشاه «ایران» یاد م 
توس یو
گه بیلص یا ی َسَس متتت تتت
تاریخ جهان ،بهویژه به نبردهای ایرانیها با یونانیها و رومیهای باستان ،در دورﮤ جن 
دیگری به خود گرفت .بعضی از مورخا ِنِن این دوره ،ایرانیها را با عربها مقایسه و دندرک 

یه و ا
حیسم یاهدربن یی یی یییی

یها تشبیه کردند ( .)Meserve, 2008: 156شایان ذک ،تسا ر
یها با پارس 
یها و روم 
تهای یونان 
مسلمانها را به رقاب 

  

یشود .به گفته طبری ،افشین که کاح  مم ممم اسروشنههه در
مفهوم «ایرانی بودن» در محاکمه افشین ،در سال  ۸۴۰نیز دیده م 
سغد ،در تاجیکستان امروزی ،با این اتهام روبرو شدهاست که در تالش بوده که روح قومی-ملی ایرانی را زن .دنک هد   
یدهد که نه تنها مفهوم ایرانی بودن حتی در میان مسلمانان سدههای نخست اس دنز یمال ه   
این گزارش طبری نشان م 
بودهاست که افرادی در تالش برای احیای آن بودهاند. ( Stausberg:315)..
-3نام ایران در دوره پهلوی اول :روز اول فروردين  ۱۳۱۴ش .طبق بخشنامۀ وزارت امور خارجه مان «    ،پ را سسس» اي
«پرشيا» ،به صورت رسمي به ايران تغ يي ر يافت .قبل از آن و در روز 6م دي ماه  1313ش .دولت با اعالميه اي رسمي
از كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي اروپا يئ و غربي خواسته بود ،از 12م مارس 5391م  ./كي م ف نيدرور

 314 1ش.

از ناميدن كشورمان به پرشيا ،پرس ،و  ...خودداري و از« نام ايران» استفاده كنند .تا اوا لي قرن بيستم ،نام كشور م هب ا   
فرانسه پرس ،به انگليسي پرشيا ،به آلماني پرزين ،به ايتا يل ا يئ پرسيا و به زبان روسي پرسي نوشته و خوانده مي شد و
همين كلمات در كتابهاي جغرافيا يئ  ،قراردادها و معامالت بين المللي با كشورهاي غربي به كار مي رفت؛ تا آن كه
در دورۀ پهلوي دوم بحث بازگشت به ايران باستان پيش آمد و حلقۀ روشنفكراني همچون سيدحسن تقي زاده ،سعيد
نفيسي و محمدعلي فروغي ،پيشنهاد تغ يي ر نام پرس به ايران را مطرح كردند .اين پيش داهن  ،،در دي ماهه  1313شمس ،ی
رنگ واقعيت به خود گرفت و با موافقت شاه ،به سراسر جهان ابالغ شد .نفيسي ،يادداشتي با عنوان« :از اين پس همه
1

- Einhardus
- Ravenna
3
-Pisa
2
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بايد كشور ما را بنام ايران بشناسند» در روز دهم دي ماه همان سال ،در روزنامۀ اطالعات به چاپ رس  و دنا طط طططي آن،
نوشت« :حق همين بود كه ما از تمام دول اروپا خواستار شويم كه اين اصطالح غلط را ترك كنن م و د م ر ام تكل ا اا اااا
همچنان كه ما خود همواره ناميده ايم ايران و منسوب آن را ايراني بنامند .شكر خداي را كه ا  مادقا ني مهم رد 

نيا     

دوران فرخنده به عمل آمد و اين دياري كه نخستين وطن نژاد آراي بوده است به همان نام تار يخي و باس دوخ ينات   
خوانده شود» .مقاله سعید نفیسی در روزنامه اطالعات/اول دی  1313بدین شرح است« :در دوره ساسانی لف ناریا ظ   
شهر یعنی شهر ایران ( دیار و کشور ایران ) معمول بوده است» .کلمه ایرانشهر را فردوسی و شعرای دیگر قرن پ مجن
و ششم ایران نیز به کار برده اند .پس مراد از ایرانشهر تمام مملکت ساسانیان بوده است چنان که هللادمح نامز ات      
مستوفی قزوینی مولف «نزهت القلوب» که در اواسط قرن هشتم هجری بوده یعنی تا چهارصد سال پیش همین نکته
رواج داشته است و وی حدود ایران را چنین معلوم می کند :از مشرق رود سند و کابل و ماوراء النه زا ،مزراوخ و ر   
مغرب اران (ماوراء قفقاز) تا قلمرو روم و سوریه از شمال ارمنستان و روسیه و دش و قاچپق ت

زا و دنبرد بونج     

صحرای نجد بر سر راه مکه و خلیج فارس اما کلمه ایران که اینک در میان ما و اروپائیان معمول است و لفظ جدید
همان کلمه ای است که در زمان ساسانیان معمول بوده در دوره بعد از اسالم همواره متداول ب و تسا هدو

یسودرف    

ایران و ایرانشهر و ایران زمین را همواره استعمال کرده و حتی شعرای غزنوی نیز ایرانشهر و ایران را در اشعار خ دو
آورده و پادشاهان این سلسله را خسروان این دیار دانسته اند»  .پس از اینکه اروپائیان مملکت م نابز فرع رد ار ا    
خود پرس یا نظائر آن می نامیدند و این عادت مورخین یونانی و رومی را رها نمی کردند چه از نظر علمی و چه زا 
نظر اصطالحی به هیچ وجه منطق نداشت ،زیرا که هرگز اسم این مملکت در هیچ زمان پراس ی  هملک ا اا ااای نظی نآ ر
نبوده و همواره پارس یا پرس نام یکی از ایاالت آن بوده است که ما اینک فارس تلفظ می کنیم این نیا نایاپ رد ک    
کار مهمی که به صرفه تاریخ ایران صورت گرفته است جای آن دارد که رد زین ام 

مز یناتساب حالطصا نایم انی       

ساسانی و ادبای ایران را زده کنیم و مملکت ایران را هم پس از این ایرانشهر بنویسم و بگوئیم .زیرا گذشته از آن که
یادگار حشمت و شکوه ساسانیان را زنده کرده ایم و دیار اردشیر بابکان و انوشیروان را بهمان نامی که دوخ ناشیا     
می خوانده اند ،نامیده ایم (  10دی ماه) .(Nafisi, 1986: 10بنابراین ،به دلی براک ل ر ودحم د ددددددد و نادرس حالطصا ت

  

فارس یا پرشیا ،که باعث شد دولت ایران در سال  13 41خورشیدى رسمًاًا از همه ک دهاوخب ىجراخ ىاهروشک  ه

   

ىت اریا ر نن ننن» و «شاهنش اریا ها نن ننن» اس نک هدافت ند   
بهجاى کلمه دولت فارس (پرشیا) و یا شاه پرش میدق ترابع زا ،ای ىىى ىىى
(بخشنامه وزارت امور خارجه) .درواقع ،تا نوروز س لا

ب از )) Persiaی زا یکی ا   
 ۱۳۱۴خورش د ،یدی ررر جه رغ نا بب بب

یش رون رد .د و لاس نیا ز  ،،،،، ،،،،رضاش ها
برابرهای آن در سایر زبانهای اروپایی برای اشاره به کشور ای م هدافتسا نار ییی ییی
تهای خارجی درخواست کرد که تنها «ایران» در نوشتههای رسمی مورد اس ارق هدافت ر زا و دریگب  نآ   
پهلوی از دول 
دوران تاکنون ،این واژه نسبت به سایر نامهایی که در طول تاریخ برای اشاره به این کشور به ک تفر را هههههان یار ،د جج جججتر
شدهاست). ( Yarshater, 1989
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Source: National Archives and National Library National Archives

در حال حاضر نام رسمی کشور« ،جمهوری اسالمی ایران» است و در عرف بین المللی همچنان از آن به «ای ار ننن» ی دا
می شود .نکته ای که در اینجا الزم است به آن اشاره شود ،این است که در مقایس ،سراپ ای ایشرپ اب ناریا هژاو ۀ       
بدیهی است که نام ایران فراگیرتر از واژه پارس است و ظرفیت بیشتری را برای اینکه ریا تلم همه  ا و ماوقا زا ن    
گروههای مختلف را در بر بگیرد ،داراست؛ بنابراین ،کارکرد وحدت آف هژاو و زاس هچراپکی و نیر     «ای ار ننن» از واژه
«پارس» بیشتر است).(Hafez Nia, 2014:12

-تجزیه و تحلیل

قدیمی ترین سند کتبی در جهان که «نام ایران» در آن ثبت شده است ،از آراتوستن 1جغرافیدان معروف یونانی است

که در قرن سوم پیش از میالد می زیسته و کتاب وی ،از میان رفته .ولی اس وبارت ننن 2جغرافی انوی روهشم ناد ن زا ی

نآ   

نقل کرده و وی آن را «آریانا» ثبت کرده ،از این قرار الاقل در دو هزار و دویست سال پیش این کلمه دوب لومعم  ه    
ن» م ما ،دنتخانش ی ا د  ررر رررر دوران
است .تا اوایل قرن بیستم ،مردم جهان کشور ما را با عنوان رسمی «پ یشرپ ای سرا ننن ننن
سلطنت رضاشاه که بحث رجعت به ایران باستان و تاکید ب زا شیپ ناریا ر

ا توق مالس فرگ ت زا یا هقلح ،دوب ه      

  

روشنفکران باستان گرا مانند سعید نفیسی ،محمد علی فروغی و س  هداز یقت نسح دی در پ تموکح ه ب لوا یول ا       
حمایت مستقیم رضاشاه گردهم آمده بودند که به این منظور اقداماتی را انجام دادند .با توجه به اینکه کوروش بزرگ
پادشاه هخامنشی دولت هخامنشیان را در سال  550پیش از میالد(یعنی در  2484سال پیش) تشکیل داد و تمام جهان
متمدن را در زیر پرچم خود گرد آورد و پدران وی ،پیش از آن ،پادشاهان سرزمینهایی بودند که ار نآ  «پارساا» یا
«پارسوا» می گفتند ،که شامل فارس و خوزستان امروز بود .در کتابهای جغرافیای قدیم؛ ایران را با نام «ف اریا تال نن ننن»
می نامیدند؛ که دشت وسیعی شامل ایران ،افغانستان و بلوچستان امروز بود و اروپاییان هر کدام نام ایران را ب هجوت ا   
تهای خود بکار می بردند.
به پنداش 

1

- Arthurstone
- Strab on

2
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با توجه به مطا بل

ساسا رب      

فوق باید گفت :نام «ایران» خاستگاهی قومی دارد و معرف ق هک تسا یداژن و یمو

نظریههای باستان شناسی و تاریخی ،اجداد و نیاکان ساکنان سرزمین ایران بوده اند .این ن زا وس کی زا داژ لحاوس     
رود سند و از سوی دیگر تا سواحل دریای مغرب را فرا گرفته یعنی تمام ساکنین مغرب و شمال غربی هندوس و نات
افغانستان و ترکستان و ایران و قسمتی از بین النهرین و قفقاز و روسیه و تم و اپورا ما و نیطسلف و ریغص یایسآ    
سوریه و تمام آمریکای شمالی و جنوبی را به مرور زمان قلمرو خود ساخته است .در اوستا که قدیم ترین آثار کتبی
این نژاد است ناحیه ای که نخستین مهد زندگی و نخستین مسکن این نژاد بوده است به اسم «ای جئو نار ههههه» نامی هد
شده ،یعنی سرزمین آریاها و نیز در اوستا کلمه «ابریا» برای همین نژاد ذکر شده است .پدران و اجداد م هب هراومه ا    
آریایی بودن می بالیده اند .چنان که داریوش بزرگ در کتیبه نقش رستم خود را پارسی و آریایی می ش نادب و درام   
فخر می ورزد .در زمانی که سلسله هخامنشی تمام ایران را در زیر چتر خود در آورد ،معلوم نیست که مجموعه این
ممالک را چه می نامیده اند ،زیرا که در کتیبههای هخامنشی تنها نام ایاالت و نواحی مختلف قلم درب یشنماخه ور ه    
شده و نام مجموع این ممالک را ذکر نکرده اند .قطعا می بایست در همان زمان هم نام مجم ظفل کلامم نیا عو ی     
مشتق از آریایی باشد .زیرا که تمام ساکنین این نواحی خود را آریائی می نامیده اند و لفظ آریا در اسامی نجبای این
ممالک بسیار دیده شده است .به طورکلی ،این قوم که به «آریاییها» معروف اند ،در اواس زا لبق مود هرازه ط دالیم     
وارد فالت ایران شدند و از طریق محو کردن یا راندن تمدنهای پراکنده و کوچک بومی و یا ادغام در آنها ،تم و ند
فرهنگ جدیدی را در سرزمین ایران مستقر ساختند که در دورههای بعد به دمآ لئان لماکت زا یتاجرد 

 و ه تیو

     

سکنه ایران را شکل داد ).(Hafez Nia, 2014:10

یها که ن ناریا ما   
نام ایران دارای شهرت ،شمول کاربرد ،انطباق جغرافیایی و فرهنگی و وضوح و روشنی است .آریای 
از آنها اخذ شده است به آریانها ،آرینها و آریاه دنا فورعم زین ا      )( Kheirandish, & Shayan, 1991:11ایرانی نا
آریایی ،بر اساس اوستا – کهن ترین نوشته بازمانده ایرانی -مکانی است که تسوا نابز رد( وجئو منایریئا  ا ای )یی       
ایرانویج (در زبان پهلوی) نامیده شده است .این مکان چنان که در اوستا آمده ،سرزمین سردی بوده است که س نانکا
آن مجبور به کوچ از آن شده اند .برخی از باستان شناسان ،این مکان را منطقه قره باغ آذربایجان (قفقاز) می دانند که
همان اران دوران کهن است؛ خود این واژه نیز از ریشه کهن ائیریه (در زبان اوستایی) مشتق شده که به ناریا ینعم     
است .گروهی دیگر ایرانویج را منطقه ای در آسیای مرکزی ،حوالی خوارزم ،در جنوب دریاچه آرال معرفی می کنند
که سرزمینی آباد بوده است و ساکنان آن پس از بروز سرما و هجوم اقوام زردپوست ش ار دوخ نیمزرس ،لام کرت     
کرده و به سوی فالت ایران رهسپار شده اند).( Farahbakhshi, 1995:8
همچنین ،واژه ایران در زبان اوستایی به صورت «ائیریه» ،در فارسی باستان «اریه» و در سانسکریت«آریه» به کار رفته
است .ائیریه در زبان پارتی «آریان» و در زبان پهلوی ساس ینا

« ِاِاران» (منس بیجن موق هب بو    

« ِاِار» ب دنوسپ ا    «آن»

خوانده شده است .در دوره ساسانی سرزمینی به « ِاِاران ستر» یا ایرانشهر شهرت داشته است .واژه «ایرانویج» که ود زا 
بخش «ایران» و «ویج» تشکیل می شود ،به معنای تخمه و نژاد ایران و منسوب به هک تسا یناکم 

لحم یگدنز       

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 9931
 675فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

ایرانیان بوده اس تروص هب هژاو نیا .ت     

چ»« ،ای جئو نار ههههه» و «ای جیو نار وو ووو» نی سا هدش طبض ز تتتت تتتت
ت
«ای ار َنَن یو  چچ چچ

) .(Kheirandish, & Shayan, 1991:11در روزگار قدیم که ایرانیان در این سرزمین مستقر شدند ساکنان غیرخ یدو

را «انیرانی» ،1می خواندند؛ همچنین ،در افسانهها و روایتهای کهن مبتنی بر اوس دمآ ات ه هک تسا 

هاشداپ ،نودیرف       

ایرانی ،سه فرزند به نامهای ائیریه (ایرج) ،توئیری (تور) و َسَسی ریمه (سلم) داشت؛ او قلمرو فرم یاورنا ی هب ار دوخ     
سه بخش تقسیم کرد؛ قسمت غرب را به سلم-نی اگیاسمه یا نن ننن غرب اد ناریا ی د یاین روت هب ار قرش تمسق ؛

     

همسایگان شرقی ایران داد و قسمت مرکزی یا اصلی را که «خونیرس» نام داشت و میانۀ جه دش یم ضرف نا به    
ایرج داد ،که همان سرزمین ایران است .بعدها میان ایرج و تور نزاع درگرفت و ایرج به دست تور کشته ش نیدب ؛د   
ترتیب ،میان ایرانیان و تورانیان درگیری و جنگ شروع شد و لفظ تورانی به جای انیرانی در ب ادیپ جاور نایناریا نی    
کرد .(Hamuo, 1991:12).واژههای آریا و ائیریه و ایران نه تنها در بین سکنه فالت ایران رواج داش ۀخاش هکلب ،ت    
تها خود را آریا می خواندند .پس
دیگر آریاییها که به شبه قاره هند رفتند ،نیز تا مد 

ییایرآ هدنکارپ ماوقا هکنآ زا      

متحد شده ،دولت «ماد» را در فالت ایران پدید آوردند ،هنوز به آریایی شهرت داشتند؛ چنانکه هرودوت که در قرون
بعد می زیست ،اظهار داشته است که همگان در گذشته مادها را آری یا ی ندیمان یم  د دد دددد).(Shaabani, 1994:8در ع نی

حال یونانیان که پس از هخامنشیان به فالت ایران هجوم آوردند کشور ای ار نار «پرسی سسس » 2م نیا هتبلا .دندیمان ی     
نامگذاری ممکن است از این جهت باشد که اسکندر مقدونی و یونانیان مهاجم با حکومتی روبرو بودند که خاس هاگت
آن قوم پارس (فارس) بود؛ در واقع هخامنشیان که قرنها پس از س رب تیمکاح ،اهدام ینوگنر

یا ر  رد ار نا ا رایتخ       

گرفته و امپراتوری بزرگ جهان آن روز را تشکیل داده بودند ،متعلق به ق کی ،سراپ مو ی زا  ا وق ا ،ییایرآ رجاهم م       
بودند .واژه پرسیس از طریق زبان یونانیان به سایر زبانهای اروپایی رسوخ کرد و در زبان انگلیسی به صورت «پرشیا»
و در زبان فرانسه به صورت «پرس» در آمددد) .(Kheirandish, & Shayan, 1991:13در آ و بوتکم راث

شقن هه هههههه و ا

نامگذاریهایی که از اروپاییان در دورههای بعد به جای مانده ،معمو ًالًال از واژه «پرشیا» استفاده شده اس ناریا هژاو .ت   
از دورۀ ساسانی رواج یافت و پس از اسالم نیز به طور گسترده استفاده می شد.
در نتیجه باید گفت« :این وضعیت دوگانه در اطالق واژگان ایران و پرشیا (پارس) که مدتها ادامه داشت ،باعث

دش   

که دولت ایران در زمان رضا شاه ،رسمًاًا «نام ایران» را برای کشور برگزید و به کارگیری آن را به ج  ایشرپ هژاو یا از   
جامعه بین المللی خواستار شود .این تصمیم که از  12مارس  5391اتخاذ شد ،برای ایرانیان و کسانی که با ن ناریا ما   
مأنوس بودند ،تازگی نداشت؛ ولی بیگانگانی که این کشور را با نام پارس و پرشیا می شناختند ،ایران را با نام جدید،
کشوری یافتند که تازه متولد شده و فاقد پیشینه و گذشته تاریخی و فرهنگ کهن است .بن میدق ،نیاربا ی مان نیرت      
مملکت ما همین کلمه ایران بوده یعنی نخست نام ایریا که نام نژاد بوده است ن م ما م تخاس نایربآ ار تکل ه دنا  و    

 - 1به معنای غیر ایرانی (مرکب از دو کلمه آن :نه یا غیر و ایران)
–- 2مأخوذ از فارس به معنی مسکن پارسیان.

سیر تحول نام ایران از منظر775 ...

سپس به مرور زمان ابریان ،آیران شده و در زمان ساسانیان ایران ،ایران ( به کسر اول و سکون دوم ) بدل شده است
و در ضمن اران ( به کسر اول ) نیز می گفته اند» .
نتیجهگیری و دستاوردهای علمی پژوهشاز منظر جغرافیای سیاسی جامعه ایران ،جامعه ای است متنوع و دارای هویت خاص فرهنگی ــ اجتم یعا  ..ای اب نار   
تمدنی دیرینه ،با قبول اسالم ،فرهنگ ایرانی ــ اسالمی را پذیرفت .البته نباید فراموش کرد که در طی تاریخ در داخل
این فرهنگ ،خرده فرهنگهایی هویت خویش را تعریف کردند و در عین حال با این فرهن  زین گرزب گ ه تسیزم ی     
مسالمت آمیز داشتند .ترک ،کرد ،لر ،بلوچ ،عرب ،لک ،گیلک ،ترکمن و ...همه ایرانی اند و مس ترب تیوه و ،نامل ر    
خود را در ایران اسالمی جستجو می کنند .توازن میان خرده فرهنگها و فرهنگ م ّلّلی شاکله «نام ایران» در طول ت خیرا
بوده است .با وجود اینکه ایران تنها نامی است که نزد ایرانیان بطور مستمر در طول هزاران سال بکار می رفته تسا    
و نماد و رمز وحدت و تقدس به خودگرفته است ،اما اروپائیان تا اواخرقرن هفده هیچگاه این نام را بکارنبرده ان و د
درعوض پارس را مترادف و بجای ایران بکارمی برده اند  .درتم ارقو دانسا یما ر اد د اریا نیب هتشذگ نورق اه ن و      
دولتهای خارجی نیز در متن فارسی ایران و در متن خارجی پارس بکار رفته است.
یافتههای پژوهش نشان می دهند که «نام ایران» واژه ای فراگیر در میان مردم ساکن در این سرزمین می باش همه و د   
افراد گروههای فرهنگی را درون چتر فراگیر ملت پوشش می دهد.نام ایران محدود به مرزهای سیاسی کنونی نبوده و
گروههای خارج از کشور را که به واسطه تحوالت چند صده اخیر از بدنه اصلی کشور جدا ش زین ار دنا هد     تحت
پوشش قرار می دهد« .نام ایران» دستکم از روزگار ساسانیان بر سرزمین پهناور ایران نهاده شد و این ن رود رد ما ه هی
اسالمی (به صورت عراق عجم) نیز به کار میرفت .آنچه به لحاظ تاریخی قابل جستجوست این است که اطالق «نام
ایران» پس از حمله اعراب بطور رسمی بندرت بکار رفته است و کاربرد «نام ایران» از دوره مغول مجددا در اس و دان
منابع رسمی بر سرزمینی با این محدوده جغرافیایی ،باب شده است .با وجود اینکه ای ک تسا یمان اهنت نار ه دزن 

    

ایرانیان بطور مستمر در طول هزاران سال بکار می رفته است و نماد و رمز وحدت و تقدس به خود گرفته است ،اما
اروپائیان تا اواخر قرن هفده هیچگاه این نام را بکار نبرده اند و در عوض پارس را مترادف و بجای ای یم راکب نار    
برده اند .در تمامی اسناد و قراردادها قرون گذشته بین ایران و دولتهای خارجی نیز در متن فارسی «ای ار ننن» و در م نت
ی اق یم یناریا ماو    
خارجی «پارس» بکار رفته است .ایرانیان قدیم به سرزمین ایران ،ایرانویج می گفتند که به انعم  یی یی
باشد .اما دول 
یه ه یا مم مممروزگ اب را   
ینامیدن انوی اریز ،د ن ییی ییی
تهای خارجی از دیرباز این سرزمین را کش راپ رو سس سسس می ی
ىبردن  اهنآ روظنم و د ه هم     
ىها کلمه «پرشیا» را در مقابل «عربیا» بهکار مى ى
هخامنشیان ،آن را چنین مینامیدند .اروپای 
اقوام ایرانى بود؛ ولى وقتى عربها بتدریج بهجاى کلمه عجم از کلمه فارس (پرشیا) استفاده کردن زا اهنآ روظنم ،د   
ىبردند .کلمه «پارس»
فارس ،بیشتر ،فارس زبانان بود وگاهى نیز کلمه فارس را به معنى مجوس و یا زرتشتى بهکار م 
بعد از اسالم در ایران نیز جاى خود را به کلمه عربى «فارس» داد و مفهوم اصلى خ اد تسد زا ار دو د جنارس  .ا رد م   
سال  131 4شمسی ،دولت ایران از کشورهای دیگر خواست که این کشور را به نام «ایران» بخوانن ات نامز نآ زا و د    
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    پس نام ایران تغییر نکرده بلکه از ابتدا هم مان نی.کنون تمام مجامع بین المللی سرزمین ما را با نا«ایران» می شناسند
.  ولی اروپایینان با توجه به استنباط و دالیل خود ایران را با نامهایی مختلف می نامیدند،بوده
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Abstract
From a geopolitical point of view, the existence of different ethnic groups on the
Iranian soil has given rise to the "name of Iran" over time. The persistence and identity
of the Iranian name has been owed to various ethnic groups, especially the Persians.
Given the dynamics of Iranian culture in recent decades, Iranian people have gained a
more comprehensive understanding of their Iranian history. This is not ineffective
knowledge of the internal and external geographic environment conditions.
The assumption that we have witnessed the growth and change of the "name of Iran"
through various changes is quite theoretically and practically defensible. Because in
the course of history and the arrival and departure of various tribes to the land of Iran,
one can search for developments in the name of Iran. Therefore, it can be said that the
most important ground for the expansion of the globalist and nationalist morale and
tendency in "The Name of Iran" can be seen in its geographical-historical origin. The
Aryan race entered the "Iranian plateau" 1500 to 2000 BC. The concept of "Iran"
originated in the first half of the third century BC as a result of Sasanian propaganda.
According to the writings of Darius I and the sequence of arrangement of the names of
the lands that formed the Achaemenid territory, it can be stated that in Persian literary
texts and prose, both literary, historical and geographical, from the middle of the
fourth century onwards. The word "Iran" has always been mentioned. Also in the
books of the Arab countries and their correspondence is the word Iran and its
synonym. This article, which is a fundamental one, uses a descriptive-analytical
approach to examine the evolution of the "name of Iran" from a political geographical
perspective and to create a "unified and holistic" view. The necessity of the present
study is that in Iran it is usually only a historical survey of geographical locations and
the study of historical milestones and factors influencing the developments of the
"name of Iran" and the geographical segmentation of the land based on fundamental
changes resulting from the activities and practices of the neglected peoples.
Keywords: Political Geography, Historical Developments, Iranian Name, Aran,
Pars, Aryan, Persia
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