نام ايران در نخستين اشعار فارسى



ضياءالدين سجادى

نام ايران از قوم آريان گرفته شده و آيريا ،آيران و ايران از اينجا آمده است.
آريانها سرزمين اصلى و مركزى خود را «آيران وئجه» يا «ايران ويج» مىگفتند كه
حدود خوارزم بود .اراتستن مورخ يونانى نخستين بار قسمتى از ايران را «آرياناا»
ناميده است« )1(.آيران وئجه» در اوستا نيز ذكر شده است .از جمله چنين آمده(:)2
«نخستين جاها و سرزمينهاى بهترى كه من اهورامزدا بيافريدم اياران وياج (=
خوارزم) است در كنار آمويه»...

بعدها در كتب تاريخ و جغرافى قديم غالباً «ايرانشهر» را به معنى مملكتو
كشور ايران به كار بردهاند ،در دوره ساسانيان هم اياران را «اياران» و «اران» (هار
دوكلمه به كسر الف اول) و «ايرانشهر» مىگفتند )3(.اين نام كهن و باستانى بعد از
اسالم غير از كتب تاريخ و جغرافى در متون نظام و نرار فارساى باه صاورتهاى
مختلف آمده و در اين مقاله قصد داريم باه ماواردى كاه در نخساتين شاعرهاى
فارسى ،باز مىخوريم يادآورى كنيم ،اما پيش از آنكه باه ذكار اشاعار بااردازيم،
 . نامواره دكتر محمود افشار (تهران ،)1365 :جلد  ،2صص .759-748
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ناسب است اشاره كنايم كاه در قاديمتارين نرار فارساى يعناى مقدماه شااهنامه
ابومنصورى كه در محرم سال  346ه  .ق نوشته شده ،نام ايرانشهر در جايى كه از
تقسيم كشورها صحبت مىكند ،چنين آمده:

()4

«هفتم را كه ميان جهان است خنرس بامى خواندند و خنرس بامى ايناست كاه
ما بدو اندريم و شاهان او را ايرانشهر خواندندى».

و مسعودى در التنبيه واالشراف بجاى خنرس «خنبرث» ذكر كرده و نوشته
است

()5

«اقليم چهارم منسوب به بابل است و به نام آن معروف است و نام آن بهكلدانى
كه همان سريانى است« ،ختبرث» بوده و همه طبقات ايرانيان آن را بههمين ناام
مىخواندهاند».

و نيز مىنويسد(:)6
«ايرانيان اين ناحيه را به انتساب ايرج ،پسر فريدون ،ايرانشهرمىناميدند».

و در تاريخ طبرى( )7آمده است:
«افريدون قسمت ميانه و آباد زمين را كه اقليم بابل است و آن را خنارثگفتناد
با هند و سند و حجاز و جاهاى ديگر به ايرج داد كه برادر كوچكتار باودو او
را بيشتر از همه دوست داشت و بدين سبب اقليم بابل ايرانشهر نام گرفت».

در اصطخرى و ابن حوقل هم «ايرانشهر» آمده است( )8اماا در قاديمتارين
جغرافياى فارسى يعنى «حدودالعالم» كه به سال  372تالليف شاد ،ناام اياران ياا
ايرانشهر نيست اگرچه ناحيهها و شهرهاى ايران را شرح داده است.
در صورةاالرض ابن حوقل نام ايران بارها ذكر شده از جمله درباره «مرو»
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مىنويسد(:)9
«شهر مرو در آغاز اسالم لشكرگاه مسلمانان بود و كشور ايران از آنجا بهدسات
مسلمانان افتاد ،چه يزدگرد پادشاه ايران در آسياب «زرق» واقا در مارو كشاته
شد».

ابوحنيفااه دينااورى (متااوفى 282ه  .ق) كااه كتاااب اخبااارالطوال را در
227ه.ق( )10به پايان رسانيده ،در موارد بسايار ناام اياران و ايرانشاهر را آورده از
جمله مىنويسد(:)11
«سام (پسر نوح) جانشين پدر گشت ...و چون راه وى در رفاتن و برگشاتنباه
ييالق و قشالق از سمت شرقى دجله بود لذا نقطاه آماد و شاد او را ساام راه،
گفتند و اين همان سرزمينى است كه عجم آن را ايران ناميده است ،از آنجا كاه
خاك عراق را مسكن خويش قرار داده بود از اينرو ايرانشهر ناميده شد».

ايران قديم به اپاختر يا باختر در شمال شارقى و ساند در شارق و دريااى
عمان و خليج فارس در جنوب و باينالنهارين و قفقااز در شامالغرباى منتهاى
مى شده ،و بسيارى از شهرهاى كنونى مانند كرماان واصافهان و رى و همادان و
سيستان و ك اشان و استانهايى مانند خوزستان و فاارس جازآ آن باوده كاه هماه
قدمت تاريخى داشتهاند( ،)12و خراسان بزرگ در مشرق اين سرزمين قارار داشاته
است .و اينك به اشعار قديم فارسى در قرن چهارم هجرى قمارى ،ماىپاردازيم،
البته بجز شاهنامه كه در سراسر آن نام ايران و ايرانى آمده است.
اگر نخستين شعر فارسى را از سال 253ه  .ق ،زمان يعقوب ليث بدانيم

()13

تا سال 370ه  .ق كه به قول معتبر سال آغاز تصنيف شاهنامه است ،در اشعار اين
دوره صد و بيست ساله نام ايران بسيار آمده و بخصوص در اين اشعار كه منشااآ
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ظهور و رواج آنها خراسان بزرگ بوده ،امرا و شاهان ،اميران و شااهان و بزرگاان
ايران ناميده شدهاند ،چنانكه رودكى (متوفى 329ه .ق) در قصيده خمريه معروف
خود ،درباره ابوجعفر حكمران سيستان( )14مىگويد:
شادى بوجعفر احمدبن محمد
آن مه آزادگان و مفخر ايران
و اما در اشعار ديگر:
در مرنوى آفريننامه ابوشكور بلخى كه به سال 336ه  .ق سروده شده آمده
است:

()15

بگفته است داناى ايران به طوس
كه دستى كه نتوان بريدن به بوس
كه مصراع دوم مَرَل است و سعدى چنين گفته:

()16

چو دستى نتانى گزيدن( )17ببوس
كه با غالبان چاره زرق است و لوس
از شاعران اين دوره كسى كه بيش از همه در شعر خود ايران و ايران زمين
آورده ،دقيقى (مقتول به سال  367يا 368ه  .ق) است كاه در گرشاسابنامه گفتاه
است:
به تركان نداده است كس باژ و ساو
به ايران نبدشان همى توش و تاو

()18
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به ايران شويم از پى كار اوى
نمانيم در كشور آثار اوى

()19

گزينان ايران و اساهبدان
مهان جهانديده و موبدان

()20

چنين گفت گشتاسب با مهتران
بزرگان ايران و گندآوران

()21

ساردش بدو گفت بردارشان
از ايران و اين مرز بگذارشان

()22

از ايران فرخ به خلخ شدند
وليكن به خلخ نه فرخ شدند

()23

همه كار ايران مر او را سارد
كه او را بدى پهلوى دستبرد

()24

چو با شاه ايران گرزم اين براند
گو نامبردار خيره بماند

()25

شه چينش گفتا به ايران خرام
نگه كن به دانش به هر سو به گام
و «ايران زمين» در اين ابيات آمده است:
بدانيد گفتا كز ايرانزمين
بشد فره ايزد و پاك دين

()27

زمين كشانى و تركان چين
ترا باشد آن همچو ايرانزمين

()28

()26
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در آورد لشكر به ايرانزمين
شه كافر ،آن دل برآگنده كين

()29

و:
به ايرانزمين بازكردند روى
همه چيرهدل گشته و رزمجوى
مر آن خستگان را ببردند نيز
نهشتند بر جايگه هيچ چيز
به ايران زمين باز بردندشان
به داناپزشكان ساردندشان

()30

اكنون به اشعار شاعران ديگر نيمه دوم قرن چهارم و اول قرن پنجم؛ اشاره
مىكنيم كه معاصران فردوسى بوده و در اوائل قرن پنجم درگذشتهاند.
عنصرى (متوفى بسال  431ه  .ق) در شاعرش ناام «اياران» و «ايرانشاهر»
آورده و از جمله در قصيدهاى به مدح سلطان محمود گويد:

()31

تا به نام او كند خطبه در ايران خطبهگر
قبله شاهان گيتى تربت ايران بود
و در قصيده ديگر به مدح محمود سخن از ايلك آورده و گفته است:
حديث ايلك ماضى كه تا موافق بود
نبود نامه او را بجز ظفر عنوان
چو شد مخالف و در دوستى خالف آورد
نشاط او غم دل گشت و جاه او خلقان

()32
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خجسته رايت منصور چون ز دارالملك
بكرد جنبش و شد سوى كشور ايران
از آن ساس چو بيامد به رزم شاه برفت
قفا دريده ،هزيمت بسوى تركستان
و ايلكخان ،نصربن علىبن موسى ،حكومت ماوراآالنهر را داشات و قابالً
قراردادى بين او و محمود منعقد شد و بعد قرار بهم خورد و دوستى به دشمنى و
مخالفت بدل شد( .)33عنصرى در قصيده ديگر به مدح محمود گويد)34(:
نجات خلق به حمد محمد و محمود
سر نبى و نبى خدايگان جهان
از آنكه بد به حجاز آن و اين به ايرانشهر
حجاز دين را قبله است و ملك را ايران
و در قصيده ديگر:

()35

حصار و نعمت از آن لشكر قوى بستد
به يك چهار يك از روز خسرو ايران
و در قصيده ديگر(:)36
وليكن از قبل آنكه او همى دانست
كفايت و كرم و فضل خسرو ايران
و در قصيده ديگر:

()37
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برهنه شاعر و درويش زائر
در ايران از عطاى شاه ايران
يكى ديبا فرو ريزد به رزمه
يكى دينار برسنجد به قاّان
و در قصيدهاى به مدح خواجاه احمادبن حسان ميمنادى وزيار محماود
گويد:

()38

دل نگهدار اين تن از دردش كه دل بايد ترا
تا ثناى كدخداى كشور ايران كنى
و در قصيدهاى به مدح محمود نام «ايرانشهر» آمده به اين شكل:

()39

ز حرص مدحش اندر زمين ايرانشهر
همى برويد شعر ار پراكنند شعير
اما نام ايران در اشعار منوچهرى دامغانى (متوفى 432ه  .ق) در قصايدهاى
به مدح مسعود غزنوى به مطل :
بر لشكر زمستان نوروز نامدار
كرده است راى تاختن و قصد كارزار
گويد:

()40

ملك جهان بگيرى از قاف تا به قاف
مال جهان ببخشى از عود تا به تار
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توران بدان پسر دهى ،ايران بدين پسر
مشرق بدين قبيله و مغرب بدان تبار
و در قصيده ديگر:

()41

اى سااهت را سااهان ،راينت را رى مكان
اى ز ايران تا به توران بندگانت را وثاق
و در قصيده معروف به مطل :
شبى گيسو فرو هشته به دامن
پالسين معجر و قيرينه گرزن
در مدح ساهساالر علىبن عبيدالللَّه صادق گفته است:

()42

علىبن عبيداللَّه صادق
رفي الشلن امير صادقالظن
جمال ملكت ايران و توران
مبارك سايه ذوالطول والمن
و در قصيدهاى از شكايت حسودان ،خطاب به حاسد خود گويد:

()43

خواست از رى خسرو ايران مرا بر پشت پيل
خود ز تو هرگز نينديشيد در چندين سنين
در يك مسمط در وصف خزان و مدح مساعود غزناوى ،چاون باه مادح
مسعود مىپردازد مىگويد :مسعود هنوز جوان است و بتدريج بر دشمنان مملكت
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چيره مىشود ،پس مىگويد:

()44

زود شود چون بهشت گيتى ويران
بگذرد اين روزگار سختى از ايران
روى به رامش نهد امير اميران
شاد و بدو شاد اين خجسته وزيران
دست به مى شاه را و دل به هژيران
ديده به روى نكو و گوش به قوال
فرخى سيستانى شاعر خوشطب و لطيفگوى (متوفى 429ه  .ق) بيش از
عنصرى و منوچهرى نام ايران را در شعرش آورده ،باه ايان شارح كاه بيسات و
هشت مورد نام «ايران» و يك مورد «ايران زمي» و يك جا هم نام «ايرانشاهر» در
ديوان فرخى آمده است به اين ترتيب:
در قصيدهاى در وصف شكارگاه محمدبن محمود غزنوى ،درباره شكار از
ناوك امير گويد:

()45

اين همى رفت و همه روى پر از خون دو چشم
وان همى گفت و همه سينه پر از خون جگر
راست گفتى كه شكسته ساهخان اندى
پيش محمود شه ايران در دشت كتر
و دشت كتر يكى از نواحى هند است و فرخى در قصيده معروف:
افسانه گشت و كهن شد حديث اسكندر
سخن نو آر كه نو را حالوتى است دگر
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به «كتر» اشاره كرده و گفته است:

()46

ز بتپرستان چندان بكشت و چندان بست
كه كشته بود و گرفته ز خانيان به كتر
و جنگ كتر جنگى است كه سلطان محمود در روز يكشنبه  22ربي اآلخار
سال 398ه  .ق در دشت كتر ،چهار فرسنگى بلخ كنار پل چرخيان با ايلاكخاان،
خان تركستان و يوسف قدرخان بن بغراخان ملك كاشغر و ختن كرد ،و محماود
بر آنان پيروز شد.

()47

و در مدح محمدبن محمود گويد:

()48

مير همه ميران پسر خسرو ايران
بو احمدبن محمود آن ابر درم بار
و هم ضمن مدح او گويد:

()49

تهى نيست از بخشش او سرايى
چو از لشكر شاه ايران حصارى
و در چند قصيده كه در مدح امير يوسف ناصرالدين برادر محمود گفته به
شاه ايران يا شه ايران اشاره كرده از جمله:
چون شه ايران واال به نسب
با شه ايران همتا به گهر
و نيز:

()51

()50
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گر تو رفتى سوى ارمن بدل بيژن گيو
از بساط شه ايران بسوى جنگ گراز
تاكنون از فزع ناوك خونخواره تو
نشدى هيچ گرازى ز نشيبى به فراز
و اشاره به داستان بيژن گيو و رفتن او به توران براى كشتن گارازان اسات
كه در شاهنامه آمده و در قصايدى كه به مدح مسعود غزنوى ساخته ،هم به شااه
ايران اشاره كرده از جملاه بازگشات او را از اصافهان باه غازنين پاس از فاوت
محمود ،درخواست كرده و ضمن آن گفته است:

()52

اى بريد شاه ايران از كجا رفتى چنين
نامهها نزد كه دارى؟ باز كن بگذار هين
و در پايان قصيده گويد:
بس شگفتى نيست گر چون آبگينه بتْرَكَد
هر دلى كز شاه ايران اندر آن بغض است و كين
و در قصايد مدح محمود غزنوى نيز به خسرو اياران و شااه اياران اشااره
دارد ازجمله:

()53

يمين دولت عالى ،امين ملت باقى
نظامدين ابوالقاسم ستوده خسرو ايران
و در اين قصيده ايران و توران را برابر نهااده و تاورانى را دشامن ايراناى
دانسته و گفته است:
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ز ايرانى چگونه شاد خواهد بود تورانى
پس از چندين بال كآمد ز ايران بر سر توران
و در يك قصيده به مدح محمدبن محمود گفته:

()54

نهانىهاى اسكندر به ايران آرى از يونان
خزينه شاه زنگستان به غزنين آرى از كله
و كله نام شهرى و مدينهاى در ميان جزيره( ،)55و بندرگاهى است در هناد
در نيمه راه عمان و چين واق است )56(.در نزهةالقلوب( )57نوشته است :
«جزيره كله و سربزه از جزاير خليج ،دوم بحر هند است و در او معاادن قلعاى
بسيار است».

و در التفهيم( )58آمده:
«و آنگه جزيرههاى زنگيستان ،و از جزيرههاى بزرگوار و نامدار كه اندروسات،
سرانديب ...و جزيره كله ،و از وى ارزيز و قلعى خيزد».

و در قصيدهاى به مدح حسنك وزير و تدبير او در آباد كردن و نظاام دادن
شهرها گويد:

()59

من قياس از سيستان آرم كه آن شهر من است
وز پى خويشان ز شهر خويشتن دارم خبر
تا خلف را خسرو ايران از آنجا برگرفت
در ستم بودند و در بيداد هر بيدادگر
و مىگويد شهر سيستان پس از امير خلف بانو خراب شد و مردم پراكناده
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شدند ،و چون وزارت به حسنك داده شد ،همه جا از جمله شهر سيستان آبادشد
و نظام گرفت و مردمان گرد آمدند و باغها و بوستانها سرسبز و خرم شد.
در ديوان فرخى يكجا «ايران شهر» آمده ضمن مدح محمدبن محمود:

()60

از پرستيدن آن شاه كه در ايرانشهر
گردنى نى كه نه از منت او دارد بار
و يك جا «ايران زمي» آمده در مدح امير يوسفبن ناصرالدين:

()61

دخل ايران زمى از بخشش او نايد بيش
ملك ايران زمى از همت او آيد كم
و در مدح خواجه ابوالحسن حجاج ،علىبن فضلبن احمد« ،ايران زماين»
آورده و گفته است:

()62

دستور زاده شاه ايران زمين
حجاج تاج خواجگان بوالحسن
و ابن ابوالحسن حجاج ،فرزند ابوالعباس فضلبن احمد اسفراينى( )63وزيار
معروف محمود غزنوى بوده كه به ترويج زبان فارسى عالقه داشات و در دياوان
فرخى از مدح اين وزير اثرى نيست.

()64

يادداشتها:
 .1تاريخ ايران باستان ،ج ،1ص . 155-156
 .2فرهنگ ايران باستان ،تلليف پورداود ،ص  ،185نياز در يسانا گازارش پاورداود ص  33-52دربااره
ايرانويج و آمويه بحث شده است.
 .3فرهنگ فارسى محمد معين ،اعالم.
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 .4بيست مقاله قزوينى ،مقدمه شاهنامه ابومنصورى ،ص .32
 .5ترجمه ابوالقاسم پاينده ،ص .36
 .6ص .38
 .7ترجمه ابوالقاسم پاينده ،ج ،1ص .154
 .8يادداشتهاى قزوينى ،ج ،1ص .150
 .9ترجمه دكتر جعفر شعار ،ص .171
 .10ترجمه صادق نشلت ،مقدمه ص كج.
 .11همان ترجمه ص .2
 .12رك :جغرافياى تاريخى ايران تاريخ ،تلليف بارتولد ،ترجمه حمزه سرداور (طالبزاده) ،نيز راج به
حدود ايران و تقسيمات كشور در دوران هخامنشى و اشكانى و ساسانى رك :ايران در عهد باساتان
تلليف دكتر مشكور ،ج ،1ص .7-23
 .13تاريخ ادبيات دكتر صفا ،جلد .146 ،1
 .14شرح حال ابوجعفر در احوال و آثار رودكى ،ج ،2ص .492-478
 .15احوال و آثار رودكى ،ج ،3ص .1246
 .16امرال و حكم دهخدا ،ج ،2ص 812
 .17بوستان ،تصحيح قريب چاپ دوم ،ص  55و تصحيح دكتر يوسفى ،ص .50
 .18ديوان دقيقى ،چاپ دكتر دبير سياقى ،ص .31
 .19ص .34
 .20ص .39
 .21ص .40
 .22ص .42
 .23ص .42
 .24ص . 81
 .25ص .86
 .26ص .95
 .27ص .32
 .28ص .36

34

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 9 /

 .29ص .46
 .30ص .78
 .31ديوان عنصرى ،تصحيح دكتر يحيى قريب ،ص .50
 .32ديوان ،ص .140
 )33حواشى چهار مقاله ،به كوشش دكتر محمد معين ،ص  ،68تاريخ ديالمه و غزنويان ،تالليف عبااس
پرويز ،ص  ،217-224ترجمه تاريخ يمينى تصحيح دكتر جعفر شعار ،ص .281-287
 .34ديوان عنصرى ،ص .142
 .35ديوان عنصرى ،ص .158
 .36ص .161
 .37ص .164
 .38ص .170
 .39ص .75
 .40ديوان منوچهرى ،تصحيح دبير سياقى ،ص .31
 .41ص .46
 .42ص .59
 .43ص .70
 .44ص .137
 .45ديوان فرخى ،تصحيح دبير سياقى ،ص .116
 .46ديوان فرخى ،ص .71
 .47هشت مقاله تاريخى و ادبى ،نوشته نصراللَّه فلسفى ،ص  34حاشيه .2
 .48ديوان ،ص .119
 .49ص .374
 .50ص  200و موارد ديگر در مدح مسعود كه نام ايران آمده :ص .142
 .51ص  200و موارد ديگر ص  353و ص  355ضمن مدح امير يوسف نام ايران آمده و نيز ص .285
 .52ص  299و از موارد ديگر در مدح مسعود كه نام ايران آمده :ص .142
 .53ص  255و موارد ديگر در مدح محمود ص  ،248ص  ،344ص .265
 .54ص .350
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 .55برهان قاط .
 .56معجمالبلدان  -لغت نامه.
 .57ص  - 231لغت نامه.
 .58ص .168
 .59ديوان فرخى ،ص  ،194تصحيح دبير سياقى.
 .60ص .99
 .61ص .235
 .62ص  ،316و مورد ديگر ص  358نام ايران ضمن مدح همين ابوالحسن حجاج.
 .63هشت مقاله تاريخى و ادبى ،ص .83-96
 .64فرخى سيستانى ،تلليف دكتر يوسفى ،ص  ،117-118از موارد ديگر كه نام ايران ضمن مدايح اميران
وبزرگان در ديوان فرخى آمده بايد به صفحات ، 327 ،323 ،285 ،267 ،174 ،169 :مراجعه كرد.

