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  1390، 2 ةهم، شمارازددو، سال 46؛ مطالعات ملي ةفصلنام

  
  
  

  بررسي مفهوم كشور در شاهنامه فردوسي
  

E-mail: pirouz_mojtahedzadeh@hotmail.com        پيروز مجتهدزاده*  
E-mail: Hafez_m@modares.ac.ir        نيا محمدرضا حافظ**  
E-mail: akkateb@gmail.com    اتبك ابوالفضل كاوندي***  

  
  1/11/1389: پذيرشتاريخ            13/9/1389: تاريخ دريافت

  
  چكيده

ايـن مفهـوم دربرگيرنـدة    . اي انساني و حاصل بينش سياسـي اوسـت     شور پديده ك
بنـدي جهـان      ترين تقـسيم    ـ جغرافيايي مستقل است كه برجسته      واحدهاي سياسي 

در دورة گيــري سياســي ايــران  زمــان بــا شــكل دهنــد و هــم كنــوني را شــكل مــي
در دورة اشكانيان نهاد كشور در ايران تداوم يافـت          . هخامنشيان واقعيت پيدا كرد   

و در دورة ساسانيان با پرداختـه شـدن مفهـوم ايرانـشهر، كـشور و هويـت ملـي                 
با ورود اسالم، ايران جزئي از داراالسالم و مردم ايـران جزيـي             . ايراني تثبيت شد  

اهيم سـرزميني و مرزهـاي سياسـي در ايـن           عدم توجه به مف   . از امت اسالم شدند   
فردوسـي در ايـن عـصر شـاهد تاخـت و      . دوره، نظام كشور را در ايران برهم زد   

رو با توجه به منابع كهن ايرانـي          از اين . ها است   تاز، ناامني و فراز و فرود حكومت      
در ايـن پـژوهش     . و آيين كشورداري دورة ساساني بـه خلـق شـاهنامه پرداخـت            

 مطالعة اين اثر به شناخت واژه و مفهوم كشور، تبيين كاربردهاي آن،             برآنيم تا با  
در ايـن   . معادالت و رويدادهاي مربوط به كشور، و همچنين مفهوم مرز بپـردازيم           

شود كه شاهنامه، سند آشنايي ايرانيـان بـا مفـاهيم كـشور و                مقاله نشان داده مي   
  .الي استوستفعهدنامة ها پيش از  مرز در دوران باستاني و قرن

  
  .، شاهنامه، ايرانكُرد  ملي، قوم شدن، هويت قومي، هويت جهاني :ها كليدواژه

                                                           
 ربيت مدرس، نويسندة مسئولدانشيار جغرافياي سياسي دانشگاه ت *

  استاد جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرس **
 جغرافياي سياسي دانشگاه تربيت مدرسارشد كارشناسي  جويشناد ***
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  قدمهم. 1
اكنون بـه صـورتي عميـق در ادبيـات            اي كهن در زبان فارسي است كه هم         واژه» كشور«

زبانان مورد اسـتفاده     اي فارسي   سياسي، جغرافيايي، اقتصادي، حقوقي، اجتماعي و رسانه      
جغرافيايي مستقلي است كه بـه      ـ   ي واحدهاي سياس  ةاين واژه در برگيرند   . ردگي  قرار مي 

و از سـه عنـصر      شـوند     بنـدي جهـان كنـوني مـشاهده مـي           ترين تقسيم   صورت برجسته 
ها زير عنوان كـشور، بـا         حكومت. دنشو  ساختاري ملت، سرزمين و حكومت تشكيل مي      

 فعاليـت مللي، چارچوبي بـراي     ال   بين ةحاكميت سرزميني و مرزهاي به رسميت شناخته شد       
 و بـه    آورند  ميها كه در حقيقت حامالن فرهنگ و تمدن خاص خود هستند، پديد               ملت

: 1383ضـياءتوانا،   ( كننـد   آفرينـي مـي      جهاني نقش  ةنمايندگي آنها و كشور خود در صحن      
ل سياسـي و    ئكشور كارآمدترين مقياس به لحاظ مديريت، تجزيه و تحليـل مـسا           . )165
؛ و به طور سـنتي      )12: 1385 ،نيا  ميرحيدر و حميدي  ( ي در چهار سده گذشته بوده     الملل  بين

؛ گلسنر  30: 1381مجتهدزاده،  (  مركزي در مطالعات جغرافياي سياسي است      ةمحور و هست  
  .)17: 2009؛ گاالهر و ديگران، 20: 2004؛ جونز و ديگران، 31: 2004و فابر، 

هنگام واقعيت يافـت كـه نهـاد حكومـت            جغرافيايي آن ـ   ي سياس ةپيدايش اين پديد  
شكل گرفت و تغييرات الزم در ساختار فـضايي، برقـراري ارتباطـات، ايجـاد امنيـت و                  

 كـشور   ةبه لحاظ تـاريخي پديـد     . فتيكپارچگي ملت در سرزمين سياسي صورت پذير      
 اشكانيان بـا محـدودتر      ةدر دور .  هخامنشيان واقعيت يافت   ةاولين بار در ايران و در دور      

ـ          شد  ساسـانيان بـا     ةخـصوص در دور    هن قلمرو كشور به مرزهاي طبيعي فالت ايران و ب
زمين نهاد كشور و هويت ملي در ايـران تقويـت و تثبيـت                 مفاهيم ايرانشهر و ايران    ةارائ
ظهور اسالم، ايران را در داراالسالم قرار داد و مفاهيم كشور و مـرز را بـه حاشـيه                   . شد
 و اقوام آسياي مركزي، به طور كلي نظام امنيـت را            ها  بعرتالطم حاصل از ورود     . راند

. هاي محلي ايراني و انيراني شـد         ظهور، سقوط و رقابت قدرت     ةبر هم زد و ايران عرص     
خـصوص سـامانيان و غزنويـان     ها بـه  فردوسي در اين دوره شاهد فراز و فرود حكومت  

 ساسـاني بـه     ةر در دور  وي با آگاهي از هويت ايراني و مفهوم تثبيت شده ايرانشه          . است
شاهنامه ضـمن اينكـه يـك مرجـع تـاريخي، هـويتي، ادبـي و                . نظم شاهنامه روي آورد   

واژگان شناختي در فرهنگ ايراني است، مفاهيم سياسـي حكومـت و كـشور را نيـز در                  
هاي اساطيري و تاريخي ايرانيـان در         اي از تالش    شاهنامه نظم مجموعه  . درون خود دارد  

پيش از پرداختن به ايـن اثـر، مختـصري از مفهـوم             . ي كشور است  پيدايش، حفظ و بقا   
گيري نهاد كشور و رويدادهاي تاريخي ايران تا عصر فردوسـي       كشور، تعريف آن، شكل   
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گيري از اشعار شـاهنامه، بـه شـناخت و معرفـي               سپس با بهره    و را بررسي خواهيم كرد   
  .ختمفاهيم كشور، سرزمين سياسي، شهر، بوم و مرز خواهيم پردا

  
  شاهنامه فردوسي

تـرين شـاهكار حماسـي ايـران           جهان برجسته  ةرا همگان و در هم     )1( فردوسي ةشاهنام
دوران داستاني نزديك به    . شود   داستاني و تاريخي تقسيم مي     ةاين اثر به دو دور    . دانند  مي

هاي مربوط به ايران باستاني است كه سينه به           گيرد و حكايت    دو سوم منظومه را دربرمي    
 واقعي  ةتوانند كم و بيش يك هست       ها مي   اين داستان . نه گشته و به امروز رسيده است      سي

دوران تـاريخي  . ها را پوشانده اسـت      ها آن   تاريخي داشته باشند، ولي شاخ و برگ افسانه       
بنـابراين  . )6: 1388ندوشـن،     اسـالمي (  سرگذشت ساسانيان است تا حملـه عـرب        عمدتاً

. بيني ايرانيان طي دو هزار سال است        و كردار و جهان     فرهنگ ةشاهنامه خالصه و چكيد   
چون ايران در مركز حوادث جهان قرار داشـته، و بـه سـبب وضـع خـاص جغرافيـايي                    

هاي بشري را توانسته  همواره در معرض نبرد و كشمكش بوده، يكي از پربارترين تجربه          
لـي در عـصر   هـاي م  گـردآوري داسـتان   . )7: 1388ندوشـن،     اسالمي( است به دست آورد   

، بـه نيـت تقويـت        شـد  انوشيروان كه بعدها در دوران فردوسي مبناي تـدوين شـاهنامه          
همبستگي ملي و نيروي كشور در برابر هجوم هپتاليان از شمال شرق و روميان از غرب                

 بـود و    بيگانگـان در عصر فردوسي هم، ايران از يك طرف دستخوش ستم و تاراج             . بود
تاختند و شاهنامه پيامي    تازه نفسي از شمال شرق به ايران مي        از دگرسوي اقوام بيابانگرد   

ايـن پيـام در سراسـر    . به مردم ايران براي برانگيختن روح پايداري در برابر خطرها بـود   
ترين نمود اهريمني در شاهنامه، هجوم        مهيب. رسد  شاهنامه از آغاز تا انجام به گوش مي       

 اهـورايي، پايـداري ايرانيـان در        ةترين وظيف   سانيران به سرزمين ايران و واالترين و مقد       
: 1388رياحي خويي،  (  بيگانگان و نگاهباني از آزادي و استقالل خويش است          برابر هجوم 

 يزدگـرد، آخـرين     ةبـه دور  » خوتاي نامـگ  « تدوين نهايي اين روايات ملي در دفتر      . )80
نبع اصلي فردوسـي    ، كه م  )7: 1388اسالمي ندوشن،   ( شود  شهريار ساساني نسبت داده مي    

 .در سرودن شاهنامه در قرن چهارم هجري است
شاهنامه توضيح مفصلي از چگونگي پيدايش و توسعه حكومت يا كـشور در ايـران               

دهد و تنها مرجع موجود در ادبيات تاريخ به زبان فارسي اسـت كـه            باستان به دست مي   
اي سياسـي دنيـاي كهـن       هـ   از تاريخ قبل از اسالم ايران و مناسباتش با ديگر موجوديت          

فرهنگ شاهنامه انعكـاس فرهنـگ ساسـاني در         . )211: 1387مجتهدزاده،  ( گويد  سخن مي 
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عشق به ايران در شاهنامه به مفهوم عـشق   . )79: 1388رياحي خويي،   ( عصر ساماني است  
به فرهنگ مردم ايران و آرامش، آباداني، آزادي و آسايش مردم ايـران و برخـورداري از                 

هستي و چيستي ايران هم بدون شـك در يـك           . )81: 1388رياحي خويي،   ( عدالت است 
شود و فردوسي براي حفظ اين عنصر اساسي هويت ايرانـي،             مكان مشخص تعريف مي   
گيرد كه امروزه نيز در ادبيات و جهان سياسي           اي را به كار مي      مفاهيم سرزميني و سياسي   

 ثير جبـر محيطـي و موقعيـت   أسياري تحت تالبته توجه به اين مفاهيم تا حد ب   . كاربرد دارند 
 و  شود؛  فرض مي ) خونيروس( ر اساطير، ايران مركز جهان    جغرافيايي ايران است كه به تصو     
؛ )1373رجايي،  (بيني  جهان معركه   ،)17: 1383كوب،    زرين(به باور معاصرين گذرگاه حوادث    

؛ )301: 2536ل،  هگـ (  رويـدادها  ؛ ميـدان  )7: 1388ندوشـن،     اسـالمي ( مركز حوادث جهان  
  . است)630: 1362كرزن، (  و يا سرزمين رابط؛)70: 1386حميدي، ( چهارراه حوادث

  
  پژوهشروش 

محوريت پژوهش بر روي شاهنامه     . روش به كار رفته در اين پژوهش تحليل محتواست        
فريتس ولف نيز كمـك     باشد؛ و همچنين از فرهنگ شاهنامه         مي) چاپ مسكو ( فردوسي

 به منظور رسيدن بـه هـدف پـژوهش، نزديـك بـه پنجـاه هـزار بيـت         .گرفته شده است 
آوري و در نهايت پردازش       هاي مربوط به كشور شناسايي، جمع       لفهؤشاهنامه مطالعه و م   

  .اي نيز استفاده شده است ابخانههمچنين از ساير منابع كت. شده است
  

   كشورة واژةريش
 در  kiš ةواژ. نـه مواجـه اسـت      كشور در زبان فارسي بـا يـك برداشـت دوگا           ة واژ ةريش

از ايـن رو    . باشـد    به معناي دارنـده مـي      warپهلوي به معناي شيار و مرز است و پسوند          
 75: 1385دادگـي،   ( اند   مرز تعبير كرده   ةكشور را تركيبي از اين دو واژه و به معناي دارند          

كشتن و به   شناس ايراني معتقد است واژه كشور مربوط به          مهرداد بهار، اسطوره  . )171و  
گيرد   اين برداشت ازآنجا سرچشمه مي    . )171: 1385دادگي،  ( معناي سرزمين مزروع است   

هـر دو برداشـت     . هاي مزروع شكل گرفت     بار تمدن در كشتزارها و سرزمين       كه نخستين 
رساند كه كشور يك رهيافت و اختراع و حاصل درك سياسي و مدني انسان                از واژه، مي  
 ةگزينـي از نـواحي ديگـر و مـشخص نمـودن حـوز               راي جدايي را مرز ب  زي. ايراني است 

فعاليت و عملكرد انسان است؛ و كشاورزي انقالبي بزرگ براي تعامل با سرزمين؛ و هر               
  .دو محصول پيشرفت و مدنيت انسان در ادوار تاريخي است
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  تعريف كشور
 از سـرزمين، ملـت و حكومـت اسـت كـه در              لكشتمكشور واحدي مستقل و واقعيتي      

مجتهدزاده ( شود يابي سياسي ملت و براي مديريت سياسي كشور ايجاد مي   يند سازمان افر
در زبان انگليسي    Stateاين برداشت معادل    . )31: 2004؛ گلسنر و فابر،     1: 1378نيا،   و حافظ 

در راستاي برداشت سرزميني و جغرافيايي، كـشور معـادل   . در زبان فرانسه استEtat و 
Country   ليسي و    در زبان انگPays    كـشور داراي دو   ةبنـابراين واژ  .  در زبان فرانسه است 

  .نقش در زبان فارسي است
  

   كشورةدهند عناصر اصلي تشكيل
شور از سه عنصر اصلي و ساختاري ملت، سرزمين و حكومت           طور كه گفته شد ك      همان

ي كـشور   سياسـ   يناپذير مفهوم جغرافياي    جدايي ءاين سه پديده از اجزا    . گردد  پديدار مي 
 .)31: 1381مجتهدزاده، ( است و به يك ميزان در ايجاد آن اثرگذارند

   سرزمين، ملت و حكومتة رابط:1ة مدل شمار
  

  

  

 
  

  215: 1385نيا،  حافظ: منبع
 بخشي از فضاي سطح زمين است كه توسط فرد، گروه انـساني و يـا يـك          1سرزمين

؛ با قدرت، تسلط و مالكيت آميختگـي        )151: 1385نيا،    حافظ(حكومت به تصرف درآمده     
 شـود  و در برابر ادعاي ديگران نگهداري و دفـاع مـي      . )175: 2004جونز و ديگران،    ( ددار

ـ داند،  جغرافيايي ميـ  يگاتمن، سرزمين را مفهومي سياس. )2: 2002كاكس،  (  ةرا چهـر زي
ريـاني سياسـي   هاي سياسـي اسـت و هـم از راه ج       گاه جدايي   جغرافيايي زمين هم جلوه   

 .)39: 1381ه، مجتهدزاد( يابد سازمان مي

                                                           
1. Territory 

 سرزمين

 ملت

 حكومت مستقل
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كنند اگر با وجود عوامـل متعـدد، همبـستگي            مردمي كه در يك سرزمين زندگي مي      
ميرحيـدر،  ( شـوند    كشور شناخته مـي    1اي منسجم و همگون را تشكيل دهند، ملت         جامعه
عيني از بلوغ   هاي متعددي است كه حد م       براي تشكيل يك ملت نياز به گروه      . )13: 1381

تاكنون تعاريف و   از ديدگاه هويت ملي،     . )70: 1379موير،  ( سياسي را كسب كرده باشند    
 ملت صورت گرفته و در ارتباط با آن دو ديدگاه نوگرايان ةهاي بسياري از پديد برداشت
كيـد داشـته و نوگرايـان       أگرايان بر تاريخي بودن ملـت ت        كهن. گرايان وجود دارد    و كهن 

 بر اساس تعريف اسميت   . )91: 1388احمدي،  ( آورند  اي مدرن به شمار مي      يدهملت را پد  
كنند و داراي     ملت يك اجتماع انساني داراي نام است كه در سرزميني خاص زندگي مي            

هاي مشترك، تاريخ مشترك، فرهنگ عمومي مشترك، اقتصاد واحد و حقـوق و               اسطوره
  .)153: 1383اسميت، ( تعهدات مشترك براي همه اعضا هستند

 است كه نهادي سياسي است، داراي       2دادن به كشور حكومت     عنصر سوم براي شكل   
جـونز  ( دميزاني از مركزيت بوده و ادعاي حاكميت و كنترل بر سرزمين مشخصي را دار             

 اين نهاد، بعد عمودي ساختار سياسي تشكيالت قانوني است كه           .)175: 2004و ديگران،   
 وگيـرد   ومي مردم در يك گروه انساني مشخص پاي مـي       بر بنياد خواست و رضايت عم     

بايـد توجـه   . )2: 1387نيـا،    مجتهـدزاده و حـافظ    ( شـود    افقي آن شمرده مي    ةسرزمين چهر 
داشت كه حكومت بدون اعمـال حاكميـت معنـي و مفهـومي نـدارد و ايـن دو مفهـوم                     

  .)4: 1387نيا،  مجتهدزاده و حافظ( ناپذيرند حكومت و حاكميت تفكيك
 
   كشورةگيري پديد شكل
ترين تحولي كه در تاريخ ايجاد كشورها رخ داده، قرارداد صـلح وسـتفالي در سـال                   مهم

 تحول، تكامل و ايجـاد كـشورهاي جديـد بـر روي نقـشه               ة ميالدي است كه نقط    1648
بـر  آن   امـروزي    شكلالمللي به     از اين هنگام روابط بين    . آيد  به حساب مي  سياسي جهان   

برابري كشورها در نظام جهاني مـورد پـذيرش          كشورهاي مستقل و  پايه دو اصل وجود     
هاي باسـتاني در نقـاط         حكومت ،پيش از اين تاريخ   . )167: 1383ضياءتوانا،  ( قرار گرفت 

 رودهاي نيل و سند، شرق آسيا، آزتك و اينكاها در        ةالنهرين، در   مختلف از جمله در بين    
ـ شهرهاي يونـان، امپرا ت ـ  آمريكا، دول هـاي فئـودالي در اروپـا،     و حكومـت وري روم ت
وجـود  ... هـاي اسـالمي و      هاي ايران و بعدها در جـايگزيني بـا آن حكومـت             شاهنشاهي

سـازي و     داشتند كه هريـك ميزانـي از تحـوالت مهـم در آيـين كـشورداري، حكومـت                 
                                                           
1. Nation        2. State 
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بدون ترديد پيـدايش كـشورهاي مـدرن پـس از           . كردندسياستمداري را ايجاد و نهادينه      
هاي گذشته و حاصل خلق و درك نيازهاي جديـد            م و تكامل روند سنت    وستفالي، تداو 

ميـل  بنـابراين  . شود  تكاملي و يا تاريخي بودن حكومت تعبير مي        ة كه از آن به نظري      بوده
 طبيعي و تاريخي اسـت      ةبه زندگي سياسي در نهاد بشر وجود داشته و كشور يك پديد           

  .)25: 2000بلونچلي، ؛ 217: 1386م، عال( انسان است ةكه حاصل فعاليت و تالش سنجيد
گيري كشور سرزمين اسـت كـه         و به عبارت ديگر ظرف اول براي شكل       اوليه  عنصر  

بر روي  . سازد  زيرساخت ابتدايي و امكانات زيستي اوليه را براي اسكان انسان فراهم مي           
بـاط  از تعامـل و ارت    .  خـود قـرار دارد     ةخواهان هاي تكامل   سرزمين، انسان با همه ويژگي    

تمدن حاصل درك و كار بشر بـراي        . گيرد  منطقي بين انسان و سرزمين، تمدن شكل مي       
هاي انساني براي ساخت زندگي مطلوب و ايجاد          رام كردن زمين با استفاده از تكنولوژي      
هنگام ايجاد خواهد شد كـه از تمـدن،           كشور آن . نظم جمعي در فضاي جغرافيايي است     

غييرات الزم در ساختار فضايي سرزمين ايجاد شـود         نهاد سياسي حكومت شكل گيرد؛ ت     
 هخامنـشيان   ةاين پديده اولين بار در ايـران و در دور         . و يكپارچگي ملت صورت پذيرد    

هـاي    هـا و تمـدن      هرچند پـيش از آن حكومـت      . )168: 1387مجتهدزاده،  ( واقعيت يافت 
 ،)1386( پنـاه  ، عزتـي و يـزدان     )1381( نيـا   حـافظ  ةديگري وجود داشتند و حتي به عقيد      

اطالعات تاريخي در مـورد      اين،   دبا وجو . مادها اولين حكومت را در ايران ايجاد كردند       
 كشورداري، ارتباطات، سازماندهي سياسي و اداري و نظام امنيت در اين حكومت             ةنحو

را چيز زيادي از مادها برجاي نماده و اگر         زياندك و قضاوت در اين مورد دشوار است؛         
: 1383كـوب،     زريـن ( هاي آشور، عيالم و اروارتور نيست       ليدي بيش از دولت   مانده تق هم  
  .هاي تاريخي در ايران هستند ها و هم مادها از اولين حكومت  با اين حال هم عيالمي.)61

  گيري كشور  روند شكل:2ة مدل شمار

  )جزوه كالسي: 1388نيا،  حافظ (  
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  در ايران كشور ةگيري و تاريخي پديد روند شكل
. )8: 1383كــوب،  زريــن( هويــت ايرانــي اســتبخــشي از تــاريخ ايــران قبــل از اســالم 

هاي ماد، هخامنشي، اشكاني و ساساني كه خاستگاه درون فالتي داشتند دوران              حكومت
نهاد كشور در ابتداي اين دوره بـه دسـت هخامنـشيان    . دنده باستاني ايران را تشكيل مي  

ظهـور  .  ساسـاني تثبيـت شـد      ةم يافـت و در دور      اشكانيان تـداو   ةشكل گرفت، به وسيل   
: 1387زاده،    مجتهـد (  آغاز پيـدايش كـشور در جهـان اسـت          )م. پ 330-550( هخامنشيان

اي از  هخامنشيان كـشور را در چـارچوب سـازمان اداري سـاتراپي كـه مجموعـه          . )168
كيل هـاي مختلفـي تـش       كه از گروه  ها    يك از اين سرزمين    هر. كردند  اياالت بود اداره مي   

بـه  هاي زباني، ديني، فرهنگي و معيشتي خـاص خـود بودنـد               شدند و داراي ويژگي     مي
طيفـي از   بـه ايـن صـورت كـه         . ندشـد    نمايندگان مورد اعتماد شاهنشاه اداره مي      ةوسيل

آمدند تا از     ها در مي     اداري، قضايي و نظامي به خدمت ساتراپ       ةرتب منصبان عالي  صاحب
وفـاداري  . و امور ديني ساتراپي اطمينان حاصـل شـود        آوري و ثبت وقايع حقوقي        جمع

  .)187: 1388بروسيوس، ( ها نسبت به شاه اهميت حياتي در بقاي شاهنشاهي داشت ساتراپ
 شاهي بين شوش و سـارد و  ةبرقراري ارتباطات سرزميني در درون كشور، نظير جاد    

 رفـت   خ و هند مي   بل يعني    ديگري كه از بابل و از طريق هگمتانه به سمت شرق           ةيا جاد 
در . ، نقش اساسي در برقراري امنيت و ارتباطات داخلي داشـت          )217: 1388بروسيوس،  (

كنار اين مهم ارتباطات دريايي، ايجاد ارتش كارآمد و نيروهاي پياده، سـواره و دريـايي،               
، برقراري نظام پستي، تدوين قوانين تغييرناپذير، ارسـال         شِكِلهاي دريك و      ضرب سكه 

ها، كشاورزي و ايجاد سدها و مزارع و نظام آبياري و تكيه               شاه به ساتراپي   ةويژبازرسان  
هم منبـع درآمـد بـود و هـم          داشت،   دوگانه   يكاركردامري كه   بر نظام ماليات به عنوان      

 هخامنـشيان   ةآمد مفهـوم كـشور را در دور         ها به حساب مي      اطاعت ساتراپي  ةدهند نشان
  .واقعيت بخشيد

م بـه دسـت اسـكندر فـرو ريخـت و            . پ 330منشي در سال    سرانجام حكومت هخا  
ها به ايران اولين تهاجم گسترده خارج از ايـران و انتقـال حكومـت بـه      دستيابي مقدوني 

ايـن  .  يك قدرت خارجي بود كه امكان حكومت در فالت ايران را به دست آورد         ةوسيل
شرقي فالت ايـران      ها در شمال     سال به طول انجاميد و در نهايت توسط پارت         70اِشغال  

گـاه     كـه هـيچ    نداي ايراني بود     سلسله ) م 226-م  . پ 250( اشكانيان. به چالش كشيده شد   
 آرال  ة خزر و درياچـ    دريايهاي بين     آنان در استپ  . ندتحت تابعيت سلوكيان قرار نگرفت    

 تـرين حكومـت را در تـاريخ ايـران            و ديرپاي  )2856: 1379گيرشمن،  ( كردند  زندگي مي 
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امنيـت  زيـرا آنهـا      هجوم مقدونيان مـديون آنهـا بـود          ة دنبال به احياي ايران    .شكل دادند 
برقرار كردند و به واسطة آنها ايـران بـه قـدرتي جهـاني از لحـاظ                 در ايران   را  سراسري  

اي در    اهميـت قابـل مالحظـه      و ايـن امـر       تبديل شد اقتصادي و حتي فرهنگي و هنري       
 اشــكانيان ظهــور ةاهميــت ديگــر دور. )177: 1383كــوب،  زريــن( تــاريخ ايــران داشــت

اشكانيان كه ميـراث جديـدي از شاهنـشاهي         . تراز در سطح جهاني است      هاي هم   قدرت
 ها نيز وامدارِ هخامنشيان بودنـد  هند كه آن» موريان «ةهخامنشي بودند، در شرق با سلسل 

ـ ، در شمال شرق با امپرا)40: 1346ايليف،  ( در چـين و در غـرب مرزهـاي    » هـان «وري ت
توان   از اين جهت مي   . وري روم روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشتند       تود با امپرا  خ

  .ها در نظام جهاني دانست هاي ژئوپليتيك بين قدرت اين دوره را آغاز بازي
 دودمان ساساني حادث    ة به دست اردشير سرسلسل    . م 226انقراض اشكانيان در سال     

كومـت، كـشور و هويـت را در ايـران           پيدايش ساسانيان استمرار سنت سياسـي ح      . شد
زمين و ايرانشهر در گستره فالت   مفاهيم ايران وتداوم بخشيد، استوار كرد و تثبيت نمود   

هـاي    النهرين و از قفقـاز و مـاورالنهر تـا آب            اين قلمرو از سند تا بين     . ايران تعريف شد  
شهر را با مرزهـايي     ايرانيان پيرامون ايران  . گرفت  خليج فارس و درياي عمان را در بر مي        

واقعي مشخص كردند و شايد براي نخستين بار در تاريخ باشد كه به جاي نـسبت دادن                 
 اي تعيـين شـد   يك ملت و يا يك كشور به خانواده حاكم، هويت مـستقل بـا نـام ويـژه             

 آيين كشورداري ساسـاني در ميـان رهبـران اقـوام عـرب اشـتهار       . )4: 1384مجتهدزاده،  (
 و تا حـد بـسياري از آن الگـوبرداري شـد؛             )98: 1346لوي،  ( ي داشت وار و عجيب    افسانه

  .د همين نيروها متالشي شة به وسيل. م652سرانجام هم در سال 
ورود اعـراب نظـام   . با ظهور اسالم، ايران به دست فرمانداران منصوب خليفـه افتـاد    

ي از داراالسالم   ئكشور و مرز در دوران باستاني ايران را برهم زد و سرزمين ايران را جز              
ترين نفوذ و اثر را در ايران        اعراب بزرگ . و مردمان آن را جزيي از امت اسالمي قرار داد         

كمال وضوح  داري    ر آيين حكومت  يها نظ   بسياري زمينه بر جاي گذاشتند ولي ايرانيان در       
 ظلـم . )96: 1346لوي،  ( شدند   ماندند و در ميان فاتحين تشخيص داده مي        متمايزو امتياز   

هـاي گونـاگوني را        امويان جنبش  ةو ستم و تحقير ايرانيان توسط اعراب به ويژه در دور          
ق عباسيان را .ه132ابومسلم خراساني در سال . ريزي كرد   خصوص در شرق ايران پايه     هب

 دشـ روي كار آورد و از اين پس خراسان مركز واقعي سياسي و فرهنگـي مـردم ايـران                   
 متعدد همچون المقنع، استاتيس، سـندباد، راونـديان، بابـك     هاي  قيام. )71: 1373اشپولر،  (

ــار و ــدين، مازي ــ... خرم ــه بهان ــسلمةب ــن(  خونخــواهي ابوم ــوب،  زري  ؛ و)135: 1388ك
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 ، علويان طبرستان  )ق.ه393-247( ، صفاريان )ق.ه259-206( هاي محلي طاهريان    حكومت
 447-320( ، آل بويـه )ق. ه433-316( ، آل زيـار  )ق.ه389-279( ، سامانيان )ق.ه250-316(
ق تالش ايرانيـان بـراي      .ههاي چهارم و پنجم        و ديالمه عراق، ري و فارس در قرن        )ق.ه
  . بودخويشزيابي هويت و استقالل با

با ورود تركان، رقابت براي دستيابي به قدرت سياسي تشديد شد و در نتيجـه نظـام                 
هـا،    ود سـريع حكومـت    فـراز و فـر    . امنيت و كشور به طور كلي در ايران به هم خـورد           

ها در اين دوران بـه وفـور مالحظـه            ها و لشكركشي    ها، ويراني   ها، كشتارها، غارت    جنگ
 كنـوني   ةبا اتكاي به سواره نظام پرتحرك خود تـا اوايـل سـد            ترك  قبايل فاتح   . شود  مي

 منبع اصلي تدارك نيروي نظامي و جنگي كشور را          ؛تفوق نظامي خود را محفوظ داشتند     
 ايراني و بر اجتماعات ة سياسي و نظامي خود را بر جامعةد و بدينگونه سلط تشكيل دادن 

امـا در   . )35: 1359اشـرف،   ( شهري و روستايي كشور به صور گوناگون تداوم بخشيدند        
گونه برخوردها شاهد نوعي از بازيابي و معرفي هويـت ايرانـي هـستيم كـه در                  كنار اين 

نظـامي و   ــ    ي سياسـ  ياه  سي در متن اين جريان     فردو .تمام تاريخ ايران كمتر نظير دارد     
-387(  و غزنويـان   )ق.ه389-279( هـا از جملـه سـامانيان        شاهد فراز و فـرود حكومـت      

 تالش وي براي بازيابي هويت ايرانـي تبـديل بـه شـاهكاري بـزرگ در                  و  بود )ق.ه582
، بـوم،    كشور، مرز، شهر   ةبازيابي مفاهيم باستاني و فراموش شد     . تاريخ ادبيات ايران شد   

تالش فردوسي براي توجه به نظـام       دهندة    نشانزمين و ايرانشهر در شاهنامه        ايران، ايران 
  .زمين است امنيت و آرزوي برقراري آن در ايران

  
  كشورمفهوم هفت 

مشهورترين . بندي جهان از ديرباز مورد توجه انسان است         به منظور شناخت بهتر، منطقه    
باشد كه بر دو نوع ايراني و يونـاني           مي» هفت كشور «ه  بندي باستاني تقسيم جهان ب      طبقه
 موازي با خط استوا به هفت قسمت        ياهدر تقسيم بندي يوناني زمين توسط مدار      . است

، اوسـتا بندي ايراني كـه در        اما در تقسيم  .  جغرافياست ةشود و اساس آن بر پاي       تقسيم مي 
 يك كشور مركزي بـه نـام    و ساير كتب ديني پهلوي آمده، زمين از        بندهش،  مينوي خرد 

شود و هر كشوري سـعي دارد خـود را    خونيروس و شش كشور محيط بر آن تقسيم مي  
  :در بندهش آمده است. در مركز اين كشورها قرار دهد

هنگامي كه تيشتر آن باران را ساخت كه درياها از او پديد آمدند زمين را همه جاي                «
اي بـه     پـاره .  زبر و بلندي و نشيب بشد      نم بگرفت، به هفت پاره بگسست، داراي زير و        
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آن شش پاره بـه     ). آن قرار گرفت  (پيرامون  ) ديگر(ميان و شش پاره     ) در(اي     نيمه ةانداز
از كشور بـه    ... مرز ببود ) ايشان را (او آنها را كشور نام نهاد زيرا        . اندازه خونيروس است  

فـت كـشور همـه گونـه        از اين ه   ...كشور جز به اجازه ايزدان و ورجاوندي نشايد رفت        
  .)75: 1385دادگي، ( »نيكي در خونيروس بيشتر آفريده شد

عبـدالعظيم  . انـد   خونيروس همان قسمت از جهان اسـت كـه ايرانيـان در آن سـاكن              
هـا را عبـارت از        رضايي در تعريف هفت كـشور بـا الگـوبرداري از كتـب باسـتاني، آن               

است، رفت و آمـد     ميان آنها   حايل  داند كه به سبب وجود درياهايي كه          هايي مي   سرزمين
دريـا در ايـن منـابع عامـل     . )18: 1375رضـايي،  ( گيـرد  شان به سـختي صـورت مـي      بين

اي را     طبيعي است كه ارتباط بين مناطق را دشوار ساخته، ارتباط درون منطقـه             ةجداكنند
گزيني از سايرين را تقويت نموده، بـه شـناخت سـرزمين مـسكون                تشديد كرده، جدايي  

اي كـه در اينجـا        نكته. اي سياسي تبديل كرده است      ميده، و در نهايت آن را به پديده       انجا
دريـا در   ) خراسـان بـزرگ   (ن است كه در افغانستان و آسـياي مركـزي           ايبايد بيان شود    

هـاي آمودريـا    رودخانـه . )346: 1386مجتهدزاده، ( رود  بزرگ به كار مي   ةاشاره به رودخان  
در ) ارغنـداب (و قشقه دريا در آسياي مركزي و خردريـا          ) سيحون(، سيردريا   )جيحون(

همچنـين فردوسـي در شـاهنامه نيـز نـام برخـي از              . هاسـت   اي از مثـال     افغانستان نمونه 
  :ها را با دريا آورده است رودخانه

  وز آنجا گذر كن به درياي سند        رز هندـهمي رو چنين تا سر م
  )112: 1387فردوسي، (

  اي نيلـوج دريـد با مـكه آگن        ان پيلكه كند اين پسنديده دند
  )132: 1387فردوسي، (

شـود    رسد آنچه باعث جدايي اين هفت كشور از هم در متون باستاني مي              به نظر مي  
ـ  بزرگ باشـد؛  ةنه دريا به مفهوم امروزي آن بلكه رودخان       را رودهـاي سـند، دجلـه و    زي

ايي ماننـد دوره ساسـاني،      هـ   هاي طبيعي فالت ايران هـستند و در دوره          جيحون محدوده 
فردوسي در شاهنامه و در داستان ضـحاك اشـاره بـه            . اند  مرزهاي سياسي ايران نيز بوده    
در اين داستان هنگامي كه     . ييد كند أتواند صحت گفته را ت      مطلبي دارد كه تا حدودي مي     

رود تا در امان باشـد و در ضـمن            فريدون در گريز از ضحاك به آن سوي اروندرود مي         
بايست از روي اروندرود كه فردوسـي آن را بـه             هياني گرد آورد، هنگام بازگشت مي     سپا

  :شود مانع او مي) رودبان(اما در اين عبور نگهبان رود . داند عبور كند عربي دجله مي
  ان درودــانـاد زي رودبــرستـف       درودـزديك ارونـد به نـو آمـچ
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  اكنون به راه رافگن همكه كشتي ب       اهـروزشـان گفت پيـران رودبـب
  و ممانـاز اينجا كسي را بدين س       و رسانـم بدان سـا سپاهـرا بـم
  در شتابـم انـبكشتي و زورق ه      م از روي آبـابـذريـدان تا گـب
  رودـدون فـريـد به گفت فـامـني       ان رودــي نگهبـاورد كشتــيـن

  انـ در نهچنين گفت با من سخن      انـاه جهـخ كه شـچنين داد پاس
  ري درستـابي و مهـوازي بيـج       ذار يك پشه را تا نخستـكه مگ

  ).18: 1387فردوسي، (
دهد رودها به دليل عبور دشوار از آنهـا تبـديل بـه               آيد نشان مي    آنچه از ابيات بر مي    

از سـوي ديگـر     . انـد   ها شده و كاركرد سياسي پيـدا كـرده          موانع و مرزهاي بين سرزمين    
بنـابراين  . كنـد    آن را تنها شاه صادر مـي       وخواهد    ر هر كسي، جواز مي    رودبان براي عبو  

خصوص آنكـه ايرانيـان    هتواند از اولين تقسيمات سياسي جهان باشد ب        مي» هفت كشور «
سعي داشتند خود را در مركزيت جهان و ربع مسكون شناخته شده زمين قرار دهند و با               

اسـت، كـشور    )  شرايط سخت عبـوري    به دليل ( اي     رودخانه مرزهاي مشخص كه عمدتاً   
ه ايـزدي تعبيـر     اي از فـرّ     ها در شـاهنامه بـه جلـوه         عبور از رودخانه  . خود را كنترل كنند   

هاي بزرگ    اي، از رودخانه    خسرو شاهنشاهان اسطوره    شود چنانچه تنها فريدون و كي       مي
 )ق. ه440-362( ابوريحان بيروني . )4: 1377كاتوزيان،  ( كنند  پيرامون فالت ايران عبور مي    

بندي بـر حـسب       اقليم ة ريش تحديد النهايات االماكن لتصتيح مسافات المساكن     در كتاب   
گانه را ايراني دانـسته و        بندي بر حسب كشورهاي هفت      دواير مداري را يوناني و تقسيم     

  :كند بندي جهان معرفي مي  سياسي تقسيمةرا گون آن
 ايي، به هفت پاره گرد برابـر تقـسيم    آباداني زمين، از جهت سياست و گسترش فرمانرو       «

 گونه بخش كردن آن است كه پادشاهان بزرگ در ايرانشهر جايگاه داشـتند             شده و علت اين   
كه عراق و فارس و جبال و خراسان است و ايشان بر همه اين كشورها تسلط داشتند و                  

... هموار شـود  ها براي ايشان      ناگزير بايستي كه در ميانه جاي گيرند تا راه رسيدن به كام           
  .)111: 1352دوكادو، ( »اند هاي هفتگانه را كشور ناميده و هريك از اين قسمت

احسن  در كتاب )ق. ه381-345( ان مسلمان از جمله مقدسيدان دانشمندان و جغرافي
نزهه المشتاق في احتراق  در كتاب )ق. ه560-493(  و ادريسي التقاسيم في معرفه االقاليم   

» هفت اقلـيم  «هاي زمين را به       اند خشكي   ز بطلميوس الگوبرداري كرده    كه هر دو ا    اآلفاق
 خلدون در كتاب    ابن. بندي نمودند   در زبان يوناني است تقسيم     Kilima كه معرب از واژه   
  :دهد گونه شرح مي مقدمه خود اين
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و گويند آن قسمت از آب برآمده زمين به اندازه نصف يا كمتر، از تمام كـره زمـين      «
اين قسمت ربع آن معمور است و اين ربع مسكون به هفت قـسمت تقـسيم                است و از    

اين تقسيم با حدودي خيالي ميان مـشرق و         ... نامند  گانه مي   شود كه آن را اقاليم هفت       مي
رو اقلـيم     انـد از ايـن      مغرب است و اقاليم مـذبور در عـرض برابـر و در طـول مختلـف                

دوم از آن ديگـر و تـا آخـر، بنـابراين            نخستين از اقليم هفتمين درازتر است و همچنين         
ها در نزد آنان بـه ده قـسمت           و هريك از اين اقليم    ... باشد  تر مي   اقليم هفتم از همه كوتاه    

شـود و در هـر قـسمتي اخباريـست دربـاره         از مغرب به مشرق بطور متوالي تقسيم مـي        
  .)82: 1382ابن خلدون، ( »كيفيت آن سرزمين و چگونگي آبادي آن

 عرب و مسلمان همچـون يـاقوت        نگا  نويسندديگر   ،بندي ن قرابت تقسيم  به سبب اي  
 عربـي اقلـيم را معـادل كـشور در           ة واژ معجم البلدان  در كتاب    )ق. ه627 -575( حموي

بندي به لحـاظ      در حالي كه اين دو تقسيم     . )82: 1383خلدون،    ابن( اند  زبان فارسي دانسته  
 بار در شاهنامه ذكر شده، براي مثال آنجا         12 هفت كشور    .اند  ا يكديگر متفاوت  يماهوي  

  :گويد گونه مي نشيند فردوسي از زبان وي اين كه هوشنگ بر تخت شاهي مي
  جهاندار و پيروز و فرمانروا        كه بر هفت كشور منم پادشا

  ).12: 1387فردوسي، (
  :سرايد و از زبان ارنواز در ستايش ضحاك چنين مي

  ردم به پيمان تراستـدد و دام و م      زمين هفت كشور به فرمان تراست
  )16: 1387فردوسي، (

  
  مفهوم كشور

بهترين اثري كه در زبان فارسي توانسته معنا و مفهوم كشور را به خـوبي روشـن سـازد                   
 كـشور چـه بـه       ة بـار از واژ    421در ايـن اثـر      .  حكيم ابوالقاسم فردوسي اسـت     ةشاهنام

كـشور در شـاهنامه، در      . اسـت صورت تركيبي و چه به صـورت سـاده اسـتفاده شـده              
كيـد  أهايي با ت    كيد بر سرزمين، در بخش    أهايي با ت    كيد بر مردم، در بخش    أ با ت  يهاي  بخش

 كه برابـر    ه است هايي ديگر به صورت مركب استفاده شد        بر حكومت و شاه و در بخش      
  .است State با اصطالح انگليسي

  :كيد بر مردمأت
  رده يكي انجمنـاي كـبه هر ج     ورش مرد و زنـسراسر همه كش

  )25: 1387فردوسي، (
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  همه كشورش مانده اندر شگفت      تـرفـان گـابـوزان روي راه بي
  )242: 1387فردوسي، (

دانـد و اگـر       فردوسي تاج و گاه را تنها منحصر بـه كـشورها مـي            : كيد بر حكومت  أت
  .سرزميني حكومت نداشته باشد كشور به حساب نخواهد آمد

  وريــر كشـاج هـي و از تـاهـزش      ر دريـ از هدهـژوهنـد پـن شـسخ
  )9: 1387فردوسي، (

  ور تراستــاج كشـا تـر تخت بـس     ر تراستـراسـران سـن گفت ايـچني
  )270 :1387فردوسي، (

  :كيد بر سرزمينأت
  دـران نمانـبه كشور جز از دشت وي      دـانـان نمـابـدر بيـزل انـي منـيك

  )240: 1387فردوسي، (
  ز خون ريختن گرد كشور گل است      ما چنين درد شان در دل استكه از 

  )243: 1387فردوسي، (
 پادشـاه   ، پـشنگ  ،هاي فرسايشي ايران و توران      پس از جنگ  : مفهوم تركيبي از كشور   

بخـشي  . پـذيرد   كند؛ كيقباد نيز آن را مي        تقاضاي صلح مي   ، پادشاه ايران  ، از كيقباد  ،توران
  : مفاهيم امروز جغرافياي سياسي قابل تأمل استاز اين تقاضا در ارتباط با

  كه جيحون ميانـجي است اندر گذر       رــر بــهـاورا النــا مـون تـزجيح
  اهـرج نگــرز ايـر آن مـردي بــنك        اهــام شـگـود هنـا بـوم مـر و بـب

  نـريـرد آفـدون و كــريـداد آفـب        نـران زميـرج ز ايــهمان بخش اي
  مـر دل خويش تنگ آوريـان بــجه        مـم و جنگ آوريـرديـبگاز آن گر 

  رايـر دو سـره به هــهـم بــابيـبي       م خدايـر و خشـم شمشيـود زخـب
  ردـرج سپـور و به سلم و به ايـه تـب        ردـدون گـريـون فـوگر همچنان چ

  نـرزد زميـود نيـدين بال خـكه چن        نـم كيـوييـم و زان پس نجـببخشي
  ويشـاي خـره از جـد كسي بهـنياب        م جز به باالي خويشـام هـرانجـس

  ن روي آبـد زيــاينـران نيــوز اي       ون به خوابـا نبينند جيحـكس از م
  ادكامـن شـكشور شود زين سخ دو        امــيـالم و پـا درود و سـر بــمگ

  ).62: 1387فردوسي، (
اي از مفاهيم جغرافياي      كند مجموعه   م مي در اين قرارداد كه فردوسي به زيبايي ترسي       

مرز، بوم،  قرارداد مرزي، قـرارداد      : اين مفاهيم عبارتند از   . سياسي يكجا جمع شده است    
عبور و مرور مرزي، نوع مرز كه آبي است و به صورت دقيق تعيـين شـده و رودخانـه                     
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 قلمـرو   جيحون خط مرزي و ميانجي ايران و توران است، احترام به حقوق سـرزميني و              
يكديگر، تقبيح جنگ و زياده خواهي و تمجيد از صـلح، بـي اثـر دانـستن جنـگ و در                     

در بيت آخر منظور از دو كشور مردمان و حاكمان ايـران و تـوران               . نهايت مفهوم كشور  
ده شـ هاي سرزميني آنان مشخص       است كه اگر اين قرارداد بين آنان امضا شود، محدوده         

  .يست و دو كشور شادكام خواهند شدمسايه نو ديگر مورد تعارض و ادعاي ه
 ،نويـسان  در ساير آثار ادبي فارسي و نيز برخي آثار ديگر جغرافي           عالوه بر فردوسي  

تـوان بـه       جملـه مـي     آن از. بندي هفت كشوري اسـتفاده شـده اسـت          از كشور و تقسيم   
هـم   حتي در ديوان حافظ       اشاره كرد،  خاقاني، نظامي، جامي، عنصري، معزي، منوچهري     

 توضيح مختصري از كشور و هفـت كـشور          بندهشدر  . ه است دش كشور اشاره    ةبه واژ 
تحديـد النهايـات االمـاكن       در كتـاب     )ق. ه440-362( ابوريحان بيروني . ارائه شده است  

كند و اشاره او به سياسي بودن          از كشور و هفت كشور ياد مي       لتصتيح مسافات المساكن  
ق نيـز بـه     .هجامي شاعر و نويسنده قـرن نهـم         . ن است اين پديده در دوران باستاني ايرا     

  :واژه و مفهوم كشور اشاره دقيقي دارد
  از دو سپهبد دو سپاه بشكند        ور آباد نگردد به دوشاهـكش

، »مملكـت «،  »اقلـيم « واژگـان عربـي      ، كـشور  ةواژبـه جـاي     پس از اسالم    در دوران   
بـراي نمونـه سـعدي در گلـستان         وارد ادبيات سياسي ايران شد؛      » ديار«و  » بلد«،  »ملك«

 اين آثار   ةمجموع. »دو پادشاه در اقليمي نگنجند    «برد كه     گونه به كار مي     اقليم را اين   ةواژ
دهد كه چگونه در ادبيات تاريخي ايران از كشور به             فردوسي نشان مي   ةويژه شاهنام  هو ب 

  .شود جغرافيايي ياد ميي ـ  سياسةعنوان يك پديد
  

  تكشور در مفهوم ايال
فردوسي در اثر خود هر سرزمين و بومي را كه شـاهي در آن داراي تـاج و گـاه اسـت                      

ايـن  . دهنـد باج و خـراج     كند حتي اگر به شاهنشاه و كشور بزرگتري           كشور خطاب مي  
گيرد كه ايـران باسـتاني بـه صـورت شاهنـشاهي اداره و از                 مفهوم از آنجا سرچشمه مي    

گذار  از اين مطلب هر يك از اين اياالت خراج        فردوسي با آگاهي    . شد  اياالت تشكيل مي  
  :خواند مي كند و شاهنشاه را مهترِ مهتران را كشور خطاب مي

  گزيند كجا در خور استز كار آن         ر استــران مهتـر مهتـاه بـشهنش
  )325: 1387فردوسي، (

نشيند از تمام كشورش بزرگـان و سـران    زماني كه كيكاووس بر تخت شاهنشهي مي    
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  :آيند تا پادشاهي او را تبريك بگويند و اطاعت خود را بيان كنند ت به دربار او مياياال
  ريـكه بر سر نهادي بلند اخت      ريـور مهتـوري نامـكش زهر

  وزآن سركشيدن به راه آمدند      اه آمدندـبه درگاه كاووس ش
  دـدنـر او شـپرستنده و چاك      دـدنـر اوشـران كهتـهمه مهت

  )78: 1387فردوسي، (
  :كند هاي ديگر برخي از اياالت ايران را با نام كشور خطاب مي و در بخش

  روزــمـور نيـدو كشـارم بـسپ     وزان سو كه شد رستم گرد سوز
  )213: 1387فردوسي، (

اين در حالي است كه زال و رستم، كه فرمانداران و حاكمان كشور نيمروزند ارادت               
در جريان اشغال ايـران توسـط   . اند ايران نشان دادهو فرمانبرداري خود را به شاهنشاهان  

گويـد    نويسد و به آنان مي       سران اياالت شاهنشاهي ايران مي     ةاي به هم    اسكندر، وي نامه  
در واقـع وي بـا احتـرام بـه نظـام      . كه ايران، همان است و تغييري حاصل نـشده اسـت    

خواهـد بـه وضـعيت        كشورداريِ شاهنشاهيِ هخامنشي و پذيرش آن، از اياالت تابع مي         
. خود را به اصطخر پايتخت هخامنشيان بفرسـتند       ج و خراج    كنوني ادامه دهند و حتي با     

  :كند گذار را كشور خطاب مي در اين بخش نيز فردوسي اين اياالت خراج
  مــنـارا مكـان آشـد نهـر او شـگ        مــنـروز دارا مــامـد كــيـدانـب

  ودــد شخـايـار رخ را نشـه تيمـب        ودـها كه ب فزون است از آن نيكويي
  اهـد گـر چنــم اگـانيـر مـر ديـاگ        اهـاه و سپـم شــرگ راييــه مـهم
  دــر آوريــخـز فـا نيـد مــوييـبپ        دـر آوريـر صطخـوي شهــه سـبن

  درستـادان دل و تنـد شــيـاشـبب        همان است ايـران كه بود از نخست
  ريـر مهتـداري و هــامـر نـه هـب        وريـر كشـهه ـه بـامـد نـوشتنـن

  )330: 1387فردوسي، (
  ررسي واژگان نزديك به مفهوم كشورب

 خود بوده   ةاندكه هر يك داراي بار معنايي ويژ        شهر، بوم، زمين و مرز واژگان پركاربردي      
در اين بخـش سـه مـورد اول بررسـي و     . اند و در اشاره به سرزمين سياسي  به كار رفته 

  . خواهد شد مرز به صورت جداگانه مطالعهةواژ
 بـه سـه شـكل      در شاهنامه    ،ترين واژه به مفهوم كشور، شهر است         نزديك :شهر) الف

اجتمـاع كثيـري از مردمـان در يـك نقطـه            ( معناي امـروزين آن      بهكشور، ايالت و شهر     
  : بيشترين كاربرد شهر در مفهوم سوم آن است وكار رفته است به) جغرافيايي

  همه از در جشن و سور و خرام      ناماه را شاهه ـر بد شـكي شهي
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  ر آزين ببستـر سرتاسـهمه شه      ر بودش سراي نشستـبدان شه
  )74: 1387فردوسي، (

  :شهر در مفهوم ايالت هم بارها استفاده شده است
  هميشـه بر و بومش آباد باد        كه مازندران شهر ما ياد باد

  ).65: 1387فردوسي، (
شود كه در تركيب با نام كشورها و          جغرافيايي مي ـ   يي بار سياس  اهر زماني دار  اما ش 
  :هاي سياسي به كار رفته باشد سرزمين

  زمين رانـر يونان و ايـه از شهـچ        پزشكان كه از روم وز هند و چين
  )227: 1387فردوسي، (

  نــيـد از آن روي زمــرزيــلـب        نـر چيـه شهـداخت در بيشـانـب
  ).199: 1387ردوسي، ف(

 ساسـانيان واقعيـت     ةمفهوم ايرانشهر و شهر ايـران در دور       توان گفت     در مجموع مي  
  .است را به كار برده ها بار آن86يافت و فردوسي با آگاهي، 

 فعاليـت انـسان     ة بوم در شاهنامه به معناي سطح زميني است كه حـوز           ةواژ :بوم) ب
 شهرها، روستاها و اراضي اشغال شده را در ةاست؛ با مفهوم وطن نزديكي دارد؛ مجموع

كاربردهـايي كـه    . گيرد؛ و ارتباط بسيار نزديكي با زنـدگي و معيـشت مـردم دارد               بر مي 
بنـابراين بـوم بـار سياسـي     . فردوسي از بـوم آورده بـا آبـاداني و ويرانـي همـراه اسـت          

. ن اسـت كيد آن بيشتر بر فعاليت و فـضاي اشـغالي توسـط انـسا     أتري داشته و ت     كمرنگ
كنـد و     به معناي سرزميني است كه انسان ايراني در آن زندگي مي          » بوم ايران «براي مثال   

رو تركيبـاتي همچـون       از اين . داراي كاربرد اجتماعي، عاطفي و تا حدودي سياسي است        
 هـم   »بروبوم« و   »وبر  بوم«. شود   در شاهنامه بسيار مشاهده مي     »بوم ويران « و يا    »آباد بوم «

  .رسانند  همان مفهوم بوم را ميدر شاهنامه
  راني اندر گذشتـبه آباد و وي        ران سراسر بگشتـهمه بوم اي

  ودـداد بـران زبيـتبه بود و وي        همان بوم و بر كان نه آباد بود
  دش رنجـزداد و زبخشش نيام        جـاد كردش زگنـدرم داد و آب

  )136: 1387فردوسي، (
توانـد   جغرافيايي اسـت و مـي  ي ـ   سياسشتي كامالً بردا»مرزوبوم«در اين بين مفهوم 

  . آن باشد كشور در معناي سرزمينيةمعادل واژ
  د آن همه مرزوبومـكزو شاد ب        د آنگه به رومـداري ب يكي نام

  )326: 1387فردوسي، (
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جغرافيايي خواهـد گرفـت     ـ   ي بار سياس  يهنگام،   شهر ةزمين به مانند واژ    :زمين) ج
 ة بـه معنـاي همـ      »زمـين   ايـران «براي مثـال    . ا و كشورها تركيب شود    ه  كه با نام سرزمين   

اين مفهوم  .  بار در شاهنامه به كار رفته است       105هاي متعلق به ايرانيان است و         سرزمين
فردوسي در داستان خـسرو انوشـيروان از زبـان وي           .  ساسانيان كاربرد پيدا كرد    ةدر دور 

ني و حفـظ سـرزمين ايـران، بـه عنـوان مـالك              را به تالش براي آبادا    ) ايرانيان(آزادگان  
كند كه در صورت آسـيب رسـيدن          كيد مي أموفقيت و عامل شناخت ايرانيان دعوت، و ت       

  .ها به بار خواهد آمد به اين مرزوبوم، ننگ و نفرين براي آن
  ران زمينـران بود بوم ايـكه وي        به آزادگان گفت ننگ است اين

  ران كنندـهمي غارت از شهر اي        دـران كننـوم ويـم كين بـنماني
  نـران زميـچو ويران بود بوم اي        نـريـا كسي آفـر مـد بـنخوانن

  )428: 1387فردوسي، (
  

  مرزبررسي واژة 
در غـرب جديـد   ريـشه  مفهوم مدرن مـرز  گونه قلمداد شود كه  اينهرچند ممكن است    

از » مـا «براي جدا ساختن     اصيل و اوليه مرز به عنوان خطي در فضا كه            ة، اما انديش  دارد
 ةواژ. )29: 1386مجتهـدزاده،   ( شده، در ايران باستان وجود داشـته اسـت          ترسيم مي » آنها«

در برداشت اول مرز به مفهوم سـرزمين        . مرز در شاهنامه داراي دو معناي جداگانه است       
بيشترين كـاربرد در همـين   .  كشور، بوم و شهر است    ةسياسي و معادل واژگان اشاره شد     

  :ترين برداشت از سرزمين همين واژه است الب و سياسيق
  ويشـر مايه و ارز خـببيني س        اگر باژ بفرستي از مرز خويش

  )15: 1387فردوسي، (
  رينـر ما كنند آفـرز بـبه هر م        نـزمي رانـاه ايـر گـرم سـبگي

  )286: 1387فردوسي، (
هـارم مملكـت، سـردار سـپاه،        مفهوم مرزبان در ايران باستان به معني كاردار يـك چ          

ساسـانيان كـشور را بـه    . )223: 1382مـسعودي،  ( وزير، كاردار و حاكم يك ناحيه اسـت       
كردند و فرمانرواي هر كوست كـه بزرگتـرين بخـش كـشوري              ميچهار كوست تقسيم    

مرزبان معادل  شايد  از بزرگان كشور بود و      شد كه     شد پاذگوسپان ناميده مي     محسوب مي 
چنانچـه  . )733: 1383راونـدي،   (آمـد     بـه حـساب مـي     سيعي از كـشور     كنوني با بخش و   

  : بار از مرزبان استفاده كرده است49فردوسي 
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  اهــاد شــان و دامـزرگـن بـنگي        اهـم بدين تخت و گـكنون مرزبان
  ).147: 1387فردوسي، (

در صورتي  البته  معناي دوم مرز تا حدي نزديك به مفهوم امروزي و مدرن آن است              
  :نيز همراه آن باشد» سر«ه واژه ك

  ه مايه بالستـاز ايشان به ما بر چ        استـر مـوران در شهـرز تـسر م
  )188: 1387فردوسي، (

  خود و سركشان سوي توران براند        دـانـران بمـرز ايـر مـر سـسپه ب
  )197: 1387فردوسي، (

. اسـت » ميـانجي «واژة   بـا مفهـوم مـرز همـاهنگي دارد،           اي كه امروزه كامالً     اما واژه 
رود كـه ايـران       هنگامي در شاهنامه به كار مي     آن  ميانجي در كاربرد سياسي و جغرافيايي       

بـه توافـق مـرزي و    ) سوي رود جيحون  در آسياي مركزي وآن   ( ه توران يبا كشور همسا  
  :عبارتند ازاهنامه شدر » ميانجي«واژة دو مورد كاربرد . سرزميني دست يافته باشد

  :قباد و صلح او با پشنگ پادشاه توران ستان كيدادر ) الف
  كه جيحون ميانجي است اندر گذر        رـر بــاوراالنهـا مــون تــزجيح

  اهـگـرج نـرز ايـر آن مـردي بـنك        اهـام شـگـود هنـا بـوم مـر و بـب
 اي به  نيز اشاره)1384( پادشاه ساساني؛ كه ابن اثير) وهرام(در داستان بهرام گور  ) ب

  :اقدام وي در تعيين خط مرزي كرده است
  جـكه كس را ز ايران و ترك و خل        چــي ز سنگ و ز گـرآورد ميلـب

  ه راهـون ميانجي بـان نيز جيحـهم        اهـان شـرمـه فـز بـنبودي گذر ج
 مستقيمي به مرز وجود دارد و       ةدر هر دو داستان اشار    شود    طور كه مالحظه مي     همان
اهميت مرز در . شود امل جدايي دو سرزمين ايران و توران توافق مي جيحون، عةرودخان

 گذرگاه و يا چهارراه حوادث بوده و نياز به          زيرا آن است    ةايران به سبب جغرافياي ويژ    
  :به بيان فردوسي. اختراع مرز را حياتي ساخته است

  رمنستـر آهـان پــامـرزهـه مـهم        جهان پر ز بدخواه و پر دشمن است
ته توجه به مرز، ايجاد خط مرزي و دفاع از كشور نيازمند داشتن قـدرت و توجـه        الب

 بـراي اينكـه     ، شاعر قرن چهارم   ،به نظام امنيت در ايران است و به قول فرخي سيستاني          
  : هره حمله به كشور را نداشته باشد بايد قدرتمند بودشاهي در جهان ز

  انـر زبـران بـ راند زاينـو سخـك        هيچ شه را در جهان آن زهره نيست
  انـر ژيـا شيـد بـوان كوشيـد تـب        ر آراسته استـه شيـا بـرغزار مـم

  )591: 1373يوسفي، (
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 تمـاس دو    ةسـرحد منطقـ   . فردوسي از سرحدات هم در شاهنامه سخن گفته اسـت         
 ةگاه محدود   تواند، جلوه   اقتصادي مستقل و جدا از هم است كه مي        ـ   يموجوديت سياس 

اش از    اي سرزميني كـه گـستره       پديدهقلمداد شود؛   درت و نفوذ يك حكومت      خارجي ق 
ـ . )43: 1381مجتهـدزاده،  ( رود پهناي يك خط مرزي فراتر مي     يـك  ةدر اين بخش به ارائ

 آغاز داستان بيژن ةداستاني كه بهان. پردازيم نمونه از سرحدات اشاره شده در شاهنامه مي
م و ايالتي سرحدي است كه در بين ايران و توران قـرار             ارمانيان نام اقوا  . شود  و منيژه مي  

  :ندطلب آيند و استمداد كمك مي آنان براي دادخواهي به نزد كيخسرو پادشاه ايران مي. دارد
  ان پيش اويــنـد زاري كــردنـتـس      به كش كرده دست و زمين را به روي

  زيـي را سـدگـاودان زنـود جكه خ      د زيــاويـروز جــيـاه پـه اي شـك
  وي زان سوي تورـران از اين سـكه اي      م دورــيـدستـداد آمــري بــهـز ش
  امـرو پيــزد خســان نــيـانـوز ارم      امــد نـواننـانش خـان ارمـا خـكج
  دانـر بـرس بـوري دستـر كشـه هـب      اودانـا جـاه تـه زي اي شـه نوشـك

  ارـريـ شهرـه هـو باشي بـد تـزهر ب      ريارـويي شهـوري تـر هفت كشـبه ه
  ا بر چه مايـه بالستـه مـان بـاز ايش      استـر مــوران در شهــرز تـر مـس
  ودـه بـه انديشـدان بيشـا را بـه مـك      ودـه بـي بيشـران يكـر ايـوي شهـس
  وه دارـــيـم مـــرآور هــت بـدرخ      زارـدرون كشتـدو انـه بـايــه مــچ
  اـــده داد مـــران بــاه ايــا شــاي      اـاد مـريـود و فــا بــاه مــراگــچ

  ).188: 1387فردوسي، (
  

  هاي ديگر در شاهنامه اي از داستان نمونه
ائـه شـده در     هاي شاهنامه را جهت تكميـل مفـاهيم ار          در اين بخش دو نمونه از داستان      

  .دهيم پژوهش ارائه مي
 سپاه ايران بـه فرمانـدهي سـياوش و         هاي بين ايران و توران،       در جنگ  :داستان نخست 

همراهي رستم بر نيروهاي توراني كه به ايران حمله كرده و برخي شهرها را اشغال كرده     
افراسياب كـه   . بودند، پيروز شد و آنان را از مرز ايران و توران يعني جيحون بيرون راند              

ير خواب توسـط    بيند و پس از تعب       جنگ دارد شب هنگام خوابي ناگوار مي       ةميل به ادام  
گيرد با سياوش      شكست از نيروهاي ايراني تصميم مي      ةگذاران و همچنين مشاهد     خواب

كند كه باتوجه به      در ضمن اين تقاضاي صلح، فردوسي به مطالبي اشاره مي         . سازش كند 
افراسـياب در قالـب قـرارداد ضـمن         . مفاهيم امروز كشور و مرز در خور توجـه اسـت          

  :كند  از ايرانيان تقاضاي صلح ميزيركانه) جيحون( انيادآوري مرز ايران و تور
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 به سغديم وين پادشاهي جداست      ون مراستـزمين تا لب رود جيح

 ا بود زيرـان آن كجـزبر شد جه       رـور و سلم دليـهمان است كز ت

 دـرد گشته شـز بزرگان، خـز مغ      ه كشته شدـرج كه بر بي گنـاز اي

 ودـن آشنايي نبـكه با جنگ و كي      ودـنبران جدايي ـه ايـوران بـز ت

  دـويـرام و نـد درود و خـكه آي       دـونه دارم اميـر آنگـزدان بـز ي
  وراران تـد از دليـر ديـكه بر مه       وراـران تـر ايـبر انگيخت از شه

  در نهانـود جنگ و ناخوبي انـش       انـرد جهـو آرام گيـه بخت تـب
  )102: 1387فردوسي، (

 اشاره به مفهوم مرز دارد و البتـه بـازهم افراسـياب در              داستان دوم دقيقاً   : دوم داستان
خسرو،   پس از كشته شدن سياوش به دست افراسياب، فرنگيس و كي          . متن آن قرار دارد   

 يافتن و آوردن آنان     ةايرانيان در انديش  . شوند  همسر و فرزند سياوش در توران پنهان مي       
پـس  . شود  موريت انتخاب و راهي توران مي     أ براي اين م   ،يراني پهلوان ا  ،گيو. اند  به ايران 

گيـرد جلـوي      د و تصميم مـي    وش ميكنند اما افراسياب باخبر       از يافتن، عزم بازگشت مي    
. پـردازد  خـسرو و همراهـان وي مـي    در نتيجه به تعقيب كي. ورود آنها به ايران را بگيرد 

. كنـد   ود از رودخانـه عبـور مـي       رسد، با همراهان خـ      خسرو به جيحون مي     زماني كه كي  
تر  خواهد كه هر چه سريع رسد از رودبان مي افراسياب هم كه به كنار رودخانه مرزي مي       

خـسرو را از اينكـه بـه ايـران            كشتي آماده كند تا وي به تعقيب ادامه دهد و جلوي كـي            
ه  كـ  دهد  اما رودبان پاسخي به افراسياب مي     .  بگيرد ،برسد و تاج شاهنشهي بر سر گذارد      

  :شود وي از تصميم خود منصرف مي
  ارـن در كنـكـش و آتش مـديـرانـب      ارـريـان كه اي شهـومـدو گفت هـب
  ويــدان شــيـاو شـي در دم گـهم      ويـران شـواران به ايـا اين سـو بـت
  ن و آن انجمنـوس و چو گرگيـو تچ      م پيلتنــون رستـودرز و چــو گـچ
  ديـر آمـال شيـگـه چنـدر بـه ايـك      ديــر آمـياه سـه از گـا كــانــهم

  ر و ماه و كيوان و پروين توراستخو      از اين روي تا چين و ماچين توراست
  دـزنـم گـون نيست بيــنـران كــزاي      دــنـه دار و تخت بلـوران نگـو تـت
  ار درازــن روزگــر ايــد بــرآمـب      ازــد بـون دل از رود گشتنـر از خـپ

  )131: 1387فردوسي، (
  



  1390، 2سال دوازدهم، شمارة 

  

 

52

  گيري نتيجه
 كشور، شهر، بوم، مـرز، ميـانجي و         ه در اين پژوهش ازجمله    واژگان و مفاهيم اشاره شد    

هـا در دوران ساسـاني واقعيـت           آن ةهمگي در فارسي ميانه وجود داشتند و توسع        زمين
  .در شاهنامه به نظم در آوردهم با شناخت كامل اين مفاهيم، آنها را فردوسي . يافت

د كـه   كـر بنـدي     گونـه جمـع    توان اين    كشور در اين اثر مي     ةبا بررسي كاربردهاي واژ   
هاي معين و مردمان ساكن در آن است كه حـاكمي             سرزمين مشخص با محدوده   «كشور  

. جغرافيـايي اسـت  ي ـ  مفهـومي سياسـ  واژة كـشور  رو  از اين. »كند بر آن فرمانروايي مي
كشورهاي جهان در   كه دربرگيرندة   ياسي است   سمفهومي  كشور نيز     مفهوم باستاني هفت  
هاي بزرگ     رودخانه ةليايران هم به عنوان يك كشور تاريخي به وس        . دوران باستان است  

هــا   ايــن رودخانــه. شــود در اطــراف فــالت طبيعــي خــود از ســاير كــشورها جــدا مــي
گان واژ). سند، جيحون و اروندرود   ( دهند  هاي طبيعي فالت ايران را تشكيل مي        محدوده

سرزميني هـستند؛   ـ   ي هم مفاهيمي سياس   »مرز« و   »زمين« همراه با مفاهيم     ،»بوم«،  »شهر«
ايـن   ،ترين واژه به كشور در شاهنامه است و عالوه بر اين           با اين تفاوت كه شهر نزديك     

. باشـد  امـروزين آن مـي  بـه معنـاي     مفهوم داراي دو بار معنايي ديگر يعني ايالت و شهر           
جتمـاعي، عـاطفي و تـا حـدودي سياسـي از سـرزمين بـوده و سـطح                    داراي بار ا   »بوم«

 نيـز داراي    »وبر  بوم« و   »بروبوم«. دهد  هاي انسان در فضاي جغرافيايي را نشان مي         فعاليت
 كشور در برداشت    ةتواند جايگزيني براي واژ      هم مي  »مرزوبوم« ةواژ. اند  همان بار معنايي  

 برداشتي عـاطفي و احـساسي از سـرزمين     هم»زمين ـ  كشور«نام . سرزميني از آن باشد
، »اقلــيم« كــشور واژگــان عربــي ةواژهــم بــه جــاي در دوران اســالمي . سياســي اســت

اكنـون كـاربرد     امـا هـم   وارد ادبيات سياسي ايران شد؛      » ديار«و  » بلد«،  »ملك«،  »مملكت«
  .كمتري دارند

 قـرن چهـارم   دهد وي با اين مفهوم در       اشارات فردوسي در شاهنامه به مرز نشان مي       
 در شاهنامه داراي دو معناي جداگانـه  »مرز« ةالبته واژ. ق به خوبي آشنايي داشته است .ه

. در برداشت اول مرز به مفهوم سـرزمين سياسـي، داراي بيـشترين كـاربرد اسـت             . است
اي كـه     ترين برداشت از سرزمين سياسي در شاهنامه است به گونه           همچنين مرز، سياسي  
معنـاي دوم  . كنـد   گي بين دو كشور را تداعي مي        هم عامل جداكنند  گاهي هم سرزمين و     

 خط و يا منطقـه  ةمرز تا حدي نزديك به مفهوم امروزي و مدرن آن است و تداعي كنند      
 با مفهوم مـرز همـاهنگي دارد،        اي كه امروزه كامالً     اما واژه . هاست  »آن« از   »ما« ةجداكنند
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 بـه مفهـوم خـط       سـي و جغرافيـايي دقيقـاً      ميانجي در كـاربرد سيا    . است» ميانجي«واژة  
  . به كار رفته است»آنها« از »ما« ةندجداكن

 آشنايي ايرانيـان بـا مفـاهيم        خصوصتواند يك سند محكم در        اثر عظيم شاهنامه مي   
 ايـن   طرح.  در دوران باستان و يا حداقل در دوران خود فردوسي باشد           »مرز« و   »كشور«

هـا پـيش از    ست كه ايرانيان قرن اسي گواه آنمطالب در قرن چهارم هجري توسط فردو     
 ةآشنايي ايشان با پديد   . اند   آشنايي ديرينه داشته     با آن  ،ورود مفاهيم اروپايي مرز و كشور     

هـاي   تواند سند اختراع پديـده    دو كشور، مي   ةمرز و اهميت رود به عنوان عامل جداكنند       
ت در جغرافيـاي چهـارراهي      تالش براي حفظ ثبات و امنيـ      . مرز و كشور در ايران باشد     

بازيــابي ايــن مفــاهيم باســتاني و خلــق . ايــران در تمــام دوران تــاريخي مــشهود اســت
شـمار، بـراي حراسـت و نگاهبـاني از سـرزمين و               هاي بي   هاي پرشور در جنگ     حماسه

هويت ايراني و برقراري امنيت، پاسخي به دوران پرافت و خيز حكومت و كـشورداري               
هاي آتي در توجه به ايـن   شاهنامه براي نسلو جذابيت  گيرايي  . در عصر فردوسي است   

توانـد دليـل توجـه وافـر          ممارست تاريخي و ملموس براي حفظ مرزهاي كـشور، مـي          
  .ايرانيان به اين اثر بزرگ و شاهكار حماسي باشد

  
  
  

    ها يادداشت
اني و صاحب مكنت ديده اي دهق ق در طوس خراسان و از خانواده.ه329حكيم ابوالقاسم فردوسي در سال  -1

. ها و تاريخ ايران اطالع داشت ها، افسانه پرست بود و از تاريخ نياكان خود، داستان وي مردي وطن. به جهان گشود
و رسيدن ) 369-367هاي  حدود سال( رسد در اوان قتل دقيقي در ادب فارسي و عربي دست داشت و به نظر مي

ق و نسخه دوم كه .ه384 اول شاهنامه در تاريخ ةنسخ. ر روي آورده باشدنامه به نظم اين اث اي از گشتاسب نسخه
پس از پايان، فردوسي برآن شد تا با تقديم . ق اتمام يافت.ه402-401آخرين تجديد نظر فردوسي است به سال 

مصون دستي رهايي يابد و هم اثر خود را از دستبرد حوادث  شاهنامه به سلطان محمود غزنوي، هم از فقر و تهي
 اما بر سر اختالف عقيده با محمود، از جمله در بزرگداشت شاهان و پهلوانان عجم، اختالفات مذهبي. نگاه دارد

ل نژادي و ملي و در نتيجه بدگويي ئ، اختالف عقيده بر سر مسا)شيعه بودن فردوسي و سني بودن محمود(
 ق وفات يافت.ه411 حكيم فرزانه در سال سرانجام اين. لطفي پادشاه غزنوي قرار گرفت بدانديشان مورد بي

  ).485-461: 1371صفا، (



  1390، 2سال دوازدهم، شمارة 

  

 

54

  منابع
 
  اساطير: تهران. سيدمحمد حسين روحاني، جلد دومترجمة ، تاريخ كامل؛ )1384(ابن اثير، عزالدين. 

     محمـدپروين گنابـادي، جلـد اول   ة ، ترجمـ مقدمه ابن خلدون؛ )1382(ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمـد، 
 .ركت انتشارات علمي و فرهنگيش: نتهرا

  مطالعات فرهنگي و اجتماعيةپژوهشكد: ، تهرانبنيادهاي هويت ملي ايراني؛ )1388(احمدي، حميد . 

  ي ـ  اطالعات سياس ،»گويد و ارزش آن در چيست؟ شاهنامه از چه مي«؛ )1388(اسالمي ندوشن، محمدعلي
 .26-5، صص 270-269 ، شاقتصادي

 تمدن ايراني: منصور انصاري، تهرانة ، ترجمناسيوناليسم؛ )1383(دي .اسميت، آنتوني. 

    شـركت  : ، تهـران 2 مريم احمدي، ج ة  ، ترجم تاريخ ايران در قرون نخستين اسالمي     ؛  )1373(اشپولر، برتولد
 .انتشارات علمي و فرهنگي

 پيام: تهران،داري در ايران دوره قاجاريه موانع رشد سرمايه؛ )1359 (اشرف، احمد . 

 آربـري،  .ج.، زيـر نظـر ا     ميراث ايران عزيزاهللا حـاتمي، در     ة  ، ترجم »ايران و دنياي قديم   «؛  )1346(ه .، ج ايليف
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب: تهران

  ماهي: ة هايده مشايخ، تهران، ترجمشاهنشاهي هخامنشي؛ )1388(بروسيوس، ماريا. 

 ارات سمتانتش: ، تهرانجغرافياي سياسي ايران؛ )1381(نيا، محمدرضا  حافظ. 

 --------) 1385( انتشارات پاپلي: ، مشهداصول و مفاهيم ژئوپليتيك؛. 

 --------) 1388( درسدانشگاه تربيت م: ، جزوه درسي، تهرانجغرافياي سياسي ايران؛. 

  243 ، شاقتـصادي ي ـ  اطالعات سياسـ ، »گذرد؟ در پيرامون ايرن چه مي«؛ )1386(حميدي، محمدحسن-
 .79-70صص : ، تهران244

  انتشارات توس: مهرداد بهار، تهرانة ، ترجمبندهش؛ )1385(دادگي، فرنبغ. 

  تر نشر فرهنگ اسالميدف: ، تهران2  احمد آرام، جة، ترجممتفكران اسالم؛ )1352(دوكادو، بارون. 

  انتشارات سمت: ، تهران1 ، جتاريخ اجتماعي ايران؛ )1383(راوندي، مرتضي. 

 انتشارات اقبال: ، تهران1 ، جتاريخ ده هزار ساله ايران؛ )1375(العظيم رضايي، عبد. 

    انتـشارات  : ران، تهـ بيني در خردورزي سياسي و هويت مـا ايرانيـان   معركه جهان؛ )1373(رجايي، فرهنگ
 .احياء كتاب

     ش ،  اقتـصادي ــ    ياطالعات سياسـ  ،  »پيام شاهنامه و پاداش فردوسـي     «؛  )1388(رياحي خويي، محمدامين
 .81-79 صص: ، تهران259-260

 انتشارات سخن: ، تهران5 ، چروزگاران؛ )1383(كوب، عبدالحسين  زرين. 

 --------) 1388( انتشارات سخن: ، تهراندو قرن سكوت؛. 

 انتشارات فردوس: ، تهران1 ، جتاريخ ادبيات ايران؛ )1371(اهللا  صفا، ذبيح. 

    ي اطالعات سياسـ  ،  »رشناسي؛ گامي براي صلح در فرآيند جهاني شدن       كشو«؛  )1383(ضياءتوانا، محمدحسن
 .181-164صص ، 200-199، ش اقتصاديـ 

  نشر ني: ، تهرانبنيادهاي علم سياست؛ )1386(عالم، عبدالرحمن. 

  تحليلي بر ژئوپليتيك پيمان اقتصادي، امنيتي شانگهاي بـا  «؛ )1386(اهللا و كيومرث يزدان پناه درو     عزتي، عزت
 .77-55، صص 3 ، ش3 س، فصلنامه ژئوپليتيك، »انداز عضويت ايران در ابن سازمان د بر چشمكيأت



 بررسي مفهوم كشور در شاهنامه فردوسي

  

 

55

   نامـه كارشناسـي ارشـد       ، پايـان  هاي ايراني   بررسي هويت ايراني در رمان    ؛  )1386(رضا    طالبي شليمكي، علي
 .دانشگاه تربيت مدرس: رسي، تهرانرشته زبان و ادبيات فا

  3 ، ش12 ، سنامه ايران، »يراني در دوران باستانهويت ا«؛ )1373(فراي، ريچارد. 

  انتشارات كتاب سراي نيك: تهران، شاهنامه فردوسي؛ )1387(فردوسي، حكيم ابوالقاسم. 

  شـركت انتـشارات    : ، تهـران  2 وحيـد مازنـدراني، چ    .  غ ة، ترجم ايران و قضيه ايران   ؛  )1362(ن  .كرزن، جرج
 .علمي و فرهنگي

  انتشارات علمي و فرهنگي:  تهران،12  محمد معين، چة، ترجمز آغاز تا اسالمايران ا؛ )1379(گيرشمن، ر. 

  بنگاه :  تهران آربري،.ج.، زير نظر ا   ميراث ايران  عزيزاهللا حاتمي، در     ة، ترجم »ايران و اعراب  «؛  )1346. (لوي، ر
 .ترجمه و نشر كتاب

  سمت: ، تهرانجغرافياي سياسي و سياست جغرافيايي؛ )1381(مجتهدزاده، پيروز. 

 --------) 1384(  اقتـصادي ـ   ياطالعات سياس ،  »مرز در بينش سياسي و شيوه حكومتي ايران باستان        «؛ ،
 .15-4، صص 12 و 11 ، ش19 س

 --------) 1386( معين: اس احمدي، تهران سيد عبة، ترجمبازيگران كوچك در بازي بزرگ؛. 

 --------) 1387( ت كويرانتشارا: ، تهران2 ، چويت ايرانيدموكراسي و ه؛. 

     فـصلنامه  ،  »برابرسازي معاني واژگـان جغرافيـاي سياسـي       «؛  )1387(نيا   مجتهدزاده، پيروز و محمدرضا حافظ
 .4-1 ، صص1، ش 4 ، سالمللي ژئوپليتيك بين

      علمـي و   :  ابوالقاسـم پاينـده، تهـران      ة، ترجمـ  7 ، چ 1 ، ج مروج الذهب ؛  )1382(مسعودي، علي ابن الحسين
 .فرهنگي

    دره ميرحيدر و سيديحيي صـفوي، تهـران        ة، ترجم درآمدي نو بر جغرافياي سياسي    ؛  )1379(موير، ريچارد  :
 .سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح

  انتشارات سمت: ، تهرانمباني جغرافياي سياسي؛ )1381(ميرحيدر، دره. 

 شناسي  الملل از نظر روش  سياسي و روابط بين جغرافيايةمقايس«؛ )1385( نيا  ميرحيدر، دره و حسين حميدي
 .41-1 ، صص1، ش 2 ، سالمللي ژئوپليتيك فصلنامه بين، »و مفاهيم

  اساطير: ، تهرانفرهنگ شاهنامه فردوسي؛ )1377(ولف، فريتس. 

 تهران،  حميد عنايتة ترجم،اي درباره ايران    گزيده: عقل در تاريخ   ؛)2536 ( گئورك ويلهلم فردريش   ،هگل: 
 .شريفشارات علمي دانشگاه صنعتي انت

  س ياقتصادسياسي ـ  اطالعات ، »ه ايزدي و حق الهي پادشاهانفرّ«؛ )1377(همايون كاتوزيان، محمدعلي ، 
 .19-4 ، صص130-129، ش 12

  علمي: ، مشهدبحثي در اصول و روزگار و شعر فرخي سيستاني؛ )1373(يوسفي، غالمحسين. 

 Bluntschli, Johann kaspar, (2000); The theory of the state, Canada: batoche books. 
 Cox, Kevin.R, (2002); Political Geography, Territory, State and Society, Oxford: Blackwell. 
 Glassner, Martin and Chuck Fahrer, (2004); Political Geography, NewYork: John wiley & 

Sons. 
 Gallaher, Carolyn; Peter Shirlow and Mary Gilmartin (2009); Key Concepts in Political 

Geography, London: Sage Publication ltd. 
 Jones, Martin; Rhys Jones and Michael Woods (2004); An Introduction to Political 

Geography, London: Routledge. 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

