
1 
 

 
 (Ērān ud Ērānšahr)ایران و ایرانشهر 

ِ ِاشهِرهام 
ِمزداِ)پارسیِاز:ِ ِلقمانِبخشِوِبزرگمهرِ تاجِ(مریم 

ِ
ِیِواژه ērānِِِپارسیگ  ایرانشهر(ِ)ērānšahrِاست،ِوِ«ِآریاییان»)ایران(ِبهِچم 

ِساسانیان. ِایرانِبودِبهِروزگار  ِشاهنشاهی  نام 
ِاشزبانهسهِینبشتهسنگشاپور،ِدرِ 1

ِشناساند.2ِ«فرمانروایِایرانشهر»،ِخویشِراِزردشتِیدرِکعبه
ērِِپارسیگِاز-aryaِِ،یا،ِشاید(-āryaِ)ِِباستان(پارسه 3ِِآید.ِ)پارسی  پنجِکشور 

ِند:اایرانیِچنین

                                                            
1 . ērān < *aryānām ‘سرزمین[ِ ِآریاییان[’; ērān-šahr < *aryānām xšaθra. Parth. 

šahr cē aryān, .سنج: DA 4381; Pers. ērān xvadāyīh (≈ *aryānām xšaθra),ِ
  .Dk vii, M 657 hanzābišn ī ērān xvadāyīh az ērān-šahr :سنج.ِ
2 . ŠKZ 1 ērānšahr xvadāy ≈ aryānxšahr xvadāy ≈ τοῦ Ἀριανῶν ἔθνους 

δεσπότης.ِ.سنج: VZ 4.4 manušcihr ērānšahr dahyubed. 

3 . Av. airya-, OPers. ariya-, Skt. rya-. 
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ryaiaِ’آریایی/ِایرانی‘ِ،ryaitūِ’تورانی‘،ِrimaisaِ’ِ وِِ‘ساینی’sāiniِ،ِ‘رمتیس 
dāhiِ’4.‘داهی 

وِکشورهایِآریاییِنیزِبودندِوِِ،یکسرهِ،ایرانیاناینِ  ِسرزمینهِا خواندهِِآریاییازآن 
ِِ.6؛ِجداِازِسرزمینهاِوِکشورهایِناآریایی5شدندمی

ِواژهسپس ِتر ِپارسی’ِpārs[īg]ی ِهمهِ‘پارس؛ ِنامیدن  ِوِبرای ِمردمان ی
ِایرانشهرِِیجاِتاِآنِ؛رفتبهِکارِِ/ِایرانیسرزمینهایِآریایی ِپارسِهمتایِنام  کهِنام 

ِ 7شد.
ِِوِدینی.ِهریاریشود:ِشبرنمودهِِدرِدوِشاخهِ/ِایرانییِآریایییِواژهگستره

ِدادِ ۱ ِجاییِکه ِشِ(قانون ِ). ِایرانیهریار  ِآن8ِآریایی/ ِِیجاِباشد، ِتوانِسرزمین  را
ِآریایی/ِایرانیِخواند.

                                                            
وِ(Indo-Aryansِهندیانِ)،ِ(Perso-Aryansایرانیانِ)یِسهِشاخهایِیِآریاییِبرواژه
ِزبانهایِآریاییِرود.ِاینِواژهبهِکارِِ(Aryans-Gulo)ِآریاییانسوم انِاست.ِهمچنینِنشانگر 

ِبزرگ ِخویشِراِِداریوش  ِ.(DB 4.89)ِنامد«ِآریایی»زبان 
ِبیشترِازِاینِسوم گاهی  ِِآریاییانِبهِاینِجستارِ برایِآ “ Imrā, le dieu desِِاشهِدرنگرید:ِرهام 

”Guloisِِـِگردانشگران
4 . Yt 13.143-144 airyanąm da yunąm … tūiryanąm da yunąm … 

sairimanąm da yunąm … sāininąm da yunąm … dāhīnąm da yunąm. نک.ِنیز: 
Bd 106-7. 

Yt 19.56 airyanąm da :سنج. . 5 yunąm, Dk ix M 792 ērān dehān. 

Yt 19.68 anairyå da :سنج. . 6 hūš, Yt 18.2 anairyå da hāvō, Bd 106 anērān 

dehān. 

 .ērānšahr ≈ ܒܝܬ ܦ̈ܪܣܝܐ .Syr :برایِنمونهِنک. . 7

8 . Pers. dād ī xvadāyīh ‘ِپادشاهی  .Vd 20.1 Z, J4 :سنج. ,’داد 

ِهخامنشِیبرا  ِشاهِدرِبابل  ِ:ینمونه،ِداد 
(OPers. *dātah xšāyaθiyahyā, Bab. dātu ša šarri). .سنج: DB 1.23 manā dātā 

  .’باِدادهایِمن‘
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ِ.ِآریایی۲ ِبهیِ/ِایرانیِکسیِاستِکهِدرِزمان  درخورِدین 
10ِراِبرگزیده،ِوُِکستی9ِ

ُِکستی«ِنوزادی»ِبسته.ِآنِکه آریاییان11ِِ.باشد«ِناآریایی»یِنیاوردهِبهِجاِراِباِبستن 
ِ 12چنینِبهانِراِازِبدانِبازشناسند.

ِآریاییِ(یجامعه)هازمان ِدرِ ِِ/ِایرانیآرمانی  هِهریاریِنیرویِشِیگانگی  ِب  ِدرِپوِدین  ناه 
ِایزدیِآشکارِشود؛ِاینِ ِفِ [:ِـگ)پارسیـ]arǝnahvxِایزدیِگوهر  (ِخواندهfarrِ،ِر 

ِ ِچم  ِبه ِفِ »شود، ِفرخندگیخیر  /ِ »ِ ِدر14ِپیشهِسهِیمایندهنِهریارش13ِ«.شکوه»یا
                                                            

ِس لِ)آسورستان(ِکهِدرِآنِشهرهایِشاهی  ِباب  ِساسانی  هاستان  (ِوvehardašērِاردشیر:ِلوکیهِ)ب 
ِ’dil ī ērānšahrِتیسفونِجایِداشتند،ِ ِخردادبهِدرنگرید:ِشد.خواندهِمیِ‘ایرانشهردل  مث  بهِپور 

داذبه، خر  ابن) ابتدیء بذکر السواد اذ کانت ملوک الفرس تسّميه دل ايرانشهر ای قلب العراق
ِپارسِبدانِیادکردمانِراِازِسوادِمی”ِ(9881املسالک واملمالک، ليدن،  ِ»آغازیمِکهِپادشاهان  دل 

ی«ِایرانشهر ِعراقِ(یعنی)نامِدادهِبودند،ِا  ِ.“دل 
9 . Av. vaŋvhī- daēnā-, Pers. veh dēn, dēn ī veh. 

10 . Av. aiβyåŋhana-, Pers. kustīg. 

  .Dk iii, M 332 abēbann anērīh :سنج. . 11

12 . Pers. vehān ‘هان  Dk vi, M 496 kustīg-barišnīh ēd baved ka az :سنج.ِ.’بِ 

vattarān jud baved.  
13 . Av. pištra-, Pers. pēšag. 

ِِیهیبرپا ِ:اندنیچنِشهیسهِپِنیاِهیربدِتوسرِ ِسخن 
ِ،ربدانیآسرونانِوِداورانِوِه(۱ِ
ِ،ارتشتاران (۲

ِ،وِپزشکانِوِگوسانانِوِاخترمارانِرانیدب(۱،۱ِ
ِ.(ورانشهی(ِوِهوُدخشانِ)پگرانی)برزِوشانیواستر(۲،۱ِ

ِپورِ ِینامهِ،توسرِبهِدیدرنگر رِ)توسر(،ِگردانش  نس  ِِشیرایوِار،یاسفندِت  ِرهام  ِ،شهاِوِگزارش 
رمان،ِ ِـِگردانشگران.۹ِیِ،ِرویه(ییترسا۲۱۱۱ِ)ِیزدگردی۱۱۳۲ِا 

14 . Yt 19.56 ta  xvarǝnō isō ya  asti airyanąm da yunąm zātanąm 

azātanąmca ya ca aṣaonō zaraθuštrahe  

‘
ِفِ  ِسرزمینهایِآریاییر  ِاشوِزردشتِاست.ایرانیِِ/یِکهِازآن  است،ِزادهِوِنازاده،ِوِازآن  ’ 
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ِ ِشاه»است،ِوِنیزِِ/ِایرانیآریاییِهازمان  اشِپادشاهییِگسترهراِبرِناآریاییانِ«ِداد 
 دارد.رواِمی


