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ايران بزرگ، آريانا، ايرانا 

ايران  قلمرو فرمان روايي »دولت ايران«، در درازاي تاريخ اين سرزمين، يعني از چند هزار سال پيش تا كمابيش دو سده ي اخير، پهنه ي »فالت ايران« بود.
 فالت يا پشته )نجد( ايران، يك واحد شناخته شده ي جغرافيايي در سطح جهاني است. مرزهاي فالت ايران، عبارتند از آن سوي كوه هاي قفقاز و رودخانه ي 
سيردريا )سيحون( در شمال. از خاوران، فالت پامير و رود ســند. از جنوب اقيانوس هند و خليج فارس و از باختر، رودخانه ي فرات. در درازاي سده ها، پايتخت 
شاهنشاهي ايران در كرانه ي باختري دجله قرار داشت. از اين رو، ســرزمين ميان رودان )بين النهرين( را »دل ايران شهر« مي ناميدند. اين سرزمين پهناور كه 
بيش از چهار ميليون كيلومتر مربع وسعت دارد، در درازاي چند هزار ســال، قلمرو دولت ايران بود. البته در زمان هاي بسيار،  اين قلمرو، از پهنه ي فالت ايران 
فراتر رفته است و در زمان هايي نيز، چندين دولت ايراني در )آرامش و يا جنگ و ستيز( در كنار هم در اين پهنه فرمان روايي داشته اند. با ظهور دولت عثماني در 
اين بخش از جهان، هجوم دولت مزبور به سرزمين هاي دولت ايران، چندين سده به درازا كشيد و به دنبال فراز و فرودهاي بسيار در جنگ هاي ميان دو دولت، 
بخش هايي از سرزمين هاي ايران در باختر از دســت رفت كه مرزهاي كنوني در غرب ايران زمين، كمابيش حاصل آن است. با آغاز سده ي نوزدهم ميالدي، 
دولت ايران مورد يورش ســازمان يافته ي اســتعمارگران اروپايي، يعني امپراتوري هاي روس و انگليس قرار گرفت. در زماني كمتر از هفتاد سال، دولت ايران 
وسيله ي دو امپراتوري مزبور، تجزيه شد و بخش هاي پهناوري از آن تحت ســلطه ي روس ها و پاره اي نيز زير چنِگ بريتانيا قرار گرفت. چنان كه گفته شد، با 
آغاز سده ي نوزدهم ميالدي، فراگشت تجزيه ي دولت ايران در اثر يورش نظامي روس ها و انگليس ها، آغاز شد و در فاصله ي زماني سال هاي 1192 تا 1260 

خورشيدي )1813 تا 1881 ميالدي(، يعني تنها عرض 68 سال، ايراِن بزرگ تجزيه شد. قراردادهاي منجر به تجزيه ي » ايران«، عبارتند از: 

قرارداد گلستان )1813م/ 1192 خ( : برپايه ي اين قرارداد، بخش هايي از سرزمين هاي قفقاز، به اشغال روسيان  در آمد. 
قرارداد تركمان چاي )1828م/ 1206 خ(: يا قرارداد تجزيه ي سرتاسري قفقاز 

قرارداد پاريس )1857 م/ 1235 خ( : بر پايه ي اين قرارداد، ديوار جدايي ميان مردم ايران و افغانستان كشيده شد. 
تجزيه مكران و بلوچستان )1871 م/ 1250 خ( 

پیش گفتار 
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تجزيه سيستان )1873م/ 1252خ( 
قرارداد آخال )1881 م/ 1260 خ( : تجزيه ي سرتاسري سرزمين هاي خوارزم و فرارود و الحاق آن سرزمين ها، به امپراتوري روسيه تزاري. 

در فراگشت تجزيه ي »دولت ايران« در ســده ي نوزدهِم ميالدي، پايتخت دولت ايران در شهر تهران قرار داشت. از اين رو، با هر تجزيه و جدايي، نام »ايران« 
براي باقيمانده ي آن بخش كه در برگيرنده ي پايتخت يعني »تهران« بود، باقي ماند. از اين رو، در سال هاي اخير، به دليل عدم روشنگري الزم، دو مفهوم »دولت 
ايران« از گاه كهن تا تجزيه ي اين واحد در قرن نوزدهم و دولت حاصل از تجزيه )به داليلي كه در باال گفته شد(، در يكديگر تداخل كرده و در نتيجه، سبب ايجاد 
بدفهمي ها و كژفهمي هاي بسيار شده است. بدين گونه براي »بازماندگان« دولت ايران از گاه كهن تا همين سال هاي اخير، اين توهم ايجاد شده است كه منظور 
از واژه ي ايران، سرزمين و دولت كنوني ايران است. در حالي كه اگر پايتخت دولت ايران در دوران تجزيه هاي اخيِر فالت ايران، در شهر كابل، بخارا، گنجه، يا ...، 
قرار می داشت، امروز بخش هايي كه شهر كابل، بخارا، گنجه، يا ...، در آن قرار دارند، به نام »ايران« خوانده مي شد. در آن صورت، »ايران« امروزي بدون ترديد، 
نام ديگري مي داشــت و... از اين رو، بايد كه مياِن دو نام همسان اما با مفهوم ناهمسان، فرق گذارد. شايد راه اين اســت كه از دولت ايران، از عهد كهن تا سده ي 
نوزدهم ميالدي، به نام»ايران بزرگ« يا »ايران واحد )يگانه(«، يا به اصطالح هم خانمانان افغانستاني »آريانا« و به گفته ي درست تر»ايرانا«، نام ببريم. اما بايد 
دانست كه برگزيدن هر يك از اين نام ها و يا هر نام ديگري كه بتواند فرِق مياِن اين دو مفهوم )نام همسان ولي درون مايه ي ناهمسان، به گونه اي كه يكي، جزيي 
از ديگري است و نه همه ي آن( را آشكار كند، متضمن اتفاِق نظِر همه ي فرزندان اين پدر است. اين چيزي است كه امروز، اهميت آن براي تاريخ نگاري و بررسي 
پيشينه ي كهِن مردماني كه در اين روزگار، از هم جدا افتاده اند و در واحدهاي سياسي گوناگون زندگي مي كنند، بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود. با توجه به 
اين كه فرزندان اين پدر، بسيارند و شايد پاره اي از آنها، در اثر قرار گرفتن زير سلطه ي بيگانه و يا تحت تبليغات بيگانگان، از »اصل خود« دور افتاده اند، مي بايست 
براي باز جســتن »روزگاِر وصِل« فرهنگي، مراكزي فعال در خانه هاي اين »فرزندان« برپا گردد، تا اين كار ســترگ، به انجام برده شــود. فرزنداِن »پدر«، اين 

مردمان اند و در حال حاضر، در اين واحدهاي سياسي زندگي مي كنند:  
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 يكمـ   در منطقه ي قفقاز :  
                   جمهوري آذربايجان )اران(    

                   جمهوري ارمنستان  
                   جمهوري گرجستان  

                     سرزمين هاي ضميمه شده به خاك فدراسيون روسيه : داغستان، اوستي شمالي، چچن ستان، اينگوش ستان، قاباردين - بالخارستان،   
                   كراچاي - چركسستان و اوديغه  

دومـ   در منطقه ي خوارزم و فرارود :   
                   جمهوري تركمنستان  

                    جمهوري ازبكستان  
                     جمهوري تاجيكستان   

                   بخش هاي ضميمه شده به جمهوري هاي قزاقستان و قرقيزستان  

سومـ   افغانستان  

چهارمـ   ايران )كنوني(   

پنجمـ   بخش هايي از مكران و بلوچستان كه ضميمه ي خاك جمهوري پاكستان شده است و...  

ششمـ   كردها و ديگر مردماِن سرزمين ها و بخش هاي تجزيه شده از سوي دولت عثماني، در غرب »ايران زمين«  

هفتمـ   بحرين
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بخش يکم ايران کهن 

الف - ايران ويج بنگاه ايرانيان يا ايران ويج، در كنار رود دايي تياي نيك قرار داشــت كه به باور ايرانيان، نخستين سرزمين نيكي بود كه اهورامزدا آن را آفريده بود.1 
ايران ويج )در اوستا » ايرين ويج«  يا  »ايرين ويجنگه«( به معناي سرزمين ايرانيان و بنگاه ايرانيان است 2. شادروان استاد دكتر محمد مقدم، از آن به عنوان »بيضه ي 

ايران« يا مهد فرهنگ ايراني، نام مي برد.3  در فردگرد يكم ون دي داد، آمده است :         

نخستين كشوري كه من ]اهورامزدا[ آفريدم. ايران ويج نامي بود، بر كرانه ي رود دايي تياي نيك 

 استقرار ايراني ها در ايران ويج كه از آن به عنوان آفرينش »نخستين كشور« از سوي اهورامزدا ياد شده است ، درسال 10762 پيش از ميالد مسيح يا 11383 پيش 

از هجرت پيامبر از مكه به مدينه و نيز 8994 سال )خورشيدی( پيش از ميالد زرتشت، مي بوده است 4. سال 10762 پيش از ميالد مسيح ، برابر است با نخستين سال از 
گاه شمار دوازده هزار سالي ايرانيان4 . بر پايه ي محاسبات استاد ذبيح بهروز : 5  

... اولين روز هزاره ي اول، روز آدينه اول فروردين ســال موش 9036 سال خورشيدي و70 روز پيش از رصد ]زرتشت[ 
بدين سان ، هزاره ی نخست در سال 10762 پيش از ميالد و يا 11383 سال پيش از هجرت پيامبر از مكه به مدينه بوده 

است . 
درباره ي جاي ايران ويج، بسيار گفته و نوشته اند؛ اما شايد بتوان گفت كه ره، به جايي نبرده اند. پاره اي از پژوهشگران، رود دايي تي نيك را با رود ارس  يا رود زرافشان، 

يكي دانسته اند. در حالي كه در دوران ساسانيان، رود سند را به اين نام مي ناميدند6 . »كريستين سن«، در اين باره بر اين باور است كه : 7                     

ايران ويج، نام قديمي ميهن ابتدايي ايرانيان كه در كتاب هاي ديني مشهور است، طي زمان براي ناميدن نواحي مختلف، 
مهم ترين مركزيت را داشت.  

دكتر جليل دوست خواه، آن را درجايي در آسياي ميانه مي داند :8 
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چنان كه از كاربرد كلي اين نام در اوســتاي نو )به ويژه در فرگردهاي يكم و دوم ون دي داد( وپژوهش هاي بســياري از دانشوران و 
ايرانشناسان و دست آوردهاي باستان شناسي برمي آيد، اين سرزمين جايي در آسياي ميانه، در حد خوارزم )خيوه( بوده است. 

اما بايد گفت كه ايران ويج در عرض هاي باالي شمالي قرار داشته اســت9 . زيرا در پايان دوران آخرين يخبندان )هزاره ي دهم - نهم پيش از ميالد( كه براي فرجامين بار، يخچال ها گسترش 
پيدا كرد، يخچال ها تا عرض 33 درجه ي شمالي را نيز در برگرفت. 

از سوي ديگر، ايراني ها، در مرحله ي نخست مهاجرت به سوي نيم روز )جنوب(، در جلگه ي »سغد« استقرار پيدا كردند، در حالي كه هرگاه در خوارزم مي بودند، نيازي به مهاجرت نبود .
  هم چنين بايد به ياد داشته باشيم كه هميشه مهاجران نام سرزمين هاي خود را با خود به دوردست ها مي برند، ايراني ها نيز »ايران ويچ« را با خود همراه برده اند و به گفته ي كريستين سن : 10

 طي زمان براي ناميدن نواحي گوناگون ايران به كار مي رفته است.
 با مهاجرت ايراني ها )ايرها( از شمال به جنوب، آن ها : 11 

ايران ويچ را به گونه ي نمادين با خود مي كوچانند. گرچه هميشه ايران ويچ، در كنار رود دايي تي نيك قرار دارد؛ اما ديگر سخن از يخ 
بندان و سرماي »ديوآفريده« نيست. به سخن درست، ايراني ها پس از مهاجرت، رفته رفته پهنه ي فالت ايران را، ايران ويج قرار دارند. 

رود دايي تياي نيك نيز، رفته رفته، شكل آمودريا و سيردريا، دجله و فرات و اروند، هيرمند و كارون، كورش و ارس، هليلرود و ...، را به خود گرفت. 
در پايان دوره ي چهارم يخ بندان دوران حاضر زمين شناسي، يعني در هزاره هاي دهم و نهم پيش از ميالد، رخ داد تازه اي، ايران ويچ را تحت تاثير خود قرار مي دهد : 12 

به نظر مي رسد در اين دوره ]هزاره ي دهم و نهم پيش از ميالد مسيح[، يخچال هاي »ورم« كه در حال ناپديد شدن بودند، براي آخرين 
بار گسترش مي يابند. گسترش يخچال ها، تا عرض 33 درجه ي شمالي را نيز در برگرفت و باعث سرد شدن هواي فالت ايران گرديد. 
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 با گسترش يخچال ها، ايران ويچ يا نخستين بنگاه ايرانيان، دچار سرما و يخ بندان شــد. به گونه اي كه در آن جا، ده ماه زمستان بود و آن دو ماه نيز،  براي آب و خاك و 
درختان سرد بود. در فرگرد نخست ون دی داد، در پيوند با اين مساله، مي خوانيم : 13 

 نخستين كشوري كه من ]اهورامزدا[ آفريدم، ايران ويچ بود، بر كرانه ي رود دايتياي نيك. پس آن گاه  اهريمن همه 
تن مرگ بيامد به پتيارگي، اژدها در رود دايتياي بيافريد و زمستان ديو آفريده را بر جهان  هستي چيرگي بخشيد ... در آن 

جا ]ايران ويج[، ده ماه زمستان است و دو ماه تابستان و در آن دو ماه نيز، هوا براي آب و درختان سرد است. 

ايرانيان براي در امان ماندن از سرما، به زير زمين )ور( پناه بردند. اين فراگشت شگرف، اين گونه ثبت اسناد كهن ما گرديده وپس از گذشت هزاره هاي بسيار، اين گونه 
در قالب فرگرد نخست ون دي داد، به دست ما رسيده است : 14          

                        21
دادار اهوره مزدا بر]كرانه ي[ رود دايتياي نيك در ايران ويج نامي، با ايزدان مينوي، انجمن فراز برد. جمشــيد خوب 
رمه ]فرزند وي ونگ هان[ بر كرانه ي رود دايتياي نيك در ايران ويج نامي، با برتريــن مردمان انجمن فراز برد. دادار 
اهوره مزدا بر ]كرانه ي[ رود دايتياي نيك در ايران ويج نامي، با ايزدان مينوي بدان انجمن درآمد. جمشيد خوب رمه بر 

]كرانه ي[ رود دايتياي نيك در ايران ويج نامي، همگام با مردمان گران مايه، بدان  انجمن درآمد.     

                         22 
آنگاه اهورامزدا، به جم گفت : اي جم هورچهر، پسر وي ونگ هان! 15 

بدترين زمســتان بر جهان استومند فرود آيد كه زمســتاني سخت مر گ آور اســت. آن بدترين زمستان بر جهان 
استومند فرود آيد كه پر برف است. برف ها بارد بر بلندترين كوه ها، به بلندای اردوی. 16  
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                                            23
اي جم!                       

 از سه ]جاي[ ايدر گوسپندان برسند : آنها كه در بيم گين ترين جاهايند، آن ها كه برفراز كوه هايند                          
و آنها كه در ژرفاي روستاهايند، بدان كنده مان ها                       

                      24
 اي جم!                         

پيش از ]آن[ زمستان، در پي تازش آب، اين سرزمين ها بارآوِر گياهان باشند. ]اما در پي زمستان و[ از آن                            
پس كه برف ها بگدازند، اگر ايدر جاي پاي رمه درجهان استومند ديده شود، شگفتي انگيزد.                      

                       25 
 پس ]تو- اي جم![ آن ور را بساز، هر يك از چهار برش به درازاي اسپريس 17 ، براي زيست گاه مردمان.                        

هر يك از چهار برش به اندازه ي اسپريس، براي استبل گاوان و گوسفندان                     
                       26  

 ... و بدان جا، آب ها فرا تازان، در آبراهه هايي به درازاي يك هاسر 18                       
 ... و بدان جاي َمرغ ها برويان، هميشه سبز و خرم، هميشه خوردني و نكاستني                        

... و بدان جا خانه برپاي دار، خانه ي فراز اشكوب، فروار و پيرامون فروار.                         
                         27

... و بدان جا، بزرگترين و برترين و نيكوترين تخمه هاي نرينه گان و مادينه گان روي زمين، را فرازبر.                       
 ... و بدان جا، بزرگترين و برترين و نيكوترين تخمه هاي چهارپايان گوناگون روي زمين، را فرازبر.                     

                        28  
 ... و بدان جا، تخم همه ي رستني هايي را كه بر اين زمين، بلندترين و خوش بوترين اند، فرابر.                        

 ... و بدان جای، تخمه ي همه ي خوردني هايي را كه بر اين زمين، خوردني ترين و خوش بوترين اند، فرابر.                       
  ... و ]آن ها را[ براي ايشان جفت جفت كن و از ميان نارفتني، براي ايشان كه مردمان ماندگار درآن »ور« اند  
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                        30 
بدان فرازترين جاي، نُه گذرگاه كن. بدان ميانه، شش و بدان فرودين، سه.                        

 هزار تخمه ي نرينه گان و مادينه گان را به گذرگاه هاي فرازترين جاي، ششصد تا را بدان ميانه وسيصد                         
تا را بدان فرودين، فرازبر. آن ها را به »سووراي« زرين 19 بدان ور بران و بدان ور، دري و روزني                        

»خود روشن«20  از درون بنشان.                       

                        33 
 آن گاه جم ]آن[ ور را بساخت. هر يك از چهار برش به درازاي اسپ ريسي و تخمه ي رمه ها و ستوران                        

و مردمان و سگان و پرندگان و آتشاِن سرِخ سوزان 21  را بدان فرو برد.                        
آن گاه جم ]آن[ ور را بساخت. هر يك از چهار برش، به درازاي اسپ ريسي براي زيست گاه مردمان؛ هر                         

يك از چهار برش به درازاي اسپ ريسي براي استبل گاوان وگوسفندان.                     

                       34  
پس بدان جا، آب ها فرا تازاند در آب راهه هايي به درازاي يك ها سر.                     

   ... و بدا ن جا، َمرغ ها برويانيد، هميشه سبز و خرم ، هميشه خوردني و نكاستني.                        
... و بدان جا، خانه ]ها[ بر پاي داشت. خانه ]هايي[ فراز اشكوب، فروار و پيرامون فروار.                     

                      35 
  ... و بدان جاي، بزرگ ترين و برترين و نيكوترين تخمه هاي نرينه گان و مادينه گان روي زمين را فراز برد. 
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... و بدان جاي، بزرگ ترين و برترين و نيكوترين تخمه هاي چهار پايان گوناگون روي زمين را فراز برد.                       

                        36 
... و بدان جاي، تخم همه ي رستني ها را كه بر اين زمين، خوردني ترين و خوش بوترين اند، فراز برد.                       

 ... و ]آن ها را[ براي ايشان جفت جفت كرد و از ميان نارفتني، براي ايشان كه مردماِن ماندگار در ]آن[ »ور« اند...                   

                       38   
بدان فرازترين جاي، نه گذرگاه كرد. بدان ميانه، شش و بدان فرودين، سه.                       

هزار تخمه ي نرينه گان و مادينه گان را به گذرگاه هاي فراز ترين جاي، ششصد را بدان ميانه و سيصد                      
تا را بدان فرودين، فراز برد.                      

آن ها را به »سوورا«ي زرين، بدان ور براند و بدان ور، دري و روزني خود روشن از درون بنشاند.                     

                     39 
 ... پس آن روشني ها از چه اندـ   اي اهورامزداي اشونـ  كه چنين در آن خانه هاي ور جم كرد، پرتو  مي افشانند؟                      

 ...]بدان جا[ پديدار و پنهان شدن ستارگان و ماه و خور]شيد[، يك بار ]در سال[ ديده مي شود ...   

 بـ  مهاجرت ايراني ها )ايرها(
پس از پايان اين يخبندان و برف، »ايراني ها« با انفجار جمعيت روبرو مي گردند و در اين فرآيند، سه بار به پيشوايي جم وي ونگ هان،) يا ديگري و يا 
ديگران(  از شمال )اپاختر( به سوي جنوب )نيم روز( و عرض هاي متوسط شمالي، سرازير مي شوند. چنان كه گفته شد، در اثر افزايش جمعيِت ايرها و در 
اين راستا، افزايش دام ها و تنگ شدن چراگاه ها، زمين بر آنان تنگ مي شود. جم وي ونگ هان، سه بار  آن ها را به سوي نيم روز )جنوب( حركت مي دهد 

و در هر حركت، يك بهره ي از سه بهره زمين را، به روي آنان مي گشايد. در فرگرد دوم ون دي داد مي خوانيم : 22                      

                      8 
 آن گاه به شهرياري جم، سيصد زمستان سرآمد و اين زمين پر شد از رمه ها و ستوران و مردمان   
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و سگان و پرندگان و آتشاِن سرخ سوزان  ورمه ها و ستوران و مردمان، بر اين زميـن جاي نيافتنـد...                 

                      10
 آن گاه جم به روشني، به سوي نيم روز ]جنوب[ به راه خورشيد فراز رفت. او اين زمين را به سـووراي                         

زرين بر سفت و به اُشترا23 بشفت..                      

                            11
پس جم اين زمين را يك سوم بيش از آن چه پيشتر بود، فراخي بخشيد و بدان جاي، رمه ها و ستوران                       

و مردمان فراز رفتند، به خواست و كام خويش. چونان كه كام هر كس بود.                                    

                                        12 
   آن گاه به شهرياري جم، ششصد زمستان بسر آمد و اين زمين پر شد از رمه ها و ستوران و مردمان و                        
سگان و پرندگان و آتشاِن سرخ سوزان، و رمه ها و ستوران و مردمان، بر اين ]زمين[ جاي نيافتند.                    

                    14 
  آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز رفت. او اين زمين را به »سوورا« ي                        

 زرين بر سفت و به »اُشترا« بشفت...                     

                     15 
  پس جم اين زمين را دو سوم بيشتر از آن چه پيشتر بود، فراخي بخشيد و بدان جا، رمه ها و ستـوران                       

و مردمان فراز رفتند و به خواست و كام خويش. چونان كه كام هر كس بود .                    

                      16  
 آن گاه به شهرياري جم، نهصد زمستان سر آمد و  اين زمين پر شد از رمه ها و ستوران و مردمـان و  سـگان و پـرندگان و 

 آتشاِن سرخ سوزان. ورمه ها و ستوران و مردمان بر اين ]زمين[ جاي نيافتند.  
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                      18
 آن گاه جم به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز رفت. او اين زمين را به »سوورا«ي                       

 زرين بر سفت و به » اشترا« بشفت...                   

                   19 
 پس جم، اين زمين را سه سوم بيش از آن چه پيشتر بود، فراخي بخشيد و بدان جا، رمه ها و   ستوران و مردمان فرا رفتند. به خواست و كام خويش، چونان كه كام هر كس بود. 

 بدين سان، در مدت 1800 سال )300 + 600 + 900 زمستان ( ، سه بار ايرها )ايراني ها( به پيشــوايي جم وي ونگ هان )يا زيرنام اين نماد(، به سوي جنوب  كوچ كردند . در هر كوچ، 
يك بهره بر پهنه ي جغرافيايي سرزمين آنان افزوده گرديد  بدين سان، در پايان آخرين كوچ، ســرزمين ايرها، افزون بر»  ايران ويچ «،  به اندازه ي سه بهره ديگر يا شش دانگ كامل، 

فراخي مي يابد.  

در فرگرد نخست ون دي داد، سخن از» آفرينش« سرزمين هاست. بدون دو دلي اين سرزمين ها، ارتباط تنگاتنگ با گشودن زمين به روي مردمان از سوي  جم وي ونگ هان دارد. 
از سوي ديگر، اين سرزمين ها، همان سرزمين هايي اند كه در جاي جاي »يشت«ها از آن ها به عنوان سرزمين هاي هفت گانه نام  برده مي شوند : 24                       

 مهر توانا، بر اَرَزهي، ُسوُهي، َفردَذفشو، ويدَذفشو، و اوروبرشتي، و اوروجرشتي و بر اين كشور                        
خونيرث درخشان - پناهگاه بي گزند و آرام گاه ستوران - بنگرد بر اين كشور درخشان َخونَيرث بگذرد.     

هم چنين در رشن يشت مي خوانيم :25                     
  اي رشن اشون!                       

 ... اگر تو در كشور ارزهي هم باشي، ما ترا به ياري همي خوانيم.                       
... اگر تو در كشور سوهي هم باشي...                     

  ... اگر تو در كشور فردذفشو هم باشي... 
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... اگر تو در كشور ويدذفشو هم باشي...                      
 ... اگر تو در كشور واوروبرشتي هم باشي...                      

 ... اگر تو در كشور واوروجرشتي هم باشي...                      
 ... اگر تو در كشور درخشاِن خونيرث هم باشي، ما ترا به ياري همي خوانيم...  

بايد به ياد داشته باشيم كه در يشت ها، اين نام ها بسيار كهن است و ميان ايرانيان، تورانيان، سرمت ها و سنديان مشترك است. 

در فرگردنخست، »ون دي داد« با نام هاي سرزمين هاي ايراني برخورد مي كنيم كه نام هاي تازه تري است، گرچه در اين جا، سخن از ايران ويج است بر كرانه ي رود داي تي ياي نيك.  

داستان را از زبان اصلي آن بشنويم. با وجودي كه گفته بسيار كهن است ؛  اما پاره اي از نام ها، به گوش هاي ما آشنايند. بدون دودلي، اين نام ها، در دوران هاي  بعد، جاي گزين نام هاي كهن 
شده اند. 

چنان كه گفته شد، بنگاه ايرانيان، ايران ويج يا ايران ويژه بود كه دچار گسترش يخ زار در پايان دوره ي يخبندان چهارم شد و قابليت زندگي را براي ايرها  از دست داد. از اين رو، ايرها )ايراني 
ها( در اثر انفجار جمعيت كه رفته رفته از پهنه ي آن كاسته مي شد، سه بار رو به نيم روز )جنوب( مي آورند و هر بار،  يك بهره از زمين را مي گشايند. در فرگرد يكم، سخن از سرزمين هاي مزدا 
آفريده است كه بدون در نظر گرفتن ايران ويچ كه در اثر سرما و يخبندان، قابليت  زندگي را از دســت داده بود، پانزده سرزمين اند كه نشان دهنده ي سه بهره ي از زمين اند كه جم وي ونگ 
هان ) راهبران مهاجرت(، در كوِچ سه گانه، ايراني ها را به سوي اين سرزمين ها، راهبري مي كنند و در هر دور از مهاجرت،  يك بهره )پنج سرزمين(، به روي آنان گشوده مي شود. سخن را از 

زبان فرگرد نخست ون دي داد، بشنويم : 26                       

                       5  
دومين سرزمين نيك و كشوِر نيكي كه من اهوره مزدا آفريدم، جلگه ي »سغد« بود...                     

                       6  
سومين سرزمين و كشوِر نيكي كه من اهوره مزدا آفريدم، »مرو« نيرومند و پاك بود...                     

                       7  
چهارمين سرزمين و كشوِر نيكي كه من اهوره مزدا آفريدم، »بلخ« زيباي افراشته درفش بود... 
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                         8   

پنجمين سرزمين و كشوِر نيكي كه من اهوره مزدا آفريدم، »نِسايه« در ميان بلخ و مرو بود... 27                         

                    9

 ششمين سرزمين و كشوِر نيكي كه منـ  اهوره مزداـ  آفريدم، »هرات« و درياچه اش بود... 28                     

                     10

هفتمين سرزمين و كشوِر نيكي كه منـ  اهوره مزداـ  آفريدم، »َويِه ِكرتَه«... بود... 29                      

                     11

 هشتمين سرزمين و كشوِر نيكي كه منـ  اهوره مزداـ  آفريدم، »اورو«ي داراي چراگاه هاي سرشار بود... 30                     

                     12 

نهمين سرزمين و كشوِر نيكي كه منـ   اهوره مزداـ  آفريدم، »خنِنَت« در گركان بود...                      

                     13

دهمين سرزميني و كشوِر نيكي كه منـ  اهوره مزداـ آفريدم، »َهرَهويتي« زيبا بود... 31                      

                     14

يازدهمين سرزمين و كشوِر نيكي كه منـ   اهوره مزداـ  آفريدم، »هيرمنِد« رايومنِد فره مند بود.. 32                     

                      16 

 دوازدهمين سرزمين و كشوِر نيكي كه منـ  اهوره مزداـ  آفريدم، »ري« بود كه سه رد در آن فرمان رواي اند... 33                    

                     17  

سيزدهمين سرزمين و كشوِر نيكي كه منـ  اهوره مزداـ آفريدم، »َچخَر« نيرومند و پاك بود... 34 
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                         18 
چهاردهمين سرزمين و كشوِر نيكي كه منـ   اهوره مزداـ  آفريدم، »َوِرَن« چهار گوشه بود كه فريدونـ  فرو                          

كوبنده ي آژي دهاكـ  در آن زاده شد ... 35                       

                         19  
پانزدهيمن سرزمين و كشوِر نيكي كه منـ  اهوره مزداـ  آفريدم، »هفت رود« بود... 36 
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شانزدهمين سرزمينی كه  منـ  اهورخ مزداـ  آفريدم ، سرزمين گرداگرد سرچشمه ی رود » رنگ ها « بود . 37

بدين سان ، ايرانيان از اپاختر ) شمال ( به سوی نيم روز يا به گفته ی ديگر به سوی گرما و نور به حركت درآمدند :   به سوي »جلگه ي سغد«، »مرو نيرومند«، »بلخ زيباي افراشته درفش«، »نسايه در ميان بلخ و 
مرو«، »هرات و درياچه اش«، »ويه كرته«، »اوروي« داراي چراگاه هاي بسيار، »ِخننَت در گرگان«، »ُهرُهويتي زيبا«، »هيرمند رايومند«، »ري«، »چخر نيرومند و پاك«، ورن چهار گوشه كه در آن فريدون 

فروكوبنده ي ضحاك زاده شد، هفت رود و سرانجام، سرزمين گرداگرد رود رنگ ها.
 با توجه به يخ بندان و سرمايي كه در دوران جم وي ونگ هان حادث شد، به طوري كه آب و هواي ايران ويج چنان سرد شد كه »ده ماه زمســتان بود و دوماه ديگر سال هم، هوا براي آب و درختان سرد بود«، 

مي بايست زمان جم وي ونگ هان، مربوط به مراحل پاياني يخبندان »ورم« بوده باشد. زيرا همان گونه كه اشاره شد، در هزاره ي دهم - نهم پيش از ميالد مسيح : 38      

يخچال هاي »ُورم« كه در حال ناپديد شدن بودند، براي آخرين بار گسترش پيدا كردند. گسترش يخچال ها تا عرض 33 درجه شمالي را نيز در برگرفته...

 از سوي ديگر، ايران ويِج نامي بر كرانه ي رود دايي تيا، يا نخستين سرزميني كه اهورامزدا آفريده اهريمن، به پتيارگي اژدها را در رود داي تيا بيافريد و زمستان ديو آفريده را بر جهان هستي چيرگي بخشيد 39، 
مي بايست خيلي شمالي تر از عرض 33درجه شمالي، مي بوده باشد. البته بايد توجه داشت كه اگر فاصله ي  زيادي با حد جنوبي يخبندان نداشت. در آن صورت ايراني ها )ايرها(، مي توانستند رو به جنوب نهاده 
و خود را از سرما و يخ بندان در امان دارند و شايد هم  پاره اي از آن ها همين كار را كردند و پيش تر از مهاجرت هاي سه گانه، در فالت ايران مســتقر شدند. از اين رو، مي بايست ايران ويج در نقطه اي در عرض 

هاي  شمالي كمابيش50 درجه قرار مي داشت. 
بدين سان، با پايان دوره ي يخبندان مزبور و انفجار جمعيت در ايران ويج، ايراني ها، آغاز به مهاجرت وسيع كردند و بر پايه ي »ون دي داد«، در سه نوبت ، از شمال به سوي جنوب )نيم روز( به حركت درآمدند. 

از سوي ديگر، مي توان پذيرفت كه كشورهايي كه اهورامزدا از آفرينش آن ها سخن مي گويد، بايد خط سير مهاجران بوده باشد . اين سرزمين ها بدون  ايران ويج، پانزده سرزمين اند.
 برپايه ي اسناد به جامانده، مهاجرت ايرانيان  در سه بار انجام گرفته است: بار نخست، سيصد زمستان )سال(. بار دوم ششصد زمستان )سال( و بار سوم  نهصد زمستان )سال( به درازا كشيده است .  
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از آن جا كه ايرها از سوي شمال مورد تهاجم يخبندان قرار گرفته بودند و به گفته ي ون دي داد: 40     
 اهريمن  همه تن مرگ به پتيارگي، اژدها در رود دايي تياي نيك بيافريد و زمستان ديو آفريده را برجهان هستي جهان ]ايرها[، چيرگي بخشيد

 و در اثر آن، آب و هواي ايران ويچ يا نخستين كشوري كه اهورامزدا آفريده بود، براي زندگي غيرقابل تحمل شــد، »اپاختر« يا »شمال« از نظر ايرها، جايگاه اهريمن و 
ديوان به شمار آمد. براي مثال، در ون دي داد مي خوانيم: 41                     

اهريمن مرگ آفرين ، ساالر ديوان از سرزمين اپاختر ، پيش تاخت                        
             

پس از پايان يخ بندان ، ايرانی ها با انفجار جمعيت روبرو گرديدند .  در اثر انفجار جمعيت، جاي برايشان تنگ شــده بود، راه جنوب يا نيم روز را در پيش گرفتند. از اين رو، 
جنوب يا نيم روز، براي ايرها، حكم منبع نور و روشــنايي و گرمي و زندگاني را پيدا كرد. اين مفاهيم به آموزه هاي ديني زرتشتي نيز  راه يافت و بدينسان، شمال را مامن 
و مكمن ديوان و اهرمنان دانسته و نيم روز يا جنوب را ســرزمين اهورايي، گرما و زندگي به شمار آوردند. بدينسان، ايرها، به دنبال پايان يخبندان و پس از گذشت سيصد 

سال )سيصد زمستان( بر اثر افزايش جمعيت، پهنه ي زندگي بر آنان تنگ شده  بود، چنان كه : 42   
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رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان ...، بر اين ]زمين[، جاي نيافتند.  

بر اثر اين رخ داد، ايرها ناچار از مهاجرت شدند و بدينسان، نخستين مرحله ي مهاجرت ايراني ها )ايرها( به سوي جنوب )نيم روز(، آغاز شد : 43                      

 آن گاه ... ]به سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز ]رفتند[ .  

در اين مرحله، يا مرحله ي نخست مهاجرت، ايرها )ايراني ها(، در جلگه ي سغد، مرو، بلخ، نســايه )اشك آباد، عشق آباد( و هرات، جاي گير شدند. بر اثر كاسته شــدن از رشد جمعيت، اين بار پس از گذشت 
ششصد سال )ششصد زمستان(، دوباره بر اثر افزايش جمعيت، پهنه زندگي بر ايراني ها)ايرها( تنگ شد و دگربار : 44                       

رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان ... براين ]زمين[، جاي نيافتند.  

بدينسان، دومين مرحله از مراحل سه گانه مهاجرت اصلي ايرها آغاز شد و براي بار دوم : 45                        

به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز ]رفتند[.  

در اين مرحله، مهاجران در سرزمين هاي ويه كرته)كابل(، »اورو« داراي چراگاه هاي سرشار )غزنه( خنت در گرگان، هرهويتي زيبا )قندهار( و جلگه رود هيرمند يا سيستان، آرام گرفتند. براي بار سوم، ايراني 
ها ناگزير از مهاجرت شدند. بر اثر كاهش رشد جمعيت، اين بار پس از گذشت نهصد سال، براي بار سوم، پهنه ي زندگي براي باشندگان تنگ شد. دوباره سرزمين آن ها : 46                        

پر شد از رمه ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان آتشان سرخ سوزان .  

از اين رو، براي بار سوم ايرها به جنبش درآمدند و: 47                        

به ]سوي[ روشني، به سوي نيم روز، به راه خورشيد فراز ]رفتند[ .  
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لقب هزاره شماره ی هزاره نام هزاره 

 اين بار، بيش تر به سوي جنوب و باختر نفوذ كردند. در فرجامين مرحله مهاجرت، ايراني ها )ايرها(، در ســرزمين هاي »ري«، »چخر« نيرومند و پاك )شاهرود(، »ورن« چهار گوشه )گيالن(، 
هفت رود )شايد پنج آب( و سرزمين گرداگرد  رود رنگ ها، )شايد هليل رود( آرام گرفتند.   

پ ـ  هنگام شناسي تاريخ ايران كهن
در دوران كهن، ايرها آغاز و پايان جهان را دوازده هزار سال مي دانستند كه در پايان هر دوره، دوباره جهان نو مي شود و دور تازه ي دوازده هزار ساله ديگري آغازمي شود... از اين رو، شمار 13 كه 
نشان نو شدن جهان بود، عدد نيكي بود و چنين بود و هست، روز سيزدهم سال نو را به عنوان پايان دوران دوازده هزار ساله و  نو شدن جهان و آغاز دور تازه، جشن مي گرفتند و مي گيرند و چون قرار 

بود كه به گونه نمادين جهان نو و تازه شود، به آغوش طبيعت مي رفتند. 48 
هزاره هاي دوازده گانه، از هزاره هاي اول تا دوازدهم، نام برج هاي دوازده گانه را دارند. نام هزاره ي اول، حمل است و نام هزاره ي دوازدهم، حوت. اين هزاره ها، 
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از هزاره ي پنجم كه اسد است، اين لقب ها را دارند: كيومرث، هوشنگ، جم، ضحاك، فريدون، زرتشت، اخشيت اره و اخشيت اره ماه. در گذشته، براي پنج هزاره ي نخست، 
نتوانسته بودند، نامي بيابند. در حالي كه امروزه مي دانيم كه بايد هزاره ي نخســت را به نام »ايران ويج « ناميد و هزاره ي دوم را به نام جم وي ونگ هان )ورنشيني( و هزاره 

هاي سوم و چهارم را به نام مهاجرت ايراني ها، »كوچ« نامگذاري كرد.برپايه ي محاسباِت استاد ذبيح بهروز : 49                      

 اولين روز هزاره ي اول، روز آدينه اول فروردين ماه سال موش 9036 سال خورشيدي و 70 روز پيش از رصد ]زرتشت[ است.  

بدين سان، آغاز هزاره ي نخست در سال 10762 پيش از ميالد و يا 12772 ســال پيش از امروز )2001 ميالدي / 1389 خورشيدي(، قرار داشته است.  برپايه ي محاسبات 
استاد ذبيح بهروز: 50                       

آخرين روز هزاره ي دوازدهم، روز شنبه 30 اسفند سال 6000 يزدگردي رحلت است.  

يعني روز هفدهم ژانويه 1232 ميالدي يا چهارم بهمن ماه 610 خورشيدي. از اينرو، مي بايست در روز زايش استوت ارت، در سال 1202 ميالدي يا 581 خورشيدي، خورشيد به نشانه ي 
ظهور وي و پايان هزاره ي هوشــيدر، از جنبش باز مي ماند. يا چنان كه گفته شد، مي بايســت كار جهان در روز هفدهم ژانويه 1232 ميالدي و يا چهارم بهمن ماه 610 خورشيدي، به 
پايان مي رفت.  جدول زير با توجه به تاريخ هايي كه استاد ذبيح بهروز به دست داده است )آغازين روز هزاره هاي دوازده گانه، روز آغاز هزاره ي دهم و يا هزاره ي زرتشت  و نيز پايان كار 

جهان(، تنظيم شده است.
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تـ   بنيان گذاري نخستين دولت ايراني  در فالت ايران 

درسال 6765 پيش از ميالد مسيح )7386 پيش از هجرت پيامبر/ 4997 پيش از ميالد زرتشت(، نخستين دولت فراگير ايراني به پيشوايي گيومرث بر پهنه ی فالت ايران ، برپا شد.  اين 

رخ داد بزرگ، اين گونه در اسناد كهن ايران، جاودانه شده ا ست: 51       

فروشي كيومرث اشون را مي ستاييم، نخستين كسي كه به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فرا داد و از او، خانواده ي سرزمين هاي    
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     ايراني و نژاد ايراني پديد آمد. 

 در شاه نامه نيز به اين مساله، به گونه ي سر راست ، اشاره شده است: 52                      

                                                                         
  اين، آغاز تاريخ دولت مداري، اجتماع، تمدن و فرهنگ ايران است در فالت كه ثبت اسناد ما شده است. شــايد هزاره ها پيش تر از آن نيز دولت مداري وجود داشته كه اسناد آن ها را در 

دست نداريم. 
در اين سال، كيومرث توانسته است، سرزمين ايراني ها )ايرها( را پس از سه مهاجرت، شكل دهد و يا به گفته ي بهتر، وي طوايف »ايراني« را يگانه ساخته  و قلمرو آنان را روشن كرده 

است. سخن از پادشاهي و ديهيم گذاري »كدخدايي« است. 
كيومرث، هم زمان نماگر يك دوره ي تاريخي نيز هست. بر پايه ي تقسيمات عمر جهان به دوازده هزار سال، هزاره ي پنجم به نام اوست. چنان كه گفته شد، آغاز تاريخ دولت  مداري، 
اجتماع، تمدن و فرهنگ ايران در فالت ايران ، با نام كيومرث است كه آغاز آن برابر است با ســال 6765 پيش از ميالد. در آغاز هزاره اي كه به نام كيومرث يا شاخص ترين فرد آن هزاره 
نامگذاري شده، بر پايه ي اسنادي كه در دست داريم، ملت ايران شــكل كامل گرفته اســت.  يا به گفته ي ديگر ايراني ها به رهبري مردي به نام كيومرث با يكديگر متحد شده و در پناه 
اين يگانگي، توانسته اند قلمرو خود را مشخص كنند. با آغاز  دوره ي كيومرث، براي نخستين بار در تاريخ دولت مداري، اجتماع، تمدن و فرهنگ ملت ايران، مساله ي سازما ن دهي پيش 

مي آيد و كيومرث به »كدخدايي«]شاهنشاهي[، يعني به مقام حل و فصل امور، برگزيده مي شود و تاج گذاري مي كند. 

 ثـ  خاندان هاي شاهنشاهي ايران در دوران كهن 
پيش داديان  از: 6765 تا 3767 پ م م / 7386 تا 4388 پ ه پ / 5000 تا 2000 پ م ز   
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كيومرث، هوشنگ، تهمورث و جم جم )يا جمشيد، جم فرزند تهمورث( 

فريدونيان )از: 2767 تا كمابيش 2230 پ م م / 3388  تا 2851 پ ه پ / 999  تا 462 پ م ز(

 فريدون، ايرج، منوچهر، زوتهم اسب )تهماسب( و گرش اسب )گرشاسب( 

كيانيان )  از: كمابيش 2230  تا  كمابيش 1707 پ م م / 2851 تا 2328 پ ه پ/ 462  تا 61 پ م ز( 

كي قباد، كي كاووس، كي خسرو

 لهراسبيان )  از: كمابيش 1707 تا 1428 پ م م 2328 تا 2049 پ ه پ/ 61 پ م ز تا 340 م ز( 

لهراسب، گشت اسب )گشتاسب(، بهمن، هماي، داراب و دارا  

 جـ  گسل دولت فراگير ملي 

چندين بار در درازاي هزاران سال تاريخ دولت مداري در ايران، دولت فراگير ملي، دچار فروپاشي شــده كه دوباره ايرانيان، آن را بازسازي كرده اند. نخستين گسل، آن 
چيزي است كه به نام فرمان روايي آژي دهاك )ضحاك(، نامبردار شده است. به باور نويسنده، دليل فروپاشي دولت فراگير ملي يا كم رنگ شدن آن و شايد ايجاد چندين 

دولت در گوشه و كنار كشور، خشك سالي سختي بود كه به مدت پانصد سال بر كشور، چيره گرديد : 53 

دوران خشك سالي در]فالت[ ايران، حدود شش هزار ســال پيش از اين به حد اعالي خود رسيد ]و در[ پنج هزار و پانصد سال قبل از 

اين، يك تغيير فاحش در هوا روي داد  .

اين دوران كمابيش برابر است با دوران پايان جمشيد جم و به گفته ای، »منی« كردن او، فرو پاشيدن دولت فراگير ملی و چيرگی آژي دهاك و... 
به دنبال اين فروپاشي، دولت فراگير ملي از سوي فريدون در سال 2767 پ م م/  3338  پ ه پ/ 999 پ م ز  باز سازي گرديد.

 پس از گرويــدن ايرانيان به آيين زرتشت، يا برپايي نخــستين دين  دولــت در ايران )و در سـر تا سر جهان( از سوي گشت اسب در سال 1728 پيش از ميالد،   
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دولت فراگير ملي، سيصد سال پس از دگرگون شدن دين، يعني در سال 1438 پيش از ميالد، شايد بر اثر يورش تورانيان كه به دين نياكان خود مانده بودند، فرو 
پاشيد : 54                       

 به سه صد سالگي دين1428 ]پ م[، در روز، آسمان چون شب شود  ] نماد سازی تيرگی و فروپاشی [ و در دين خلل شود 

و خدايي ]شهرياري يا  شاهنشاهي[ ، بلرزد.  

بدينسان، بار ديگر يك گسل تاريخي ايجاد گرديد كه تا برپايي دولت فراگير ملي ماد در ســال 605 پ م از سوي كي اكسار )هوخشتره(، به مدت 823  سال، به 
درازا كشيد.  

دولت فراگير ملي ماد كه در سال 605 پ م برپا گرديد 55 ، زمينه ي پيدايي و برپايي شاهنشاهي هخامنشيان را فراهم آورد. البته ممكن است كه با يافته هاي تازه 
تري در كناره هليل رود و يا شهر سوخته و يا جاهاي ديگر از فالت ايران، روشني هايي در زمينه ي اين گسل، به دست آيد.  

با فروپاشي دولت هخامنشيان در سال 330 پ م، دگر باره دولت فراگير ملي با يك گســل كوتاه روبرو گرديد. با برپايي دولت اشكانيان در سال 247 پ م )تاج 
گذاري نخستين شهريار اشكاني(، دوباره دولت فراگير ملي در قالب شاهنشاهي اشكانيان و ساســانيان، تا سال 651 ميالدي )30خورشيدي(، برپا و برقرار بود. 

دولت فراگير ملي با يورش عربان و فرو افتادن دولت ساسانيان در سال 30 خورشيدي )651/30  ميالدی( بار ديگر، دچار يك گسل تاريخي  چند صد ساله شد. 
با تاج گذاري شاه اسماعيل صفوي در سال 880 خورشــيدي )1502ميالدي/ 907 ميالدی (، پس از يك گسل 850 ساله، بار ديگر دولت فراگير ملي بازسازي 

شد.
 در آغاز سده ي نوزدهم ميالدي، با يورش روسيان كه از پشتيباني انگليسيان بهره مند بود، بار ديگر فراگشت فروپاشي دولت فراگير ملي با تحميل قراردادهاي 
گلستان )2آبان 1192 /24 اكتبر 1813( و تركمان چاي )اول اسفند 1206 /21 فوريه 1828(، آغازشــد و با تجزيه ي افغانستان از سوي انگليسيان )13 اسفند 

1235 / 4 مارس1857( و سپس خوارزم و فرارود از سوي روسيان )23 آذر 1260 /14 دسامبر 1881( و ... ، دولت فراگير ملي فرو پاشيد.     

             * بايد توجه داشت كه اردشير يكم در سال)226 م/ 395 پ ه پ/1994 م ز( توانست اردوان پنجم را به طور كامل شكست دهد.  
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 پي نوشت ها : 

1 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيانـ   ج
2ـ    همانـ   ون دي دادـ   فرگرد يكمـ   بند 3و 4ـ   رر659 

3 -  داستان جمـ   دكتر محمد مقدمـ   ايران كوده شماره ششـ   چاپ دومـ   تهران، مهر ماه 1363ـ   ر94
 4 -  براي آگاهي بيشتر، نگ: تقويم و تاريخ در ايران/ تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهنـ   چاپ دومـ  ر 83 

5 - تقويم و تاريخ در ايرانـ   ر85
6 -  تاريخ و تمدن و فرهنگ ايران كهنـ   چاپ دومـ   ر154 

7 -  نمونه ي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانه اي ايرانـ   آرتور كريستين سنـ   ترجمه احمد تفضلي و ژاله آموزگارـ   انتشارات نشر نوـ   ج1ـ   تهران 1363ـ   
ر223 

8 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيانـ   ج  2ـ   ر 938 
9 -  تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهنـ   چاپ دومـ   ر 155 

10 -  همانـ  ر 154 
 11 -  تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهنـ  چ 2ـ  ر 155 

 12 -  تاريخ ايران كهنـ  ر 295 
13 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان )ون دي دادـ   فرگرد يكمـ   بند 3 و 4( ج 2ـ    659 

14 -  سنت »ور« نشيني يا زندگي در زير زمين، در جاي جاي اين ســرزمين و حتی در مناطق گرم تا اين زمان هاي نزديك پابرجا بود. مردمان تهران، تا گزينش  
 اين شهر به گونه ي پا يتخت از سوي آقا محمد خان قاجار، در زير زمين زندگي مي كردند. اين سنت، سال ها در بخش هايي از پا يتخت پابرجا بود.       

كنت گوبينو نيز در كتاب سه سال در آسيا به »ور« نشيني )غار زير زميني( در مناطق شمال عثماني هم مرز ايران، اشاره دارد.      البته بايد دانست كه نام جاهايي كه داراي واژه ي 
»ور« هستند، مانند ورامين، راور و بسياري جاهاي ديگر، با سنت »ورنشيني« پيوستگي دارند. 

15 -  جم فرزند وي ونگ هان با جم شــا هنامه فرزند تهمورث، نامبردار به جم شيد )شايد هم فرزند شيد( دو شــخصيت جداگانه، با اختالف زماني چند هزار سال هستند. براي 
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آگاهي بيش تر نگاه كنيد به: تاريخ تمدن فرهنگ ايران كهنـ   چاپ دومـ   رر 172ـ   153
16 -  اندازه است. دكتر جليل دوست خواه، مي نويسد: و يا مقصود همان رود اساطيري »اردويسور« است كه مثال بلندي قرار گرفته ؟ )اوستا...ـ   ج2ـ   زير نويسـ   1ر 669( 

17 -  اسپ ريس يا اسب رس، برابر با مسافتي كه اسب مي تواند بدون ايست به تاخت بپيمايد. امروز، به ميدان هاي اسب دواني، اسپ ريس نيز مي گويند. كمابيش يك كيلومتر  و نيم  می باشد 
18 - دكتر محمد مقدم، آن را برابر هزار قدم مي داند  )داستان جم ...ـ   زير نويس 9ـ   ر96( 

19 - شاخ، بوق، ناي، كرناي براي دميدن. در اين زمان در تبت رهبانان بودايي براي آگاهانيدن پيروان، وسيله اي دارند كه در ميان دو دســت جاي مي گيرد  و چون در آن مي دمند، صداي آژير اعالم 
خطر را دارد.

20 -  ورانما يا شفاف كه نور از آن گذر كند. 
21 -  بايد نمادي از اجاق خانواده يا به گفته ي ديگر، يگان خانواده باشد. 

22 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيانـ   ج 2ـ   )ون دي دادـ   فرگرد دومـ   بخش يكمـ   بندهاي 8 تا 19ـ    رر669ـ  665( 
23 -  شالق. مانند شالق رام كنندگان ددان يا اسبان كه هنگام حركت دادن، داراي صداي زياد و بلند است. اين افزار براي زدن و آزار نيست، بلكه داراي صداي بلندي استـ   دكتر محمد مقدم نيز از آن 

به عنوان گوايا شالق نام مي برد )داستان جمـ   زيرنويس 16ـ   ر91( .
 24 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان. ج 1 )مهريشتـ   كرده چهارمـ   بند15( ر365 

25 - همان )رشن يشتـ   بندهاي 9 تا15( ر399 
26 -  همان )ون دي دادـ   فرگرد يكمـ   بندهاي 5 تا21(ـ   ج2ـ   رر660ـ  664  

 27 -  نسايا يا اشك آباد )بنگاه اشكانيان( عشق آباد امروزي در جمهوري نو پاي تركمنستان . 
28 -  شايد مراد از درياچه هرات، درياچه ي خوارزم باشد  . 
29 -  از ديد بسياري از پژوهندگان ، سرزمين كابل است . 

30 -  غزنه 
31 -  قندهار 
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32 -  منطقه ي سيستان كه رود هيرمند در آن روان است .    
33 -  خانه خدا، ده خدا، شهربان، در يسنا، هات 19 بند 18، از پنج رد ، سخن گفته مي شود: خانه خدا، ده خدا، شهربان، شهريار و پنجمين آنان زرتشت  )در سرزمين هاي ديگر جز ري زرتشتي( در 

ري زرتشتي، تنها چهار ]تن[ ردانند.
 34 -  شاهرود 

35 - بيش تر پژوهندگان، آن را سرزمين گيالن مي دانند
 36 -  سرزمين آب خور رود ايندوس، يا پنج آب كنوني )دارمستر( شايد هم نام پنج آب، يادآود نام هفت رود باشد 

37 -  در رشن يشت در بند 18 و 19 و در جاهاي ديگر نيز از سرچشمه و دهانه ي رود رنگ ها، نام برده شده است. به باور نويســنده، با توجه به تمدن گسترده ي كنار هليل رود، شايد رود رنگ ها، 
همان هليل رود امروزي است. 
38 - تاريخ  ايران كهنـ  ر 295

39 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيانـ   ج2ـ   ون دي دادـ   فرگرد يكمـ   بند 3ـ   ر659 
40 -  همان

 41 -  همانـ   فرگرد نوزدهمـ   بخش يكمـ   بند 1ـ   ر861 
42 -  همانـ   فرگرد دومـ   بخش يكمـ   بند 8 ـ   ر666 

43 -  همانـ   بند 10ـ   ر667 
44 -  همانـ   بند 12        

45 -  همانـ   بند 14
 46 - همانـ   بند 17        

47 -  همانـ   بند 18 
48 -  ايرانيان، براي در امان نگاه داشتن اين سنت از دستبرد عربان حاكم، عنوان كردند كه شماره 13نحس است و براي برون رفت از نحسي، به آغوش طببيعت  پناه مي برند! 

49 -  تقويم و تاريخ ايران ـ    انتشارات آرمان خواهـ   85 
50 -  همان ر 86
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51 -  اوستا، كهن ترين سرودهاي ايرانيان ـ   ج1ـ   )فروردين يشتـ   كرده ي 24ـ   بند87 (ـ   ر423 
52 -  شاه نامه ي فردوسيـ   مهدي قريبـ   محمد علي بهبودي )پادشاهي گيومرث( ج1ـ   رر 16ـ   13 

53 -  پيرامون آب و هواي باستاني فالت ايرانـ   رر 24ـ   23 به نظر مي رسد كه داستان نبرد تيشتر با ديواپوش، مربوط به اين دوره باشد يعني كمابيش 4000 تا 3500 پيش از ميالد مسيح كه 
در تير يشتـ  كرده ي ششمـ   بندهاي 20 تا 32، به گستردگي وصف اين خشك سالي و برطرف شدن آن و نيز باال آمدن سطح درياچه ها آمده است. )اوستا ...ـ        ج 1ـ   )تير يشت (ـ   رر337ـ   

 ) 334
54 -  رساله ي زات اسپرم به نام گزيده يا نوشته ي گزيده ويچي تكيهاي Vitichitahiha - zat - sparm زات اسپرم يا زاد اسپرم )به معناي آزاد( ، در  صفحه 31 

      سده ي سوم هجري مي زيسته و برادر بزرگ او به نام منوش چهر، موبدان موبد بود و در فارس و شيراز اقامت داشت و امور زرتشــتيان را سرپرستي مي كرد. در آن زمان، زرتشتيان بيشتر در 
شيراز، ري، كرمان، سرخس و سيرجان، مي زيستند. منوش چهر، داراي حشمت ويژه اي بود.      منوش چهر، برادرش را به عنوان نماينده ي خود به شمال خاوري ايران گسيل داشت. در آن جا، 

زات اسپرم زير نفوذ افكار مانويان و زروانيان قرار گرفت و كتاب گزيده را در راستاي اعالم ديدگاه هاي تازه اش نوشت. 
55 -  سال فروپاشي حكومت آشور به دست دولت ماد 
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) 8763  تا  6765 پ م (
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) 6765   تا   3767  پ م (
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(Jamshid)

) 6765   تا   3767  پ م (
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)~ 2767   تا  ~ 2230  پ م (
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(Key Kavoos)

)  ~   2230  تا   ~  1879  پ م (
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( Goshtasb)

)  ~   1879   تا     1428  پ م (
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بخش دوم ايران باستان 
از بنيان گذاري دولت فراگير ملي ماد، تا فروپاشي شاهنشاهي ساسانيان  

الفـ   دولت فراگير ملي ماد )شاهنشاهي ماد( 
بيشينه ي تاريخ نويسان، كي اكسار )كي كسار( نامبردار به هوخشتر )شهريار نيك( را بنيان گذار راستين شاهنشاهي ماد مي دانند. كي اكسار در سال 605 پ م م ، توانست اين 

كار بزرگ را به انجام رساند. از ياد نبريم كه نياكان وي، در اين راه بسيار كوشيده بودند و پيروزي هايي نيز به دست آورده بودند. 
بر پايه ي داشته هاي تاريخي، نخستين كس كه پس از پيروزي مادها بر سكاها، دســت اندركار يگانگي تيره هاي پراكنده ي مادي شد، ديا اكو بود. اين كار  از سوي پسر و 

جانشين وي »فره ورتيش«، پي گرفته شد. 
از فره ورتيش در سنگ نبشته هاي آشوري به نام گشترتيو »خشــترتيه «، نام برده مي شود. وي، در اتحاد با گروه هايي از ســكاها و به دست آوردن ياوري  سران »تيره ي 

پارس«، با سپاهي بزرگ، قلمرو آشور را مورد آفند قرار داد؛ اما در اثر دوگانگي ميان سكاها، فره ورتيش شكست خورد و خود نيز در ميدان نبرد، كشته شد و ...  

كي اكسار، در برابر نينوا پا يتخت آشور، شهر هگمتانه )همدان( را پا يتخت خود قرار داد و در آنجا، ارگي سترگ ساخت و با پارس ها، روابط دوستي خود را گسترش داد. 
كي اٍكسار، توانست پس از يك رشــته نبردهاي سخت، حكومت آشور را به فروپاشي كشــاند. كي اكسار )هوخشتره(، از ســوي خاوران تا درون سرزمين هاي پارت و بلخ، 
مرزهاي دولت ماد را گســترش داد و از آن جا كه در باختران نيز، از مرزهاي فالت ايران، فراتر رفت، مي توان وي را، برپا كننده ي دوباره ي دولت فراگير ملي، پس از فرو افتادن 

نخستين دين  دولت زرتشتي ، در سال 605 پ م م ) 1226 پ ه پ/ 1163 م ز( يعني سال پيروزي دولت ماد بر حكومت  آشور دانست.
 بدينسان، كي اكسار با برپايي دولت فراگير ملي در سال 605 پ م م ، توانست به گسل دولت فراگير ملي كه 823 سال به درازا كشيد، پايان دهد.  2

البته چنان كه در پيش گفته شد، شايد با كاوش هايي كه در كناره ي هليل رود و نيز شهر سوخته در سيستان به عمل مي آيد، روشني هايي تازه اي در زمينه ي اين گسل 823 
ساله دولت فراگير ملي به دست آيد. پادشاهان و شاهنشاهان ماد، عبارت اند از:  

1 -  كي اكسار شايد از كيانيان )كي قباد، كي كاووس و كي خسرو( بوده كه پس از پيروزي آيين زرتشــت و خوار شماري كي ها، به سوي باختران رانده شده يا گريخته بود.  يا اين كه عنوان »كي« با وجود تالش هاي 
زرتشت دربرانداختن آن، هم چنان در ميان ايرانيان گرامي و ارجمندي مي بوده.

 2 -   از فرو افتادن نخستين دين دولت زرتشتي در سال 1438 پ م م تا برپايي دولت فراگير ملي از سوي كي اكسار )هوخشتره ( در سال 605 پ م م 
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 پادشاهان 

ديا اكو :                                                                            708  تا 655  پ م م          )1329 تا  1276 پ ه پ             /                     1060 تا  1113 م ز( 
فره ورتيش :                                                            655 - 633  پ م م             )1276 تا  1254 پ ه پ              /                     1113 - 1135 م ز(  

شاهنشاهان 

كي اكسار )هوخشتر( :                                  633  تا 585  پ م م            )1256 تا 1206 پ ه پ             /                       1135 تا 1183 م ز(
 آستياك )آژي دهاك(  :                              585 تا 550  پ م م              )1206 تا 1171 پ ه پ               /                     1183 تا  1218 م ز(   
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 بـ   شاهنشاهي هخامنشيان 
سپاهيان آزي دهاك پادشاه ماد كه براي گوش مالي كوروش هخامنشي گسيل شــده بودند، بدون جنگ و خون ريزي، به وي پيوستند. بدين سان دولت فراگير  ملي كه از سوي كي 
اكسار  در سال 625 پ م م ) 1246 پ هـ پ / 1143 م ز ( برپا شده بود، با گشوده شــدن هگمتانه پا يتخت دولت ماد در سال 550 پ م م )1171 پ ه پ/ 1218 م ز( به دست كوروش 

بزرگ،  به ريخت شاهنشاهي هخامنشي درآمد. 1
 كوروش بزرگ، در ســال 538 پ م م )1159 پ ه پ(، بابل را گشود و با صدور منشور دادگري ملت ايران، فصل نويني را در تاريخ بشــريت رقم زد.2   تالشهاي انساني او را، داريوش 

بزرگ، خشايار شاه و ... پي گرفتند و به مدت 220 سال، نور دانش و بينش، دادگري و انسان دوستي، بر دنياي تاريك و سياه  پاشيدند و .... 

 شاهنشاهان هخامنشي 
1 -  كورش بزرگ :                                  559 تا 528 پ م م                         )1180 تا 1149  پ ه پ               /                              1209  تا 1240 م ز( 
2 -  كمبوجيه :                                               528 تا 522                                             )1149 تا 1143                                     /                                        1240 تا 1246( 
3 -  داريوش بزرگ :                            522    تا  486                                            )1143 تا 1107                                    /                                       1246 تا 1282( 
4 -  خشايارشا :                                             486 تا  465                                            )1107 تا 1086                                 /                                            1282 تا 1303( 
5 -  اردشير يكم :                                         465  تا  424                                            )1086 تا 1045                                     /                                        1303 تا 1344( 
6 -  خشايارشا دوم :                             424   )45 روز(                                    )1045                                                                   /                                                                 1344(
7 -  داريوش دوم :                                      424 تا 404                                             )1045 تا 1025                                    /                                         1344 تا 1364(
 8 -  اردشير دوم :                                      404 تا 359                                           )1025 تا 1006                                         /                                    1364 تا  1409( 
9 -  اردشير سوم :                                    359 تا 338                                            )1006 تا 959                                     /                                              1409 تا 1430( 
10 -  ارشك :                                                 338 تا 336                                           )959 تا  957                                              /                                         1430 تا 1432( 

11 -  داريوش سوم :                          336  تا 330                                           )957  تا  951                                               /                                      1432  تا  1438(      

1 -  158 سال پس از پادشاهي ديا اكو در سال 708 پ م م يا 1329 پ ه پ / 1060 م ز 

2 -  منشور كورش بزرگ، شكفتگي منشور منوچهر است  . )براي آگاهي بيش تر، نگ : تاريخ تمدن و فرهنگ ايران كهنـ  رر 200 - 199(  
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پـ  شاهنشاهي اشكانيان 
اشكانيان با بيرون راندن بازماندگان اسكندر، با بازسازي دولت فراگير ملي، شاهنشاهي نيرومندي برپا كردند كه كمابيش پنج سده، پايدار و استوار ماند )250 پ م تا 226م م / 871 تا 395 پ ه پ(. 

آن ها به پيش گامي » ارشك« در سال 250 پ م م / 871 پ ه پ، دولت خود را در خراسان بزرگ بنيان گذاردند وتوانستند در دوران فرمان روايي مهرداد يكم در سال 138 پ م / 796 پ ه پ، ايران را در جايگاه بزرگ ترين 
قدرت جهان آن روز، قرار دهند. نيرومندي شاهنشاهي اشكانيان در دوران مهرداد دوم، به اوج خود رسيد.

 از ويژگي هاي برجسته ي شاهنشاني اشكانيان، حضور دو مجلس كهستان و مهستان در زندگي سياسي و اجتماعي ايران بود. البته وجود اين دو شورا، ريشه در تاريخ كهن ايران دارد و اين امر، در دولت ماد و شاهنشاهي 
هخامنشيان نيز، وجود داشته است. 

 پادشاهان اشكاني 
1 -  ارشك يكم :                                                                                                                    250 تا 248 پ م                                                      )871 تا 869 پ ه پ                               /                                                1518 تا 1520 م ز( 
2 -  تيرداد يكم :                                                                                                                     248 تا 211                                                                  )869 تا 832                                                     /                                                            1520تا 1557( 
3 -  اردوان يكم :                                                                                                                                             211 تا 191                                                                   )832 تا 812                                                     /                                                            1557 تا 1577( 
4 -  فري يابت )فريابت( :                                                                                          191 تا 176                                                                    )812 تا 797                                                     /                                                            1577 تا 1592(
 5 -  فرهاد يكم :                                                                                                                                              176 تا 171                                                                  )792 تا 787                                                     /                                                            1592 تا 1597( 

 شاهنشاهان اشكاني
 1 -  مهرداد يكم :                                                                                                                 171 تا 138 پ م م                                               )787 تا 759 پ ه پ                                 /                                                1597 تا 1630 م ز( 
2 -  فرهاد دوم :                                                                                                                        138 تا 128                                                                  )759 تا 749                                                     /                                                           1630 تا 1640( 
3 -  اردوان دوم :                                                                                                                    128 تا 123                                                                  )749 تا 744                                                     /                                                            1640 تا 1645( 
4 -  مهرداد دوم :                                                                                                                    123 تا 88 يا 87                                                      )744 تا 709 يا 708                                /                                 1645 تا 1680 يا 1681( 
5 -  سينا تروك)سينه تروك( :                                                                                                  76 يا 75 تا70 يا69                                           )697 يا 696 تا 691 يا 690           /       1692 يا 1693 تا1698 يا 1699( 
6 -  فرهاد سوم :                                                                                                                    70 يا 69 تا 58 يا 57                                           )691 يا 690 تا 679 يا 678          /      1698 يا 1699 تا 1710 يا 1711( 
7 -  مهرداد سوم :                                                                                                                  58 يا 57 تا 55                                                           )679 يا 678 تا 676                               /                                 1719 يا 1711 تا 1713( 
8 -  ارد يكم )ورد( :                                                                                                                                         57 تا 37 يا 36                                                         )678 تا 658 يا 657                                 /                                1711 تا 1731 يا 1732( 
9 -  فرهاد چهارم :                                                                                                                                         37 تا 2                                                                                 )658 تا 623                                                    /                                                            1731 تا 1766(

10 -  فرهاد پنجم )فرهادك( :                                                                               2 پ م م  تا 4 ميالدي                                           )623 تا 617                                                     /                                                           1766 تا 1772(  
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11 -  ارد دوم )ورد دوم( :                                                              4 تا 6 يا 7 ميالدي                       )617 تا 615 يا 614                      /                    1772 تا 1774 يا 1775( 
12 -  ونن يكم )وهونام، ونون( :                               7 يا 8 تا 12                                        )614 يا 613 تا 609                       /                    1775 يا 1776 تا 1780(
 13 -  اردوان سوم:                                                                               12 تا 39 يا 40                               )609 تا 582 يا 581                       /                    1780 تا 1807 يا 1808( 
14 -  گودرز دوم :                                                                                      41تا 51                                                 )580 تا 570                                            /                                               1809 تا 1819( 
15 - بهرام پنجم  ) گور ( :                                               420 تا 438                                     ) 183 تا 201                                             /                                               2066 تا 2088(

16 -  وهونام دوم :                                                                   51                                                                 )570 / 1819(
 17 -  بالش يكم )والش، ولحش( :                    51 تا 77 يا 78                              )570 تا 544 يا 543                        /                    1819 تا 1845 يا 1846( 
18 -  پاكور دوم )پاكر، پكور( :                                     78 تا 108 يا 110                    )543 تا 513 يا 511                      /                     1846 تا 1876 يا 1878( 
19 -  خسرو :                                                                                  110 تا 129 يا  128                 )511 تا 492 يا 491                      /                     1878 تا 1896 يا 1897( 
20 -  بالش دوم )ولخش( :                                                       128 يا 129 تا 147              )492 يا 491 تا 474                       /                    1896 يا 1897 تا 1915( 
21 -  بالش سوم )ولخش( :                                         147 تا 191                                     )474 تا 430                                            /                                               1915 تا 1959( 
22 -  بالش چهارم )ولخش( :                                  191 تا 209                                       )430 تا 412                                            /                                               1959 تا 1977( 

23 -  اردوان پنجم :                                                                201 تا 226                                      )412 تا 395                                           /                                                 1977 تا 1994(    

 تـ  شاهنشاهي ساسانيان 
ساسانيان، با برانداختن شاهنشاهي اشــكانيان در ســال 226 م م )395 پ م پ(، جاي گزين دولت فراگير ملي آنان شدند. در دوران ساســانيان، دين و دولت  درهم آميخت و ايران، دومين دين ـ  
دولت را تجربه كرد. در دوران خسرو يكم )انوشيروان(، پهنه ي ســرزمين هاي زير فرمان ايران از دوران هخامنشيان نيز فراتر رفت؛ اما با نبردهاي درازمدت خسرو دوم با توجه به هزينه هاي بسيار 
اين نبردها، ايران را از درون ناتوان ساخت. افزون برآن، پناهنده شدن خسرو پرويز به بيگانگان پس از شكســت از بهرام چوبين و بازيابي تاج و تخت، به ياري نيروهاي امپراتوري روم، مشروعيت 
شاهنشاهي  ساسانيان را خدشه دار كرد. پس از خسرو پرويز، دوازده تن در مدت كوتاه 4 سال به تخت پادشاهي نشستند كه نمايان گر نبود آرامش و ثبات در كشور بود. سرانجام در سال 632 م / 11 

خ، يزدگرد سوم به پادشاهي رسيد. وي از آغاز، با يورش تازيان روبرو شد و سرانجام با كشته شدن  وی در  مرو، شاهنشاهي ساسانيان در برابر هجوم تازيان فرو پاشيد.

  شاهنشاهان ساساني
 1 -  اردشيريكم :                                                                     224 تا241 م م               )397 تا 380 پ ه پ             /                 1192 تا 2009 م ز(  
2 -  شاپور يكم :                                                                        241 تا 270                          )380 تا 351                                  /                            2009 تا 2038( 
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3 - هرمز يكم :                                                                                                270 تا 271                                                    )351 تا 350                                  /                              2038 تا 2039( 
4 -  بهرام يكم :                                                                                              271 تا 274                                                     )350 تا 347                                  /                               2039 تا 2042(
5 -  بهرام دوم :                                                                                               274 تا 293                                                     )347 تا 328                                 /                              2042 تا 2061(

 6 -  بهرام سوم :                                                                                           293                                                                          )چند ماه( 
7 -  نرسي :                                                                                                          293 تا 301                                                      )328 تا 320                           /                              2061 تا 2069(

 8 -  هرمز دوم :                                                                                                302 تا 309                                                     )319 تا 312                                /                              2077 تا 2070( 
9 -  آذر نرسي :                                                                                                  309                                                                         )چند ماه( 

10 -  شاپور دوم :                                                                                         309 تا 379                                                     )312 تا 242                       /                                2077 تا 2147( 
11 -  اردشير دوم :                                                                                      379 تا 383                                                     )242 تا 238                       /                               2147 تا 2151(
 12 -  شاپور سوم :                                                                                     383 تا 388                                                     )238 تا 233                                 /                              2151 تا 2156(
 13 -  بهرام چهارم :                                                                                 388  تا 399                                                    )233 تا 222                                    /                               2156 تا 2167(
 14 - يزدگرد يكم :                                                                                    399 تا 420                                                      )222 تا 201                                     /                               2167 تا 2188(
15 - بهرام پنجم ) گور (                                                                      420 تا 438                                                   ) 201 تا 183                                  /                              2188 تا 2066(

15 -  يزد گرد دوم :                                                                                     438 تا 457                                                    )183 تا 164                                    /                               2206 تا 2225( 
16-  هرمز سوم :                                                                                          457 تا 459                                                     )164 تا 162                                 /                               2225 تا 2227(
 17 -  پيروز يكم :                                                                                          459 تا 484                                                     )162 تا 137                                 /                                2227 تا 2252(
 18 -  بالش )والش( :                                                                             484 تا 488                                                     )137 تا 133                         /                                2252 تا 2256(

 19 -  قباد يكم )كوات( :                                                                       488 تا 531                                                      )133 تا 90                                                  /             2256 تا 2787( )دو بار به پادشاهي رسيد( 
20 -  خسرو يكم )انوشيروان( :                                                   531 تا 579                                                     )90 تا 42                                              /                               2778 تا 2347( 
21 -  هرمز چهارم :                                                                                   579 تا 590                                                      )42 تا 31                                /                               2347 تا 2358( 
22 -  خسرو دوم )پرويز( :                                                                  590 تا 628                                                     )31 پ ه پ تا 7 هجري خورشيدي                  /                               2358 تا 2396(
 23 -  قباد دوم )كوات دوم( :                                                            628 تا 629                                                    )7 تا 8                                                   /                               2396 تا 2397( 
24 -  اردشير سوم :                                                                                   629                                                                          )8                                                           /                                                         2397( 
25 -  شهر براز :                                                                                             629                                                                          )8                                                                         /                                                          2397( 
26 -  خسرو سوم :                                                                                     629                                                                           )8                                                                   /                                                        2397( 
27 -  جوان شير :                                                                                          629                                                                          )8                                                                     /                                                        2397( 
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27 -  جوان شير :                                                                                          629                                                                          )8                                                       /                                                       2397( 

28 -  پوران دخت )بوران دخت( :                                   630                                                                      )9                                                  /                                                  2398(
 29 -  گشت اسب )گشن اسب( :                                    630 تا 631                                                 )9 تا 10                               /                         2398 تا 2399(
30-  آزرم يدخت :                                                                            631                                                                      )10                                             /                                                  2399( 
31 -  هرمز پنجم :                                                                             631                                                                      )10                                             /                                                  2399( 
32 -  خسرو سوم :                                                                           631                                                                     )10                                             /                                                   2399(

33 -  فيروز دوم :                                                                                631                                                                      )10                                             /                                                   2399( 
34 -  خسرو چهارم :                                                                      631                                                                     )10                                             /                                                   2399(

 35 -  يزدگرد سوم :                                                                       632 تا 651                                                  )11 تا 30                             /                          2399 تا 3050(  

گفته مي شود، پس از آزرمي دخت، دوازده نفر به تخت نشستند كه عمر پادشــاهي برخی از آن ها، به اندازه ي آيين تاج گذاري بود و نام آن ها نيز به درستي در 
دست نيست. از ميان آن ها نام پنج تن شناخته تراند كه در باال آورده شده اند. 
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1322  تا  1171  پ هـ 
)   708    تا   550   پ م (

)   1329    تا   1171   پ ه (
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)     559   تا     330   پ م (

)     1171   تا     951   پ ه (
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)    250 پ م   تا     226  م ( )    871     تا     395 پ . هـ (



49

)    224     تا     226  م ( )    395   پ . هـ   تا     30  خ (
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بخش سوم 

از فروپاشي ساسانیان تا برآمدن صفويان

با كشته شدن يزدگرد سوم در سال 30 خورشيدي )651 م / 30 م ه ي( در »مرو«، شاهنشاهي ساساني كه از رود سند تا رود فرات و از اقيانوس هند  تا درياي سياه را در بر مي 
گرفت، فرو پاشيد. بدين سان، ايران تا تاج گذاري شاه اسماعيل صفوي )30 اسفند 880 /   11  مارس 1502 /2 رمضان 907( در تبريز، نه تنها در دوران هايي استقالل خود را  از 

دست داد؛ بلكه در همه ي اين دوره، داراي دولت فراگير ملي نبود. 
در اين دوران  دراز، چندين بار ايران از سوي اقوام وحشی، از جنوب و خاور، مورد هجوم و اشغال قرار گرفت و پس از هر يورش و اشغال، ايرانيان توانستند با ايجاد دولت هاي 

ايراني، بخش هايي و يا همه ي سرزمين را، از اشغال بيگانگان برهانند؛ اما موفق به ايجاد دولت فراگير ملي نشدند. 
بدين سان، در اين دوران دراز هشتصد و پنجاه ساله، چندين دولت ايراني، هر كدام بر بخش هايي از ايران حكومت مي كردند. اين دولت ها، گاه با يك ديگر  در ستيز بودند و 

اندك زمان هايي نيز در آرامش به سر مي بردند. اين دوران دراز را مي توان بر اساس ژرفاي سلطه ي بيگانگان و نيز حضور دولت هاي محلي ايراني، سه بخش كرد.   

يكمـ  دوره ي سلطه ي عرب ها :
 30  تا  199 خورشيدي  )651 تا 820  م م( 

در اين دوران كمابيش يكصد و هفتاد ساله، ايران به اشغال عربان در آمد و بخشي از امپراتوري اسالمي، به شمار مي رفت. خليفه هاي عرب، براي اداره ي ايران، حكم راناني 
از ســوي خود بر ايالت هاي ايران، منصوب مي كردند. خليفه هاي اموي و عباسي، كوشش بســيار در  نابود كردن فرهنگ وتمدن ايران به كار بردند و كوشيدند تا زبان تازي را 

جانشين زبان پارسي كنند. چيزي كه در ديگر بخش هاي امپراتوري اسالمي، به آساني بدان دست يافتند ؛ در حالي كه در ايران، براي رسيدن به اين مقصود: 1                          

  به مدت هفتاد سال، نوشتن و حتی گفتن به زبان فارسي ممنوع بود و مجازات سنگيني داشت.  

1 -   تاريخ روابط خارجي ايران . . .  رويه 2  
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دومـ  دوران امیران و پادشاهان محلي :
 199  تا   634  خ  ) 820  تا 1258 م(

 رفته رفته، قيام هاي ايرانيان عليه عرب ها كارساز شد و با گزينش طاهر ذواليمينين )طاهر پوشنگي( به امارت خراسان بزرگ )خراســان + خوارزم  و فرارود  و افغانستان امروزي(، 
پايه هاي نخســتين دولت محلي ايراني، بنيان گرفت. در اين دوران، دولت هاي ديگر ايراني نيز در بخش هايي از ايران  روي كار آمدند كه در اين ميان، مي توان از صفاريان، سامانيان، 
ديلميان، غزنويان، سلجوقيان و خوارزم شاهيان نام برد. با روي كار آمدن صفاريان، تالش براي استفالل واقعي ايران آغاز شد و ديلميان با فتح بغداد، خليفه را فرمان بردار خود كردند. در 
اين دوران چهارصد و اندي سال، هيچ يك از سلسله هايي كه از آنان ياد شــد و يا دولت هاي كوچك تر كه بر بخش هايي از ايران حكم مي رانند،   نتوانستند دولت فراگير ملي برپا دارند. 
چنان چه در پيش هم بدان اشاره شــد، در اين دوران، چندين دولت، گاه در جنگ و ستيز وگاه در صلح و   آشــتي، بر بخش هايي از ايران حكم مي راندند. در اين دوران تنها يعقوب ليث 

صفاري و برادرش عمرو، در انديشه ي برپايي دولت فراگير ملي بودند  كه موفق نشدند.   

 سومـ  دوران سلطه ي مغوالن و تیموريان : 
  637تا 881 خ    ) 1258 تا 1502  م(

 607 سال پس از يورش عربان،  ايران مورد هجوم مغوالن، از شرق قرار گرفت. يورش مغوالن، به همان اندازه ي يورش عربان، دهشتناك و زيان بار بود. آنان نيز مانند عربان، همه 
چيز را خراب كردند و سوختند و هر كس را كه توانستند، كشتند. هنوز مردم ما از زير بار هجوم ددمنشانه ي مغوالن كمر راست نكرده بودند، كه تاتاران بر ايران تاختند و هر آن كس و هر 

آن چه كه در كشور، از قتل و غارت و خرابي مغوالن، بركنار مانده بود،  كشتندو سوختند و ويران كردند. 
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)    868     تا     1032  م (

  247     تا     411  خ 
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)    868     تا     1032  م (

  247     تا     411  خ 
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)    875    تا     999  م (
  254     تا     378  خ
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)    928    تا     1058   م (

307 تا 437  خ 
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   342    تا     565   خ 

)    963     تا     1186 م  (
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   416    تا     571   خ 

)    1037     تا     1192  م  (
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  456    تا     610   خ 

)    1077      تا     1230 م  (
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    635    تا     714   خ 

)    1256     تا     1335 م  (
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    707    تا     736   خ 

)    1328     تا     1384 م  (



62

)    1370     تا     1405  م  (    749    تا     784   خ 
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   775    تا     847    خ 

)    1406     تا     1468 م  (
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    847    تا     881   خ 

)    1468     تا     1508 م  (
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بخش چهارم 

بازسازي دولت فراگیر ملي )شاهنشاهي ايران( 
سرانجام، پس از گذشت 850 سال پس از فروپاشي دولت ساسانيان و كشته شدن يزدگرد سوم در شهر »مرو« و از شگفت روزگار، با در هم شكستن »شيبك« در شهر »مرو«، شاه اسماعيل توانست وحدت ايران 
زمين را بازسازي كند و پايه هاي دولت ملي فراگير نيرومند را مستقر سازد. در آغاز كاِر شاه اسماعيل، شمار پادشاهان و مدعيان بزرگ پادشاهي در قلمرو ايران بزرگ، يا ايرا ن شهر، 13 تن بودند. اين كسان عبارت 

بودند از:       

 شروان شاه، در شــيروان. الوند بيگ آق قويون لو، در آذربايجان و بخش هايي از باختر ايران. ســلطان مراد آق قويون لو، در  بخش هايي از 
عراق. حسين كيالي چيالوي، در سمنان، خوار و فيروزكوه. رييس محمد كره، در ابرقو. قاضي محمد و موالنا مسعود، در كاشان. ابوالفتح بيك 
بايندر، در كرمان. باريك پرناك، در ميان رودان. قاسم بيك جهانگير، در ديار بكر. سلطان حسين ميرزا تيموري و فرزندانش، در خراسان. بابر، 

در افغانستان. شيبك خان، در فرارود.  

بدين سان، شاه اسماعيل در كنار معدود مرداني در تاريخ ايران قرار دارد كه توانستند با ايجاد »دولت فراگير ملي«، وحدت ســرزمين هاي ايراني را بازسازي كنند. مفهوم ايجاد يك دولت فراگير ملي كه الزمه ي 

آن وحدت سرزمين هاي ايراني است و يا برعكس، وحدت سرزمين هاي ايراني كه الزمه ي آن ايجاد يك دولت فراگير ملي است، چيزي است كه از آن در تاريخ ايران به نام شاهنشاهي ايران، نام برده مي شود. در 
دوران باستان، براي نخستين بار كي آكسار توانست اين كار بزرگ را به انجام برد، سپس كورش بزرگ، در سال 538 پ م م )1159 پ ه پ( ، با گشودن بابل، بنيان شاهنشاهي ايران را استوار كرد. و يا در حقيقت، 

نخستين دولت را در مفهوم ژرف و گسترده ي امروزين آن در جهان بنيان گذارد. نهادي كه »هگل« فيلسوف نام آور آلماني نيز از دولت جانشين وي، به نام نخستين دولت، نام مي برد.
 پس از فروپاشي شاهنشاهي هخامنشي، با پيدايش اشكانيان، ســرانجام مهرداد يكم يا اشك ششم )معروف به داريوش اشــكاني 136 - 173 پ م م/ـ  794 پ ه پ(، توانست دوباره با ايجاد دولت فراگير ملی، 
وحدت ايران زمين را بازسازي كند. پس از گذشت بيش از پانصد سال، ساسانيان جانشين اشكانيان شدند ؛ اما با فروپاشي دولت ساساني، دولت فراگير ملي ايران نيز فرو پاشيد و وحدت فالت ايران )ايرا ن شهر( از 
هم گسيخت. ايران، در درازاي 850 سال، فاقد دولت ملي فراگير بود و در نتيجه، از وحدت سرزميني نيز برخوردار نبود. در درازاي بيش از هشت سده، در زمان هايي، حتا يك دولت ايراني بر پهنه ي فالت ايران،  با 

حوزه ي فرمان روايي محدود هم وجود نداشت. در ديگر زمان ها، چندين دولت و حكومت، گاه در جنگ و گاه با صلح و آشتي زودگذر، در راستاي هم  بر اين پهنه حكم مي راندند. 
چنان كه اشاره شد، سرانجام، پس از گذشت بيش از هشت سده، شاه اسماعيل صفوي توانســت با ايجاد دولت فراگير ملي، وحدت ايران را تامين كند و يا، با تامين وحدت ايران زمين، توانست دولت فراگير ملي 
را بنيان گذاري كند.پس از فروپاشي دولت صفوي، نادرشاه افشــار توانست به اين كار بزرگ دست يابد و بعد از  او، آقامحمدخان قاجار، موفق شد كه وحدت ســرزمين هاي ايران را بازسازي كرده و دولت فراگير 

مركزي را پايه ريزي كند و او، آخرين مرد، درتاريخ ايران بود. 
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 (Ismail I)

)    880    تا     1100   خ (

)    1501     تا     1721  م  (
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 (Abbas I The Great)

)    880    تا     1100   خ (

)    1501     تا     1721  م  (
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)    1115    تا     1175    خ (

)    1736     تا     1796  م  (
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)    1129    تا     1173   خ (

)    1750     تا     1794  م  (
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 (Agha Mohammad Khan)

)    1795     تا     1925  م  ()    1174    تا     1304   خ (
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بخش پنجم تجزيه ی ايران 
از تجزيه ي قفقاز تا تجزيه ي بحرين

 چنان كه اشاره شد، دولت فراگير ملي،  با يورش روسيان و انگليسيان در سده ي نوزدهم ميالدي، در عرض 68 ســال فرو پاشيد. تجزيه ي بخش هاي ايران از سوي جهان خواران، همراه با تسليم هيات فاسد 
حاكم  پي گرفته شد و در سال 1349 خورشيدي )1970 ميالدي(  گله جزيره ي بحرين نيز از ايران  جدا گرديد.  

1ـ تجزيه ي بخش بزرگي ازسرزمين قفقاز بر پايه ي قرارداد گلستان      
)يك شنبه دوم آبان ماه 1192 / 24 اكتبر 1813 (.     

 براثر اين قرارداد، سيزده واليت، اولكاو خان نشين قفقاز و بخش هايي از تالش از ايران جدا شد درفصل ســوم قرارداد باال مي خوانيم :      واليت قره باغ گنجه ... و اولكاي خوانين نشين »شكي« و »شيروان« 
و »قبه« و »دربند« و »بادكوبه« و هرجا از واليت »طالش« را با خاكي كه االن در تصرف روســيه است و تمامي »داغستان« و »گرجستان«و محال »شــوره گل« و »آچوق باشي« و »گرزويه« و »منگريل« و 

»آبخاز« و تمامي اولكا و اراضي كه ميانه ي قفقاز و سرحدات معينة الحاليه بوده و نيز آن چه از اراضي و اهالي قفقاز الي كنار درياي خزر متصل است، مخصوص و متعلق به ممالك ايمپريه روسيه ]مي باشد[.  

2ـ تجزيه ي سرتاسر قفقاز برپايه ي قرارداد تركمان چاي      
)پنج شنبه اول اسفند ماه 1206 / دهم فوريه 1828( 

برپايه ي اين قرار داد، خان نشين هاي ايروان و نخجوان و نيز آن بخش از تالش كه هنوز در دست ايران بود و بخشي از مغان، زير سلطه ي امپراتوري روسيه قرار گرفت. 

 3ـ تجزيه ي افغانستان بر پايه ي قرارداد پاريس      
)چهارشنبه 13 اسفندماه 1235 / 4 مارس 1857( 

بر پايه ي اين قرارداد، سه واليت هرات، قندهار و كابل از ايران جدا شد. سال ها بعد بر اثر توافق ناصرالدين شاه با حكميت گلد اسميد درباره ي  سيستان، بخش بزرگ سيستان نيز از ايران جدا كرده شد و به واحد 
تازه تاسيس افغانستان پيوند داده شد.      

4 - تجزيه بلوچستان بر پايه ی حكميت گلد اسميد 
  )دوشنبه 13 شهريور ماه 1250 / 4 سپتامبر 1871( 
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       بر اثر پذيرش اين حكميت، بخش بزرگي از سرزمين هاي مكران و بلوچستان از ايران جدا شد و انگليسی ها آن را »بلوچستان انگليس« نام گذاري كردند. به دنبال  استقالل شبه قاره ي 
هند از انگلستان پس از جنگ جهاني دوم و تجزيه ي آن به دو بخش هندوستان و پاكستان، اين سرزمين در قلمرو دولت پاكستان قرار گرفت  .  پهنه ي بزرگي از سرزمين پاكستان، همان 

سرزمين هاي مكران و بلوچستان تجزيه شده از ايران ) و افغانستان (  است.  

5ـ تجزيه ي سيستان برپايه ي حكميت گلد اسميد      
)1252خ / 1873( به دنبال ســال ها خودداري دولت ايران از پذيرش اين حكميت، سرانجام ناصرالدين شاه در سفر به انگلستان در تابستان ســال 1252 خ ) 1873 م(، »زير فشار سياسي« و يا »در 

خلوت ملكه ي انگليس« با آن موافقت كرد.  

6ـ تجزيه ي سرتاسر خوارزم و فرارود برپايه ي قرارداد آخال      
)چهارشنبه 23 آذرماه 1260 / 14 سپتامبر 1881(      

برپايه ي اين قرارداد، روسيان ميان سال 1239 تا 1259 خ )1860 تا 1880(، رفته رفته سرزمين هاي خوارزم و فرارود  را اشغال كردند و سرانجام در اثر ناتواني دولت ايران، با تحميل قرارداد آخال، اين 
سرزمين ها را به قلمرو امپراتوري خود پيوند دادند. 

 7ـ  تجزيه ي واليت سليمانيه برپايه ي عهدنامه ي دوم ارزروم     
)دوشنبه 10 خرداد ماه 1226 / 31 مه 1874(    

8ـ  تجزيه ي واليت خانقين بر اثر مقاوله نامه ي تهران     
 )پنج شنبه 29 آذر ماه 1290 / 31 سپتامبر 1911( 

 9ـ تجزيه ي آگري )آرارات( كوچك     
 )پنج شنبه 5 خرداد ماه 1311 / 26 مه 1932(  

10ـ تجزيه ي قريه ي فيروزه    
  )پنج شنبه 11 آذر 1333 / 2 دسامبر 1954(

  11ـ تجزيه ي بحرين     
 )پنج شنبه 24 ارديبهشت ماه 1349 / 14 مه 1970( 
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)    1813     تا     1970  م (

  1192   تا     1349  خ 
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