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آردن به گوي شيشه اي و اسرار گفتن از اين دوره رايج شده است، سرانجام او ادعاي خدايي آرد و گمرا شد پس ضحاك بر او چيره شد و به 

  :تعبير فردوسي

 مني آرد آن شاه يزدان شناس زيزدان بپيچيد و شد ناسپاس

اين آشور جم شايد قديمي ترين نام ايران باشد آه عربهاي دوره جاهلييت آنرا معرب نموده ، اجم و عجم گفتند و آلمات عجمه  بنابر

 : سعدي مي گويد. عجمو اعجمي و االعاجم را از آن ساختند

 تخت تو را آي ميسر شدي تاج و تخت  اگر ملك بر جم بماندي و               چنين گفت شوريده اي در عجم به آسرا آه اي وارث ملك جم 

پروين اعتصامي نيز . شهرت جم و جمشيد باعث شد آه مورخين مسلمان ساخت پرس پليس را بدو منسوب نموده و آنجا را تخت جمشيد ناميدند

  :چنين سروده است

 تخت جمشيد حكايت آند ار پرسي آه چه آمد به فريدون و چه شد بر جم

 ــــــم سرتخت آاووس و اآليل جــممرا زيبد از خسروان عجــ

 بخشش و هدايا رسم ملوك عجم بود به هنگام والدت نبي ايوان آسرا انوشيروان ابن قباذ خسرو ملك عجم فرو فتاد

بنا بر اين مي بينيم آه جم آه از شاهان ماقبل تاريخ است از امپراتوران پارسي شهرت بيشتري داشته و در داستانهاي سينه بسينه 

قبل از اينكه دريانوردان يوناني و مصري نام پرشيا و پلسيا را براي حوزه فالت ايران مرسوم سازند . ره عظمت او نقل شده استهموا

از اين منطقه بيشتر به آشور جم، سرزمين يم، اريتران، ارنا، آريانا و ايران ياد مي شده است بنابر اين به احتمال زياد اسامي، آشور 

از مستندات يوناني و ايراني بر مي آيد آه در سراسر آبهاي ساحلي . قدمت بيشتري از نام آشور پارس داشته استجم و آشور ايران 

جنوب ايران سه قوم عمده به ترتيب در شرق پارتها، مكراني ها وآرمانيا در مرآز پارسها و در غرب ايالميها و خوزيها ساآن بودند 

قبل از ميالد  ٦٠٠درياي پارس و دريانوردي از شهرت بيشتري برخوردار شدند و از سال ولي پارسها بدليل برخورداري از سواحل 

پارسها گروهي از آرياييها بودند آه به اسب سواري و . نام آنها بر بخش وسيعي از فالت ايران و سپس به تمام فالت ايران منسوب شد

ه معني اسب سوار، چاالك و دلير است و اعراب هنوز هم آلمه داشتن اسبهاي ورزيده شهرت داشتند و يكي از معاني آلمه پارس ب

به همين دليل اسب و سرو در تمام نمادهاي پارسي برجامانده از دوره پارسي بويژه در . فارس و فرس را به همين معني بكار مي برند

 .تخت جمشيد و نقش رستم وجود دارد

 ايران

است و گرچه عنوانش در دانش جغرافی است اما مولف آن، بسيار  المعارف جغرافيايیدايرة    يک مسالک االبصار فی ممالک االمصار

 .وسيع تر از موضوع جغرافی تالش کرده است تا فرهنگ و تمدن اسالمی را از آغاز اسالم تا زمان خودش در آن منعکس سازد

عمر کرد، اخيرا مرکز زايد للتراث و التاريخ در سال  ٥٠نويسنده اين اثر تنها ) ٧٤٩ -  ٧٠٠(شهاب الدين احمد بن فضل اهللا عمری 
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 .در حال انتشار متن کامل آن می باشد  آقای سليمان الجبوری.را عرضه کرده است  تاکنون دست کم هشت مجلد از اين کتاب   امارات

 .است بخشی از اين کتاب در باب مملکت ايران اوضاع ايران در دوره ايلخانی

سلطانيه هم شهر . می نامند) آمده است که عامه مردم آنجا را توريز) ٤٠١ص (در تقويم البلدان (توريساين زمان تبريز يا توريزيا 

  .تاسيس گرديد ٧٠٤بسيار مهمی بوده که توسط سلطان محمد خدابنده در همان سالهای نخست سلطنتش يعنی از سال 

 واژه ايران به عنوان يک واحد سياسی

به طور معمول کلمه ايران را به ائيريه در زبان اوستايی و به اريه . نيين هم برای اين فصل جالب استاما انتخاب عنوان مملکة االيرا

نيز می افزايند که در دوره ساسانی ايران را ايرانشهر می ناميدند و سرزمين . در فارسی باستان و آريه در سانسکريت بر می گردانند

 )١٢ – ١١ايرنويج ، بهرام فره وشی، ص : يدبنگر(ايران هم ايرانويج خوانده می شده است 

اما پس ازآمدن اسالم، به طور عمده ايران را بالد فارس و برای بخش های مختلف نام های استانی مانند جبال و آذربايجان و جيل و 

توران را برابر هم نهاده زبان ادبی آن روزگار رايج بوده ايران و  فردوسی، قاعدتا بر حسب آنچه در. خراسان و سيستان بکار می رفت

آنچه به لحاظ . برای مجموع آنچه اروپاييان و عربها آن را بالد فارس می ناميدند استفاده می کرده است بار ٧٠٠و از اين تعبير حدود 

ه مغول تاريخی قابل جستجوست اين است که اطالق نام ايران پس از حمله اعراب بندرت بکار رفته است و کاربرد نام ايران از دور

 .باب شده است  مجددا در اسناد و منابع رسمی بر سرزمينی با اين محدوده جغرافيايی،

اطالق نام ايران بر يک واحد سياسی مستقل در اين ناحيه نه در برابر سرزمين های عربی بلکه دقيقا به مانند دوران پيش از اسالم در 

لکه در مقام اولوس هايی که مغوالن تشکيل دادند و ايران را به فرزندان تولی دادند که اما نه توران قديم و نه آن نام، ب. برابر توران بود

اين کاربرد را در جامع التواريخ رشيد الدين فضل اهللا وزير برجسته دوره . هوالکو فرزند وی و سپس نسل او در راس آن قرار گرفتند

: برای مثال عنوان فصلی چنين است. ياد می کند» ايران زمين«عنوان  وی غالبا از اين ديار به. ايلخانی به خوبی مشاهده می کنيم

، ج 468، ٣٤٣، ص ١جامع التواريخ، چاپ روشن، ج (» ...تاريخ خلفا و سالطين وملوک و اتابکان ايران زمين و شام و مغرب و «

 )، و موارد بيشمار ديگر٩٣٢، ٨٥٥، ٨١٢، ص ٢

کتاب بسيار جالب و نشانگر نفوذ اين کاربرد در ساير بالد اسالمی در غرب ايران در آن وقت کاربرد اين عنوان از طرف نويسنده اين 

 .است

يک نکته جالب ديگر اطالق عنوان قلب دنيا هم برای ايران از سوی همين مولف؛ چيزی که در متون جغرافيايی قديم ايرانی وجود 

 .دان مسلمان است که در سرزمين شام می زيسته است دارد، همزمان نشانگر اهميت اين سرزمين در ذهن يک جغرافی

 مملکت ايرانی ها

طول اين مملکت از رود جيحون در انتهای خراسان تا فرات . است بزرگ و اران و قفقاز مملكت ايراني ها، عراق و عجم و خراسان

ل به دريای فارس است و خود از عرض ايران، ميان کرمان است که متص. است که ميان آن سرزمين و شام فاصله انداخته است

در . اقيانوس هند منشعب می شود تا نهايت آنجايی که در اختيار بقايای سلجوقيان روم است در حدود عاليا و انتاليا در کنار مديترانه
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دمرقابو گويند و سمت شمال، حد فاصل ميان ميان مملکت ايرانی ها با بالد قبچاق، رودی است در کنار باب الحديد که به ترکی آن را 

 .دريای طبرستان که به آن بحر خزر و قلزم هم گفته می شود

اين همان مملکتی . با راه رفتن طبيعی، عرض آن را چهار ماه و طول آن را هم چهار ماه می توان پيمود. اين ممکلت تقريبا مربع است 

و ميان سالطينی از فرزندان او چرخيده تا به زمان ما رسيده است که در اختيار خاندان هوالکو فرزند تولی فرزند چنگيز قرار گرفته 

آنجا تختگاه شاهان می بود تا آن که . در عمران متوسط و از بزرگترين سرزمين ها و ميانه ترين آنها در طول و عرض است. است

اقليم های بزرگ و شهرهای زيادی در آنجا . اسالم تصرفش کرد و پس از آن قاعده خالفت عباسی تا اخرين روزها در آن جريان يافت

  . هست که هر کدام رستاق های فراوان و نواحی و مناطق و جهات متعدد دارد

اوجان . خاندان هوالکو برآنند که پادشاهی از آن کسی است که در اوجان بر تخت نشيند. و سپس سلطانيه است  توريز  پايتخت فعلی آن

عراق عرب و ديگری عراق عجم و خراسان و کرمان و فارس و آذربايجان و آران و  ممالک بزرگ آن يکی .در بيرون تبريز است

 .اگر با انصاف بنگری اين مملکت در حقيقت قلب دنياست. ری و جبال و دياربکر و ربيعه و جزيره و ارمينيه و گرجستان و روم است

حاکم هری که در اصل همان هرات است، و امير کرمان و  در درون اين مملکت چندين پادشاه هستند که همه بنده سلطان هستند، مانند

 .در اينجا از تختگاه های آن سخن می گوييم. گيالن و سمنان و ماالين و ارزن

 معني و تفسير واژه پارس و پرشيا

احل درياي سرخ و درياي بر اساس آشفيات باستان شناسي زادگاه انسان اوليه شرق و شاخ آفريقا بوده است يك گروه از اين انسانها آه در سو

ه پارس تمدني ايجاد نمودند با تغيير آب و هوا به شمال مهاجرت نمودند ولي در هزاره هاي بعد يا عصر يخبندان بسوي جنوب مهاجرت نمودند آ

بسوي فالت ايران  هزار سال پيش از شمال درياي خزر ٥پارسها يكي از سه شاخه اصلي قوم آريا هستند آه حدود . آنها را آريايي مي گويند

 مهاجرت نموده اند گروهي آه در خراسان و افغانستان امروزي ساآن شدند به پارتها و آريانها معروف شدند يك گروه نيز در شمال غربي فالت

سواحل خليج  ايران ساآن شدند آه به آنها ماد يا مديا مي گفتند گروه سوم آه به اسب سواري و چابك سواري شهرت داشتند در ناحيه جنوب و

شهرت يافتند اين قبيله بزرگ آريايي پادشاهي قدرتمندي در جنوب ) اسب سواران ( فارس و جنوب آوههاي زاگرس سكونت گزيدند و به پارسها 

 .ايران ايجاد آردند آه بدليل دسترسي به آبهاي بين المللي بزودي شهرت جهاني يافتند و نام آنها بر تمام ايران اطالق شد

هزار  ١٠هزار سال در بسياري نقاط ايران آشف شده است ولي هنوز زواياي پنهان بيشتر از  ٧تا ٦ثاري از تمدنهاي مربوط به اگرچه آ

سال تاريخ گم شده ساآنان فالت ايران ناپيدا است و تنها براي آمتر از سه هزار سال تاريخ مدون ايران، داده ها و نوشته هاي با 

مي، عربي، و سنگ نوشته ها و لوحه هاي پارسي وجود دارد به برآت ترجمه اين آثار امروزه ديكر آسي ارزشي در منابع يوناني، رو

نمي تواند آاخ پارسه گراد در استخر پارس و يا تاق بستان را از آارهاي ديوان و اجنه ها بشمارد و منكر ساخت آنها به دست بشر شود 

ه تا رازهاي نهفته در اعماق قرون را آه هيچگاه مكتوب نشده اند و يا اگر هم نوشته امروزه علم باستان شناسي به آمك مورخين شتافت

شده اند بكلي از ميان رفته اند را آشكار سازد و اميد مي رود در آينده با آشفيات جديد بسياري از ابهامات روشنتر گردد، يافته هاي 

( ميالدي توسط آورش ، در شرق ايران  ٥٣٨فدرال پارس در سال  باستاني ثابت مي آند آه قبل از اعالم امپراتوري جهانگير و
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پادشاهي هاي مقتدري وجود داشته اند طبق تاريخ شفاهي و داستانهاي باستان نامه فردوسي در ) ايالم(و هم درغرب ) زابلستان و باآتريا

سين آيانگ، شرق ازبكستان تا جنوب  سرزميني در غرب )شرق و مرآز ايران شاهنشهي ايران وجود داشته است آه با تورانيان

در نبرد هاي طوالني بود در غرب ايران سومريها و ايالمي و مادها حكومت مي آردند و با ظهور آورش تمام ) قرقيزستان امروزي

 ٣٥و اين مملكت فدرالي متشكل از . ايران، ماد ،ايالم و خوزيه تحت حكومت فدرال پارس و يا پرسيا قرار گرفت( اين مناطق 

پادشاهي، مملكت پارسيا و يا پرشيا ناميده شد با حمله اسكندر و آتش زدن و غارت پرسپوليس و پرسه گراد در دوره اين حكام نيز ايران 

ايرانيان باستان به اسب عشق و عالقه فراواني داشتند و بسياري از پادشاهان    بنابر نوشته فيثاغورس. همچنان پرسيا ناميده مي شد

 .را مديون اسبهاي تربيت يافته اي مي دانستند آه آنها را اسب پارس، پرس و يا فارس مي ناميدند پيروزي خود

مي گفتند بس از پيروزي بر ايرانيان و به غنيمت گرفتن هزاران اسب پارسي به اسب فارس و  اعراب آه به اسب خيل و خيول و جواد 

 .هنوز هم کلمه فارس به عنوان رزمنده و جنگجوی اسب سوار بکار می رود و .به چابك سوار و رزمنده، فارسان و فرسان مي گفتند

وقتي دريانوردان يوناني در هزاره اول قبل از ميالد وارد سواحل خليج فارس شدند همه جا با آشتي ها و دريانورداني روبرو شدند آه  

ند بلكه نام پارس را به آل فالت ايران اطالق آردند و بويژه به پارس شهرت داشتند، در نتيجه آنها نه تنها درياي پارس را پرسيا خواند

يعني ( آه از قبيله هخامنش يكي از قبايل پارسي بودند و بدليل وجود پارس گرد) دارا( و داريوش ) سيراس(از دوره آوروش 

يا روستاك پارس آه نام بخش جنوب از اين دوره نام ديهه ) شهرپارس يا پايتخت پارس آه يوناني ها نيزآن را پرسه پليس مي خواندند

بنابر . را جايگزين آلمه عجم نمودند) عربي شده پارس(و بعدها عربها نيز به تقليد از يونانيان، فارس . ايران بود برآل ايران اطالق شد

رسي صحبت مي در معني محدود فارس يعني آسانيكه به زبان پا. داراي دو مفهوم مضيق و موسع است ( persia ) اين آلمه پارس

 )قوم پارس(آنند 

جم و يا براي مدت مديدي ايران جزيي از سرزمين داراالسالم بود و هنگاميكه از تمدن پادشاهان قبل از اسالم ياد مي شد از آنها به عنوان ملوك ع

قرن در تاريخ هاي رسمي گم شد  ، بالد فارس و يا بالد عجم ، بالد آسري و مملكت فرس ياد مي آردند و نام ايران براي چند)آسري( خسرو 

بجز يك دوره آوتاه در زمان صفاريان و سامانيان آه اشعاري در مدح عظمت قهرمانان ايران توسط افرادي چون رودآي سروده شد و با اشعار (

ميالدي مغوالن خالفت  ١٢٥٨بار بكار برده شده است در اذهان مردم زنده ماند و تا اينكه در سال  ٤٠٠حماسي فردوسي آه در آن نام ايران 

، وارث اسالمي را سرنگون و بشدت تحت تاثير ادبيات قهرماني ايران واقع شدند و وزراي ايراني آنها القاب پادشاه ايران، شاهنشاه و خسرو ايران

پيدا آرد و در اين دوره فرهنگ را به ايلخانان مغول و بعد به قاجارها دادند و اين القاب در همه جا شهرت  …ملك آيان، وارث جم ، جم جاه و 

و از اين زمان آلمه ايران بطور پيوسته در ادبيات ايران وجود داشته است اما اروپاييان در تمام ادوار تاريخي . آهن ايراني به سبك نويني احياء شد

اعراب قبل و بعد از اسالم . به چشم مي خورد در يك نقشه آلماني نام ايران نيز ١٧٤٠استفاده مي آردند تنها در سال ) پرسيا( از نام آهن ديگر 

و ) گنگ( را استفاده مي آردند اعراب اين آلمه را از جم گرفته و واژه هاي زيادي از آن ساخته اند از جمله عجمه اعجم) ايراني )آلمه االجم

  . و معجم را از آن ساخته و معني آصلي آن را دگرگون نمودند) بيگانه ( اعجمي 
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 persia ) بنابر اين آلمه پارس. را جايگزين آلمه عجم نمودند) عربي شده پارس(هجري به بعد عربها نيز به تقليد از يونانيان، فارس از قرن دوم 

 )قوم پارس(در معني محدود فارس يعني آسانيكه به زبان پارسي صحبت مي آنند . داراي دو مفهوم مضيق و موسع است (

اريخي مورد نظر نويسندگان و محققان اروپايي در رشته هاي تاريخ و جغرافيا است، فارس يعني همه آسانيكه در مفهوم موسع آه بيشتر درآتب ت

در اين معني فارس شامل همه اقوام فالت ايران، پاآستان، افغانستان و نواحي آسياي ميانه . در فالت ايران زندگي مي آرده اند و بويژه اقوام آريائي

ماخوذ و معرب (وپائيان آلمه پرشيا را براي تمام مردمان اين مناطق بكار مي بردند و عربها براي اين اقوام از آلمه عجم ار. و قفقاز نيز مي شود

آنها فارسها را بداليل اهميتشان قريش العجم مي خواندندآما اينكه قريش  .استفاده مي آردندآه هر دو مترادف ايران محسوب مي شود) از حرف جم

 .ه عرب مي شمردندرا برترين قبيل

ز آلمه اروپائي ها آلمه پرشيا را در مقابل عربيا بكار مي بردند و منظور آنها همه اقوام ايراني بود ولي وقتي عربها بتدريج بجاي آلمه عجم ا

تان فارس اطالق مي آردند استفاده آردند، منظور آنها از فارس بيشتر فارس زبانان بود و گاهي اوقات نيزآلمه فارس را فقط به اس) پرشيا( فارس

آلمه پارس . و گاهي نيز آلمه فارس به پيروان آيين زرتشتي اطالق مي شد و در مواردي فارس را به معني مجوسي و يا زرتشتي بكار مي بردند

، مضيق و نادرست اين بعد از اسالم در خود ايران نيز جاي خود را به آلمه عربي فارس داد و مفهوم اصلي خود را از دست داد آاربرد محدود

و يا شاه ) پرشيا)خورشيدي رسمًا از همه آشورهاي خارجي بخواهد آه بجاي آلمه دولت فارس  ١٣١٣عبارت باعث شد آه دولت ايران در سال 

اژه اي بسيار غني و از اين زمان به بعد نام پرشيا آه در ادبيات اروپايي و. و شاهنشاه ايران استفاده آنند" ايران" پرشيا از عبارت قديمي تر 

متضمن ارزشهاي تاريخي و هنري زيادي بود، رنگ باخت و آلمه پرشيا به تاريخ پيوست در حاليكه اصالت نام تاريخي پرشيا و پرس به هيچ 

نام خود را حفظ  است ايران نيز هردو) ايكپت(عنوان آمتر از نام ايران نبود و حق اين بود آه همانند مصر آه داراي دو نام تاريخي مصر و اجپت

 .مي آرد

  انتشارات پارت ،محمد عجم  ،خليج فارس نامی کهن تر از تاريخ 

 

 


