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1. Introduction 

In his works, Nezami-e-Ganjavi has paid a great deal of attention to the 

name of Iran and particularly mentions it as the most focal and apex of 

Alexander's rule. In his viewpoint, Iran is pearl and the most important 

portion of the seven continents and holds that the conqueror of this territory 

has indeed owned the most fruitful land of the globe. The issue of seven 

continents and presence of its kings' daughters in seven-domes beside to 

Bahram-e-Gore as the king of Iran territory is the overt indication of 

Nezami's opinion towards the Iran's centrality and dominance over other 

territories. Nezami-e-Ganjavi was living in Caucasus in where various ethnic 

groups with different cultures had gathered together and the affectation of 

the Turks and Arabs was also at work. More importantly, the Iranian 

political boundaries had long been destroyed and replaced with local 

governments. Given the relatively long period after composing Shah° 

Nameh by Ferdowsi, Nezami obligated himself to renovate again the issue of 

the Iranian identity through legendary and romantic tales. In comparison 

with other works of Nezami-e-Ganjavi, the issue of territorial identity has 

gained a higher stress in Nezami's Haft° Peykar and Eskandar° Nameh since 

in these works two foreign kings had dominated Iran. In the works of 
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Nezami-e-Ganjavi, the issue of territorial identity has been rendered through 

both referring to cities, natural geographic places within Iran and naming 

Iran herself, seven continents and Ajam territory versus Arab one. 

2. Methodology 

Through a descriptive-analytical method, this research has made use of 

library resources. Nezami's Khamseh was the most focal and essential 

existing source for studying territorial identity in which the most important 

elements of the Iranian territorial identity have been demonstrated through 

poetic evidences.    

The most grounding dilemma of this research is determining the ends and 

causes of renarrating Iranian territorial identity by Nezami-e-Ganjavi, quality 

of Iran's position and territorial identity in the works of Nezami-e-Ganjavi 

and additionally demonstrating the effects of Caucasus region on the 

thinking line of Nezami-e-Ganjavi in expressing territorial identity. 

3. Discussion 

Living in Ganjeh, Elias Ebn Joseph-e- Nezami is amongst the greatest 

Iranian poets. Located in the boundaries of the Islam world, Ganjeh was a 

border town and the Islamic combatants of all regions were dispatched there 

for the case of defending Islam (Zarrinkub.1993,7). 

Nezami's lifespan was in line with Seljuk dynasty. pretending to be 

defendant of the Iranian culture and language, Seljuk government was 

indeed composed of Turkish foreigners who had conquered and dominated 

ancestral Iran's territory and borders. Seljuks expanded the Iranian borders 

through their conquests but never applied them as a return to the integrated 

pre-Islamic territory. After Seljuk's demise and in coincidence with Nezami-

e-Ganjavi,  local governments and the Seljuk's decomposed regimes ruled 

Caucasus and Azerbaijan regions. During this era, the presence of these local 

governments indicates the absence of political centrality and integration at 

Iran's political borders. The attention of regional governments to poetry and 

literature led Nezami to make use of his potential in this field and renarrate 

the Iranian identity and culture through the past stories. 

The importance of Caucasus and Azerbaijan for Nezami-e-Ganjavi lies 

within two reasons; firstly it was his own hometown and secondly it was 

among boundary territories of Iran and Minor Asia, so consequently it was 

under the effects of other cultures which in its turn caused cultural 

amalgamation and lastly diminished the characteristics of the Iranian identity 

in general and territorial identity in particular. In describing Azerbaijan and 

Erran in his works, Nezami-e-Ganjavi has implemented historical point of 

views. As instances he refers to Armenia within the story of Khosro- Shirin 

which during the governance of Khosro Parviz belonged to the Iranian 
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territories for a while and by the same token he mentions cities and places in 

Azerbaijan and Caucasus regions which according to Eskandar° Nameh all 

were conquered by Alexander. The poet has made use of Azerbaigan which 

is an archaic name. In Eskandar° Nameh and during the distraction of fire 

temples by Alexander, Azerbaijan has been named as Azerbadgan (Nezami-

e-Ganjavi, 1937:242). 

In Eskandar° Nameh and during poeticization of Alexander story, Nezami-e-

Ganjavi has repeatedly mentioned the influences of Ferdowsi's Shahnameh 

and considering himself as his disciple with a slight change in northwest 

direction, introduces all mentioned boundaries of Shahnameh as the 

dominance of Alexander who is the king of Iran and the vale. In Haft°Peykar 

and Khosro Shirin, Nazami has also paid attention to the Iran's importance 

and specifically in Haft°Peykar introduces Bahram-e-Gore as an Iranian 

worthy and patriotic defendant who has considerably specified the Iran's 

borders versus other territories (Nezami-e-Ganjavi, 1936:89-99). In 

Ferdowsi's words, his greatest end is poeticizing poems about Iranian 

territory and her position among the Iranian people but Nezami has pursued 

the same through legendary and romantic tales. Owing to this and compared 

with Ferdowsi, Nezami has much less applied the names of Iran, seven 

territories and seven continents. According to Doustzadeh "in retrieve and 

revival of Ferdowsi's approach in paying attention to the Iranian past, 

Nezami has been after innovating a distinctive poetic style which was the 

indication of the great concern of his era" (Doustzadeh, 2009:392). 

Because of the conditions which took place in the post Islamic Iran and 

accordingly distortion of political borders, Nezami expressed both directly 

and indirectly the Iran's territorial identity. 

The terms of Iran and Iranian have frequently been mentioned in Nezami's 

works and mostly have been appeared in Eskandar° Nameh. The reason is 

that Alexander is non-Iranian in terms of Nezami and in his importance for 

the people in spite of his foreigness as the owner of the majesty. In 

governing Iran, Alexander should have had some justifications and 

defending the territorial boundaries of Iran by the Mecdonian king was the 

most notably one. Though Alexander is not an Iranian, the poet conceives 

him as a king who follows the archaic kings in governing method and paying 

attention to to the elements of Iranian identity. 

Nezami holds that Iran territory is a place wherein other characteristics of 

Iranian identity is formulated. In considering Iran, the issue of seven 

countries or seven continents is amongst  Nezami's main concerns. 

Regarding his own time conditions shows that Iran is the most important 

portion of the globe and seven continents. In courting Roushanak, Nezami 

introduces Alexander as the king of seven continents. In fact by conquering 

Iran he earned the mentioned title (Nezami-e-Ganjavi 1937:256). 
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In relation to Iran, the most elegant and focal poems of Nezami have been 

declared in Haft°Peykar through addressing Kerparsalan;the king of 

Aghnasanghori. Conceiving the world as a body, in this context , Nezami 

knows Iran as its heart and as an argument says that the best part of the vale 

is where Iranians reside there (Nezami-e-Ganjavi, 1937:31). 

The poet makes use of Iranzamin term in his works for many times, 

specifically in and addressing letter written by Alexander to have Dara's 

letter answered. Here, Nezami on the behalf of Alexander refers to 

Iranzamin and in a sense introduces Alexander as the Iran's savior (Nezami-

e-Ganjavi, 1938:158). 

Nezami in some of his works has indirectly referred to the name of Iran and 

has made use of terms like Ajam's territory (Nezami-e-Ganjavi, 1995:201). 

Jayhun and Alborz mountain, regarding its crucial role in a vast body of epic 

and historical changes, have also been considered by Nezami as the elements 

of the Iranian territorial identity, specially in the course of time passage, 

Jayhun was understood to be natural borderline between Iran and Touran 

(Nezami-e-Ganjavi, 1937:320). 

3. Conclusion 

Compared with other works of Nezami-e-Ganjavi, the name of Iran has a 
higher frequency in Eskandar° Nameh and this lies within the fact that one 
the one side, being an imitation of Ferdowsi's Shahnameh, Eskandar° 
Nameh owns an epic intonation and on the other side, stressing the Iran's 
position before the eyes of foreigners, Nezami has intended both  to 
demonstrate interests of Macedonian Alexander towards Iran territory and 
defending her boundaries and justify Alexander's invasion to Iran, through 
narrating the tales of Dara and Alexander. The well known couplets 
rendered at the beginning of Haft°Peykar in which the whole globe is 
likened to a body and Iran is its innermost, are the apex of Nezami's 
viewpoint towards the issue of the Iranian territorial identity and since 
these couplets have been appeared at the outset of Haft°Peykar, so the 
reader is early faced with a book in which Iran has been faced against 
foreign territories and her important position is greatly stressed for the 
Iranian people. 
Considering the cultural multiplicity of Caucasians, Nezami-e-Ganjavi was 
well familiar with various cultures and customs. The cultural amalgamation 
in the Caucasus region undermined Iran's pre Islamic political and 
geographic boundaries which in its turn intensified Nezami's task of 
expressing territorial identity.  Nezami's lifespan was coincided with the 
lack of integrity in Iran, presence and influence of the Turks throughout the 
Iranian territory especially in Azerbaijan and Eran regions as well as the 
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continuous penetration of the Abbasid caliphate in the eastern territories. 
After a long time since the poetization of Ferdowsi's Shahnameh, these 
factors prompted the poet to formulate the characteristics of territorial 
identity and longing of returning to the Iran's pre Islamic boundaries in an 
innovative approach. 
 

Key words: territorial identity, Iran, Nezami-e-Ganjavi, Ferdowsi, 

Eskandar° Nameh, Haft°Peykar 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 ت و علوم انسانیدانشکدۀ ادبیّا

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1382 زمستانو  پاییز، چهارمو  سی، شمارۀ هفدهمسال 
 

 جگوجوینظام آثار و شمياند در رانيا ني رزم
 9 )نویسندۀ مسئول( ا ان مؤدّب                                                                                              

 0نژاددکتر احمد آضلی                                                        

 چکيده

است و ایران را هکرده زیادی به نام ایران ویژه در اسکندرنامه توجّگنجوی در آثار خود بنظامی   
نزد زمین در کند. جایگاه ایرانترین بخش فرمانروایی اسکندر و اوج فتوحات او ذکر میمهم

ترین بخش آن است و هفت اقلیم و مهم مرکزشود که گنجوی، به عنوان سرزمینی مطرح مینظامی
ژوهش به است. این پف گشتهکس که بر این سرزمین چیره گردد، بهترین بخش زمین را متصرّهر

 دهد که نظامیهای پژوهش حاضر نشان میاست و یافتهآمدهتحلیلی فراهم -رو  توصیفی
های مختلف در کنار هم ر سرزمینی)قفقاز( ساکن بود که اقوام گوناگون با فرهنگگنجوی، د

مسئلۀ کرد که نفوذ ترکان و اعراب همچنان ادامه داشت و ای زندگی میبودند و در زمانهآمدهگرد
زمین مدت زمان زیادی بود که از بین رفته و که مرزهای سیاسی ایران این استتر مهم

دت خود دانست تا با توجه به اینکه م ۀبودند  بنابراین وظیفجای آن را گرفتههای محلی حکومت
سرزمینی ایران را از  هویّتگهشت، باردیگر مسئلۀ فردوسی می نسبتای زیادی از سرودن شاهنامۀ
ه تمرکز ایرانیان را متوجّ ۀکند و اندیشای بیانهای عاشقانه و افسانهلحا  کیفی در خالل داستان

پیکر سرزمینی در هفت هویّتو بازگشت به مرزهای ایران پیش از اسالم نماید. نمود مسئلۀ سیاسی 
 گنجوی برخوردار است.و اسکندرنامۀ نظامی از جایگاه برتری نسبت به دیگر آثار نظامی

 
 اسکندرنامه، ،یفردوس ،یگنجوینظام ران،یا ،ینیسرزم هویّتکليدج: هاج واژه
 .کریپهفت
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 مم مقدّ .9 
. استداشته ایران سرزمین با ناگسستنی پیوندی کنون، تا باستان روزگار از ایرانی هویّت

 حفظ منظور به تال  با همواره ایران تاریخ های ایرانی،اسطوره و تاریخی آثار اساس بر
  (.391: 1399احمدی، )استبوده همراه زمینایران مرزهای

ای طوالنی دارد و بر اساس ها، سابقهسرزمینی و حدود مرز هویّتدر ایران، قدمت 
 کیانیان دورۀ نیز جهت این از .گرددروایات ملی و دینی به دوران اساطیری و حماسی برمی

 .(67: 1397است )ثعالبی، شده ثبت ملی و روایی تاریخ در ایران پادشاهان دورۀ عنوان به
 از دفاع در توران و یرانا هایجنگ دورۀ کیانیان، ۀدور تاریخی، و ملی روایات اساس بر

 تقسیم با پیشدادی سلسلۀ از فریدون بار نخستین ملی، حماسۀ در. است سرزمینی مرزهای
 این اهمیت بر تر،کوچک فرزند ایرج، به ایران و واگهاری خود فرزند سه بین جهان

  .کرد ت کید سرزمین
 سراسر رفته،پیش تدریجب جاآن از است وبوده ایرانیان اولیۀ سکونتگاه ،ایرانویج در اوستا،

 ایران یا آرین بوده، آنان تصرف در که ممالکی همۀ بعدها و گرفتند را زمینایران
 .استبوده میانه آسیای در مکان این مورخین، بیشتر نظر از(. 39: 7736 پورداوود،)نامیدند

 پادشاهی، یهاسلسله پیشروی حدود کنندۀتعیین اصل عنوان به مرزها باستان، در روزگار 
 با توجه به. یافتندمی نوسان حکومت، ضعف و قدرت اساس بر و داشتند غیرثابت محلی

ایران و نیز بر اساس مرزهای جغرافیایی ایران  فالت در داخل آریایی قوم ورود و پیشروی
 هایسرچشمه جیحون، از شر  به رود شر  به شمال در در دورۀ باستان، حدود این مرزها

هالیس  رود غرب به شمال از کورا، رود و خزر به دریای شمال ، ازهیرمند رود
عمان محدود بوده  دریای و فارس به خلیج جنوب از و دجله رود مغرب به از ،(ایرما قزل)

 (.3: 1378 میرحیدری،)است
 قلمرو بخشی از ایران، و رفت بین از زمینایران سیاسی مرزهای ساسانیان، سقوط با 

  .گردید خالفت
 بيان مسئلم .  رح و9-9

بعد از تسلح اعراب مسلمان، برخی از اندیشمندان و شاعران ایرانی چون دقیقی، 
 ایران گهشتۀ مرزهای یادآوری گنجوی به بازخوانی وطوسی و نظامیفردوسی، اسدی

پرداختند. فردوسی با سرودن شاهنامه، بیشترین ت ثیر را بر توجه و امید بازگشت به مرزهای 
 هویّتداد. بعد از فردوسی و در زمانی که نیاز به توجه به از اسالم از خود نشانپیش 

در خالل آثار خود به  گنجوی،شد، نظامیسرزمینی بیش از هر زمان دیگری احساس می
 سرزمینی ایران، پرداخت.  هویّت

یران سرزمینی ا هویّتویژه هویّت ایرانی و بنظامی، فردوسی را الگوی خود در توجه به 
دادن وار برای نشانگنجوی هم به صورت تمثیلی و کنایهاست. ایران در آثار نظامیدانسته

سرزمینی  هویّتت فرمانروایان منطقۀ قفقاز و هم به صورت مستقیم و برای بیان قدر و اهمیّ
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و ی به سرزمین ایران گنجوی، بیشترین اشاره از نظر کمّاست. در میان آثار نظامیبه کار رفته
است و این امر به آن سبن بوده که وی برای توجیه سرزمینی، در اسکندرنامه آمده هویّت

را پادشاه  اواست تا بر مرزهای سرزمینی ایران، سعی نموده طشمقدونی و تسلّحملۀ اسکندر
 زمین معرفی کند. دار پادشاهان کیانی در توجه به ایرانحقیقی ایران و میراث

های محلی و عدم تمرکز سیاسی، نفوذ ی شاعر، وجود حکومتشرایح زمانی و مکان
شدن روزگار نسبتای زیادی از زمان فردوسی های شرقی و سپریدستگاه خالفت در سرزمین

ه خود را معطوف به سرزمین ایران و جایگاه گنجوی، سبن شد تا نظامی توجّتا زمان نظامی
 آن بر روی زمین نماید. 

شود، تحلیلی به آن پرداخته می -ر این پژوهش به رو  توصیفیای که دترین مسئلهمهم
گنجوی چه سرزمینی ایران توسح نظامی هویّتآن است که اهداف و علل بازگویی 

است و سرزمینی در آثار نظامی به چه صورت به کار رفته هویّتاست؟ جایگاه ایران و بوده
سرزمینی  هویّتگنجوی در بیان نظامی عالوه بر آن منطقۀ قفقاز چه ت ثیری بر روند اندیشۀ

 است؟ داشته
 پژوهش ةپيشيو .9-0

گنجوی تا کنون کاری دقیق و سرزمینی ایران در آثار نظامی هویّتهای در مورد ویژگی
های مؤلّفهیکپارچه صورت نگرفته و تنها در برخی آثار به صورت گهرا به بیان برخی 

 معروف اشعار به زادهاست. تنها دوستایرانی در آثار نظامی توجه شده هویّت
 آن با به شباهت و پردازدمی( دل ایران و است تن عالم همه)پیکر هفت در گنجوینظامی
. (Doostzadeh,2009:394)کندمیاشاره داند،می اقلیمهفت مرکز را ایران که اوستا

 بیان ددص در طوسیفردوسی همچون گنجوی،نظامی که دارد عقیده ثروتیان همچنین،
 ن.ک: ثروتیان،)است بوده ایران تاریخی هایافسانه و باستان ایران سیاسی مرزهای تاریخ،
1399 :70.) 
 پژوهشت ترورت و اهميّ 9-3
ایرانی و  هویّتسرزمینی در دنیای امروز، نگاهی تاریخی به  هویّتت با توجه به اهمیّ   

جایگاه مرزهای سیاسی و جغرافیایی  دادنتوجه به بزرگان دانش و فرهنگ ایران برای نشان
 با الزم و ضروری است. امروزه ،ایران و پاسداشت فرهنگ مردم ایران در درون این مرزها

سازی، مسئلۀ جهانی دیگر عبارتی به یا شدنجهانی به مربوط مباحث و التتحوّ وجود
رزمینی کهن و که ایران سسرزمینی مسئلۀ مهمی است. ازآنجا هویّتویژه تاریخی و ب هویّت

بایست از وجوه مختلف، مورد یابد و میای میت ویژهاین موضوع اهمیّ ،تاریخی است
 بررسی قرارگیرد.
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 و برر ی ب ث .0
های نی و هم برای وصف زیباییاقلیم ایران در ادبیات فارسی، هم برای بیان عالیق سرزمی

   است.  آن ، مورد توجه اکثر شاعران قرار گرفته
سرا، گنجوی به سرزمین ایران نسبت به فردوسی و دیگر شاعران حماسهه نظامینگا  

است. حضور ترکان سلجوقی بر مسند حکومت، عدم یکپارچگی ع بودهمحدودتر اما متنوّ
ی که برخی وابسته به سلجوقیان بودند، تشویق پادشاهان های محلّسیاسی، حضور حکومت

ج مکتن آذربایجانی با وجود شاعران بزرگ و ی به رواج شعر و ادب فارسی، روامحلّ
هایی از دوران ایران باستان عالقه مردم منطقۀ آذربایجان و گنجه به شنیدن و خواندن داستان

های عاشقانه و و نیز آمیختگی نژادی منطقه، سبن گشت تا شاعر در ضمن بیان داستان
 سرزمینی آن توجه داشته باشد. هویّتای به ایران و افسانه
ها، ها و لشکرکشینظامی با نشان دادن مرزها و قلمروِ گهشتۀ ایران در بیان داستان   

زمین، ملک عجم، اقلیم، ایراناقلیم، مرکزیت ایران در میان هفتکاربرد مسائلی چون هفت
گردیدند و هر کدام به نوعی به های طبیعی ایران که مرزهایی طبیعی محسوب میبیان جلوه

سرزمینی را به  هویّتن اشاره دارند، نیاز جامعه عصر شاعر به توجه به مؤلفۀ سرزمین ایرا
 است. خوبی بازگو کرده

ویژه از است که از شاعران پیش از خود ب نگاه نظامی به سرزمین ایران، نگاهی   
مجنون عاشقانه، وشیرین و لیلیۀ بیان وی که در خسروواست، اما شیوفردوسی، وام گرفته

ای با ای، در مخزن االسرار عارفانه و در اسکندرنامه افسانهافسانه-پیکر عاشقانهدر هفت
 است.    لحنی حماسی بوده، سبن تنوع نگاه وی به سرزمین ایران شده

  رزميوی ايران هويّتگوجوج بم علل تو م نظامی 0-9
 ششم رنق پردازانداستان از ایران، بزرگ شاعران از یکی نظامی، یوسف بن الیاس
 در به احتمال فراوان، نظامی. است آذربایجانی سبک به موسوم شاعران از یکی و هجری
 وی الفصحا،مجمع در هدایت جمله از نویسانتهکره از معدودی تنها باشد. یافته تولد گنجه
 این .داشت سکونت گنجه در وی(. 1417: 1340ن.ک: هدایت،)دانندمی قم اهالی از را

 جهادگران و گردیدمی محسوب مرز یک بود، واقع اسالم دنیای داتسرح در چون شهر
 شدندمی جلن سرزمین بدان جاهمه از اسالمی، قلمرو گستر  و اسالم از دفاع برای
 (.2: 1327 کوب،زرین)

چند حکومت سلسلۀ سلجوقیان در ایران بود. هرگنجوی مصادف با حضور حیات نظامی
تبار بودند ها بیگانگانی ترکدانست، اما آنهنگ ایرانی میو فرسلجوقی خود را مدافع زبان 

بودند. بر سرزمین آبا و اجدادی نظامی مسلح شده ،زمین را تسخیر نمودهکه مرزهای ایران
گاه از این مرزها به سلجوقیان با فتوحات خود، مرزهای ایران را گستر  دادند، اما هیچ

بعد از افول قدرت  اسالم استفاده نکردند.عنوان بازگشت به سرزمین یکپارچۀ پیش از 
 عرا  سالجقۀ و شام سالجقۀ صغیر، آسیای سالجقۀ مانند های محلی،حکومت سلجوقیان،
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 آذربایجان اتابکان مانند بودند، سلجوقیان روزگار مولود که دیگری هایحکومت بعضی و
 ،(ایلدگزیان)آذربایجان ناتابکا دادند.ادامه خود کار به قدرت با هامدت سلغری، اتابکان و

زمان با هایی بودند که همشدادیان از حکومت احمدیلیان، یا آقسنقریان شروانشاهان،
ی، های محلّکردند و این حکومتگنجوی بر منطقۀ آذربایجان و قفقاز حکومت مینظامی

خود نشانگر عدم تمرکز سیاسی و عدم یکپارچگی در مرزهای سیاسی ایران در آن روزگار 
گنجوی با ای به شعر و ادب، سبن گردید تا نظامیهای منطقهه حکومتتوجّ .استبوده
ایرانی از طریق  هویّتگیری از توان خود در این زمینه به فکر بازگویی فرهنگ و بهره

گنجوی، با توجه به شرایطی که بعد از اسالم در ایران به روایات داستانی گهشته افتد. نظامی
سرزمینی ایران را در آثار خود،  هویّتبود، رزهای سیاسی ایران از بین رفتهآمده و م وجود

 مستقیم بیان نمود. به صورت مستقیم و غیر
است  یکی سرزمینی، بیش از فردوسی بوده هویّتگنجوی در بیان مسئلۀ مسئولیت نظامی

یران حفظ ویژه اهای شرقی بوذ خود را بر سرزمینبدان سبن که مسلمانان عرب هنوز نف
بودند و دیگری به آن خاطر که عالوه بر اعراب، ترکان نیز اکثر نقاط ایران را در کرده

 حائز نکتۀ آن، بر عالوه. آمدمی گران نظامی بر چیرگی ترکان، این و اختیار داشتند
 شاعرانی که آن وجود گنجوی، بانظامی ظهور تا فردوسی زمان از که است آن ت،اهمیّ

سبک  از تقلیدی بیش شاعران، آن کارهای اما شدند، یادآور را سرزمینی تهویّ و آمدند
 پابه دیگر، ایخطه از و دیگر شاعری بار این تا بود، الزم بنابراین  نبود شاهنامۀ فردوسی

 .بپردازد سرزمینی ایران هویّت مسئلۀ بیان به بود، غنایی سبک که نو سبکی در و خیزد
 رزميوی در انديشة  هويّتن و قفقاز در بيان آ ربايجا ةاهميّت حوز .0-0

 گوجوجنظامی
 سبن بدان یکی :اندبوده اهمیت دارای گنجوینظامی برای دلیل دو به قفقاز و آذربایجان

 به صغیر آسیای با ایران سرزمینی سرحدات که آن دوم است،بوده وی زندگی محل که
 داشته است و این موضوع به نوبۀ رارق هافرهنگ دیگر ت ثیر تحت درنتیجه  آمدهمی حساب

  شد.سرزمینی می هویّترنگ شدن نهایت، کمخود، سبن درآمیختگی فرهنگی و در
 کوهرشته که است سیاه دریای و خزر دریای میان اروپا، و آسیا مرز در ایناحیه قفقاز
 و( قفقاز ایماور)جنوبی  قفقاز بخش دو به سیاسی نظر از قفقاز .استشده واقع آن در قفقاز
 واقع ارس رود شمال در که سرزمینی»(. ب:1397انوشه،)شودمی تقسیم شمالی قفقاز
 جز دیگری نام گهشته در شود،مینامیده آذربایجان جمهوری اکنون و استشده

(. 16: 1360رضا،)«نامیدند می آلبانیا باستان، روزگار در را سرزمین این. داشت آذربایجان
 را سرزمین این و ساختند دگرگون را آن پارسی نام تازیان که است اداعتق این بر کسروی»

 «شودمی خوانده ارّان تازی زبان در و آران فارسی زبان در نام این و نامیدند اران یا الران
 .(112: 1372 ذکاء،)
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 مردم و ماد ایرانی قوم از آذربایجان مردم که شودمی استنباط چنین بارتولد هاینوشته از
. است دیگری گونۀ به وی نظر ها،آالن مورد در ولی اند بوده یافثی قوم از قفقاز انیایآلب

 به نقل از بارتولد،رضا، )مشهورند  ایرانی اقوام از یکی هاآالن که است معتقد بارتولد
1360 :76 .) 
 دیگر سوی از و ارس رود سو یک از را آذربایجان مرز البلدان، کتاب مؤلف فقیه،ابن
 پیرامون وی که توضیحی. استدانسته گیالن و طارم و دیلمستان حدود و زنجان مرز

 (. 130: 1348 فقیه، ابن)است ارّان از سرزمین این جدایی مؤید داده، آذربایجان شهرهای
گنجوی در بیان شهرهای آذربایجان و ارّان در آثار خود، به رویدادها و جریانات نظامی

کند ه عنوان مثال، از ارمنستان در داستان خسرو و شیرین یاد میاست  بتاریخی توجه داشته
 که در زمان فرمانروایی خسروپرویز برای مدتی در قلمرو ایران بود: 

 سرررت از نسرررل شررراهان زنررری فرمانرررده
 همرررره اقلرررریم اران تررررا برررره ارمررررن   

 

 شرررده جرررو  سرررپاهش ترررا سرررپاهان  
 مقرررررر گشررررته بررررر فرمرررران آن زن  

 (48: 1326)نظامی گنجوی،             
 

در ابیات فو  منظور از زن فرمانده، مهین بانو است که حاکم ارمنستان بوده و بعد از   
شود و ازدواج خسروپرویز با شیرین، سلطه ا ، جانشین او میمرگ، شیرین، برادرزاده

 ایران بر ارمنستان و اران را به دنبال دارد.
همواره مورد اختالف ایران و روم بود و  ارمن یا ارمنستان در دورۀ اشکانیان و ساسانیان 

نقاط  از گرفت. این منطقه،می هایی مابین دو کشور بر سر تصاحن این ناحیه صورتجنگ
 است پرداخته آن به ویژه در داستان خسرو و شیرین،گنجوی، بکه نظامی است قفقاز مهم
که به ارمنستان داشته،  گنجوی با توجه به نگاهینظامی .بود ارمن اهالی از شیرین که چرا

های سیاسی در ایران باستان، سعی نموده تا به صورت غیرمستقیم با توجه به درگیری
کند  این موضوع را در پافشاری سرزمین ارمنستان را به نوعی سرزمینی متعلق به ایران تلقی

توان وگوهای غیر حضوری آن دو بهتر میخسرو بر دست یافتن بر شیرین و گفت
 (.174-147: 1373گنجوی، کرد)ن.ک: نظامیدرک

هایی در حوزۀ قفقاز چون بردع، دشت قفچا  و مناطقی در نظامی از شهرها و مکان   
ها را کند. در اسکندرنامه، به قول شاعر، همگی این شهرها و سرزمینآذربایجان یاد می

 قفقاز نین، ارتباطگنجوی در منطقۀ مهکور و همچبود. سکونت نظامیاسکندر تسخیر نموده
اقوام و  ها،فرهنگ به نسبت زیادی اطالعات نظامی تا بودشده سبن صغیر، آسیای با

 باشد.داشته های مختلفسرزمین
 سلجوقیان دست به یکسره آذربایجان که نپایید پس از ورود سلجوقیان به ایران، دیری

 شهری رمانرواییف به را یکی چون و بودند ترکان از همه سلجوقی سپاه و افتاد
 مناطق این شامل نیز آذربایجان فرستادند،می همراه را آنان از هاییدسته کردند،میروانه
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 از ترمناسن دامداری زندگی برای و داشت فراوان چراگاه و چمن آذربایجان چون. بود
: 7736کسروی،)گردیدند فراوانتر و فزونتر ناحیه این در ترک ایل های بود، مکان ها دیگر
378.)  

 هویّتگنجوی، ترکان به سرزمین آذربایجان وارد شدند و بنابراین در دورۀ نظامی
دادند و نظامی که خود از نزدیک شاهد حضور این سرزمینی آن را تحت ت ثیر خود قرار

پرداز در این بحبوحه، به خود دانست تا به عنوان یک سخن ۀقوم بیگانه در منطقه بود، وظیف
 ی ایرانیان توجه کند. سرزمین هویّت

وی . کندیاد می ایرانی فرهنگ با سرزمینی کهن عنوان به آذربایجان گنجوی ازنظامی
 :گویدمی آذربایجان سمت به ایران از خسروپرویز فرار دربارۀ
 و بیرراه  راه دسرتان  و نیرنرگ  صرد  بره 
 

 بنگررررراه آورد آذربایگررررران بررررره 
 (114: همان)                                 

است تا سابقه تاریخی و کرده استفاده است، کهن نامی که آذربایگان واژۀ شاعر، از 
 هاآتشکده اسکندر که در اسکندرنامه، هنگامی. فرهنگی آذربایجان را به وضوح نشان دهد

 شود: می یاد آذرآبادِگان عنوان با آذربایجان از نمود، می ویران را
 وز آنجرررررا بررررره تررررردبیر آزادگررررران  

 
 مرررررد سررررروی آذرآبادگررررران  آدر 

 (747: 1316گنجوی،نظامی)           
کعبه قصد بازگشت به ایران دارد، ۀ همچنین هنگامی که اسکندر بعد از زیارت خان
آید و باز هم آذرآبادگان جایگزین قاصدی از آذرآبادگان)آذربایجان( نزد او می

 است:آذربایجان شده
 بریرررردی درآمررررد چررررو آزادگرررران

 
 رآبادگررررررررانز فرمانررررررررده آذ 

 (723)همان:                               
در چنین اشاراتی که نظامی به نام کهن آذربایجان دارد، نشان از وسعت اطالعات وی 

ویژه خطۀ آذربایجان به عنوان سرزمینی کهن  یخ و جغرافیای سرزمین ایران و بتارمورد 
 شده بود. ردوسی نیز به ایرانیان دادهضمن اینکه، آزادگان، نامی است که در شاهنامه ف  دارد

شیرین به نام شهرها و پیکر و خسروور اسکندرنامه، هفتویژه دگنجوی، بدر آثار نظامی
های جغرافیایی مختلف منطقۀ آذربایجان و قفقاز و حتی دیگر نقاط چون یمن و مکان

سرزمینی  تهویّخوریم که سابقۀ تاریخی آن مناطق به عنوان بخشی از عرا  عرب برمی
 دهد.     ایران را نشان می

 گوجوج و آردو ی در تو م بم  رزمين ايران مقايسة نظامی 0-3
 به آن اسالم از پیش مرزهای به بازگشت و ایران مسئلۀ بیان به که شاعری ترینبزرگ  

 فردوسی نموده، اشاره مشخد فرهنگی و جغرافیایی سیاسی، مرزهای با کشوری عنوان
 و دوستایران سلسلۀ که زد خود جاودان اثر سرایش به دست ایدوره در سیفردو. است
 سلطان روزگار با فردوسی حیات اواخر و کرد می حکومت خراسان بر سامانی تبارایرانی
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 صورت به ایران بر ترکان استیالی هنوز، روزگار آن در. گشت مقارن غزنوی محمود
  بود. درنیامده فراگیر
 در که بار نخستین شود.می روهروب آن با «شاهنامه» خوانندۀ که است امین آشناترین ایران
 سرزمین مقابل در سرزمینی عنوان به و آیدمی میان به ایران از نامی شاهنامه روایات سلسله
 گیومرث، روزگار در آن از پیش. است جمشید پادشاهی زمان در گیرد،می قرار دیگر

 یاد جهانپادشاه یا پادشاه مطلق عنوان با اینان از و نشدهردهب نام ایران از تهمورث و هوشنگ
 اواخر در مگر شود،نمی برده ایران از نامی نیز جمشید پادشاهی روزگار در. استشده

 دو که یابددرمی خواننده و شودمی ظاهر شاهنامه صحنه در ضحاک که او روزگار
 از «گهارنیزه سواران دشت» کنایی نوانع با که تازیان کشور و ایران: دارد وجود سرزمین

 از فر یزدان و کندمی ناسپاسی پروردگار مقابل در جمشید که آنگاه و شودمی برده نام آن
 عنوان جاروند، در اینمی ضحاک سوی به گردانند ومی روی وی از مردم و رودمی او
 :(29-22: 1383شود)انوری، می مطرح بارنخستین «زمینایران شاه»

 برره شرراهی بررر او آفرررین خواندنررد  
 

 ورا شررراه ایرررران زمرررین خواندنرررد 
 (13: 1324)فردوسی،                    

 معلوم که بدینسان. گیردمی شکل بیشتر شاهنامه جغرافیای فریدون، روزگار اواخر در
 نمیا را جهان فریدون و باشدمی ایران در او جایگاه اما است، جهان پادشاه فریدون شودمی

 پهنه در را خود جغرافیایی جایگاه ایران که است بعد به دوره این از کند.می تقسیم پسرانش
 و شودمی مشخد آن شرقی شمال مرز اندک اندک خصوصب و کندمی پیدا شاهنامه
 امر این به. کندمی جدا هم از را توران و ایران[ آمودریا] جیحون رود که گرددمی معلوم
 :کندآن اشاره می به توران پادشاه افراسیاب، و استاشاره شده ربا چند شاهنامه در

 مراسررت جیحررون رود لررن تررا زمررین
 

 اسرت جد پادشراهی  ایرن  و سرغدیم  به 
 ( 136)همان:                                 

 کنونی افغانستان و ایران کشور دو شامل شاهنامه، دیدگاه از را باستان ایران توانمی
  (.47: 1398 ی،بیرم)دانست 

 شخصیت و ایران جغرافیایی و تاریخی فضای خود، بزرگ حماسۀ آفرینش با فردوسی،
 شناختیضابطه مبنای که گونهآن نمایانده، برجسته ایگونهبه را ایرانی درخشان قومیت و

 تاریخ باب در را حقیقی داوری ۀزمین و شده بعد هایدوره نویسانفرهنگ و مورخان برای
 .(73 همان:)است ساخته فراهم ایران سرزمین باستانی فیایجغرا و
است و حتی بیان فردوسی تبعیت کرده ۀگنجوی در اسکندرنامه از وزن و شیونظامی  

 است:خود وی بر این نکته ت کید دارد که در سرودن اسکندرنامه به فردوسی نظر داشته
 سررخنگوی پیشررینه دانررای طرروس 
 انرد در آن نامه کان گوهر سفته ر

 گوهر کشرید  ،نظامی که در رشته

 که آراست روی سخن چون عرروس  
 هررای ناگفترره مانررد...  بسرری گفتنرری 

 هرررا را قلرررم درکشرررید  دیررردهقلرررم
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 ی که در گنج یافرت به ناسفته درّ
 آوازه کررررردخشرررررفنامه را فرررررّ

 

 سررنج یافرررت گهرترررازوی خررود را   
 حرردیث کهرررن را بررردو ترررازه کررررد 

 (70: 1316)نظامی گنجوی،             
رو فردوسی یادمی کند و مرزهای شاهنامه را با اندکی تغییر در او خود را دنباله  

 داند. ق به قلمرو اسکندر به عنوان شاه ایران و شاه جهان، میغرب، متعلّشمال
پیکر، وشیرین نیز به اهمیت ایران نظر دارد و در هفتپیکر و خسرونظامی در هفت      
دوست و الیق برای ایران معرفی می کند و مرزهای دافعی وطنگور را به عنوان مبهرام

 ایران را با دیگر بالد تا حدودی مشخد می نماید:
 همررره ملرررک عجرررم خزانررره مرررن    
 گرررراه منررررهر فرسررررتدم خرررروانی    

 گیرررمررن چررو شرریر جرروان والیررت   
 

 خانررره مرررندر عررررب مانرررده خیرررل  
 گرررراه نعمرررران فرررردا کنررررد جررررانی 
 ؟جررای مررن کرری رسررد برره روبرره پیررر 

 ( 84: 1317گنجوی، نظامی)          
فردوسی، بزرگترین هدف خود را سرودن اشعاری دربارۀ سرزمین ایران و جایگاه ایران   

ای دنبال های عاشقانه و افسانهداند، اما نظامی این هدف را در بطن داستاندر نزد ایرانیان می
زمین های ایران، ایرانامتر از نبه همین سبن نظامی در مقایسه با فردوسی، بسیار کم  کندمی

سرا نبوده و می، شاعری حماسهاست. به هر حال نظااقلیم بهره بردهکشور یا هفتو هفت
 هایی چون ایران و سرزمین ایران، در آثار حماسی چون شاهنامه، نمود بیشتری دارند. نام

ن خصوص در اسکندرنامۀ خود، تا جایی که توانسته ایران را برجسته نشانظامی ب
کرد که بر ملک ایران چیره ای تلقی میاست و این بدان سبن بود که اسکندر را بیگانهداده
است  به همین سبن حضور بیگانه در باالترین مسند حکومتی ایران را به نوعی توجیه گشته
کند و سرزمین ایران را سبن پیشرفت اسکندر در ادامۀ راه پر فراز و نشین حکومت بر می

اند. از دیدگاه نظامی، ایران آن قدر اهمیت دارد که اسکندر پایتخت خود را در دجهان می
 :راندجا بر کل دنیا فرمان میدهد و از آنشهر اصطخر قرار می

 برره اصررطخر شررد ترراج بررر سررر نهرراد
 شرررد آراسرررته ملرررک ایرررران بررردو

 

 کیقبررادهررم برره جررای کیررومرث و    
 قررروی گشرررت پشرررت دلیرررران بررردو

 (779: 1316)نظامی گنجوی،          
ح وی کند و تسلّنژاد با ایرانیان معرفی میاما فردوسی اسکندر را از طرف مادر، هم     

گنجوی در بنابراین، نظامی  کندی نمیح یک بیگانه بر ایران، تلقّبر سرزمین ایران را تسلّ
سیار پیکر و اسکندرنامه، تا حدود بویژه در هفتسرزمینی، ب هویّتهای مؤلّفهاشاره به 

 است. زیادی تحت ت ثیر شاهنامۀ فردوسی قرار داشته
نظامی با احیا و بازیابی رو  فردوسی در توجه به گهشتۀ ایرانیان »زاده بنا به گفتۀ دوست

« در پی ایجاد نوع متفاوتی از شعر بود که این امر نشانگر دغدغۀ مهم روزگار وی است
(Doostzadeh,2009:392). 
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 گوجوجقليم در آثار نظامیاايران و هفت .0-8
. شدمی تقسیم اقلیم هفت به زمین مسکون ربع گهشته، روزگاران در ایران مردم باور به
 سرزمین، ساکن این مردم نظر در خاطر همین به قرار داشت  اقلیمهفت این میانۀ در ایران
 (.77-71: 1328همایون،تکمیل)آمدمی حساب به زمین کرۀ بخش بهترین و ترینمهم
 کشور هندوستان، یکم کشور: از بودند عبارت اقلیمهفت»بیرونی، ابوریحان گفتۀ طبق بر
 پنجم کشور ایرانشهر، چهارم کشور شام، و مصر سوم کشور حبشستان، و عرب دوم

: 1367 بیرونی،)«ماچین و چین هفتم کشور یاجوج، و ترک ششم کشور روم، و صقالب
 گانههفت اقالیم از یک هر مبسوط صورت به اقلیمفته در کتاب راضی احمدامین(. 186
 منسوب زحل به اقلیم این» :گوید می اول اقلیم دربارۀ وی. استداده قرار بررسی مورد را

 رازی(. 9: 1ج/:تا بی رازی، احمدامین) «باشند می اسوداللون اقلیم این مردم تمامت و است
 اکثر که داندمی مریخ به متعلق را سوم اقلیم مشتری و به منصوب را دوم اقلیم آن، بر عالوه

آفتاب  به متعلق را چهارم اقلیم رازی،(. 84-83: 1ج/همان)دارندجای آن در ایران شهرهای
 اقلیم(. 3: 7ج/همان)کند می ذکر آن هایبخش ترینمهم را از اصفهان و خراسان و داندمی
 به متعلق ششم اقلیم شود،می یاد حیهنا این شهرهای جمله از گنجه و زهره به منصوب پنجم
 (.713و427و762: 3ج/همان)گردد می ذکر قمر به هفتم اقلیم و عطارد

اقلیم، مابین ایران و دیگر نقاط عالم تمایز هفت دادن ایران در دلقرار گنجوی بانظامی
 نشان یبرا خود آثار در ایران سرزمین و ایران نام به که گونههمان شاعر است.قائل شده

 آن، دادن جایگاهجلوه مهم و ایران معرفی راستای در است،کرده اشاره ایرانیان هویّت دادن
زمین و هر ایران و ایران نام نمایش با نظامی .استجسته بهره کشور نیز هفت و اقلیمهفت از

 زهایمر به بازگشت به که باور داده نشان سرزمینی ایران بوده، هویّتکنندۀ آنچه که بیان
 که است جایگاهی نظامی دیدگاه از ایران سرزمین .استداشته اسالم از قبل جغرافیایی

 و تمرکزیّ در ویژهب را مطلن این .اند گرفته شکل آن در ایرانی هویّت هایمؤلّفه دیگر
 و اسکندرنامه در ایران نام از استفاده تعدد از نیز و اقلیمهفت در ایران نام دانستن تمحوریّ

 دید. توانمی ملل دیگر از آن دانستن مایزمت
 واژه این گاهجلوه بیشترین و استرفته کار به وفور به نظامی آثار در ایران و ایرانی واژۀ

کرد. دلیل آن، ایرانی نبودن اسکندر از دیدگاه نظامی  مشاهده توانمی اسکندرنامه در را
رد بیگانه بر منصن قدرت گنجوی و اهمیت ایران در نزد مردم حتی با وجود یک ف

ها و اتفاقاتی که در اسکندرنامه روایت شده است، نام ایران که است. در خالل داستانبوده
خورد. زمانی که دارا از اسکندر طلن دهندۀ سرزمین ایران است به وفور به چشم مینشان

د رفتن ملک خراج می کند، فریبرز که پیشگوی دربار بود، دارا را از خطر اسکندر و بربا
 کند:ایران آگاه می

 برررررون آیررررد از روم گردنکشرررری
 همرره ملررک ایررران برره دسررت آورد 

 زنررررد در هررررر آتشررررکده آتشرررری   
 برره تخررت کیرران بررر نشسررت آورد    
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 (127: 1316)نظامی گنجوی،    

 زدن دارا با بزرگان در مورد حمله اسکندر آمده است:در رای
 بررره تررراراج ایرررران بررررآرد علرررم   

 
 جررام جررم؟ برررد تخررت کیخسرررو و 

 (126)همان:                               
 یا در هنگامی که اسکندر در اصطخر بر تخت فرمانروایی هفت اقلیم تکیه می زند:

 بررره ایررررانم آورد از اقصرررای روم  
 به خرود نامردم سروی ایرران ز روم    

 

 برره فرمرران مررن سررنگ را کرررد مرروم.. 
 خررردایم فرسرررتاد از آن مررررز و بررروم

 (760-779)همان:                         
بود داند. اسکندر موفق شدهفتوحات بعدی می ۀهمچنین اسکندر، ایران را درواز

ف بقیه ربع مسکون زمین برای بنابراین تصرّ  اقلیم را بگیردترین و بهترین بخش هفتمهم
 او راحت بود:

 بسررتنخررواهم برره یکجاشرردن پررای    که چون ملک ایرانم آمد به دست
 (767)همان:                                

نژاد برد که هم بازگوکننده بزرگان ایرانیدر مواردی نیز شاعر از بزرگان ایران نام می
 است:کنندۀ بزرگان سرزمین ایران. در نشستن اسکندر به جای دارا آمدهاست و هم بیان

 بزرگررررران ایرررررران ز فرهنرررررگ او 
 

 ترررررازو نهادنررررد بررررا سررررنگ او   
 (736)همان:                                 

گنجوی در سرودن اسکندرنامه آن بود که آن را بر وزن شاهنامه فردوسی شیوۀ نظامی  
شیرین،   چراکه در خسرووتر از دیگر آثار خود نمایان کندبسراید و ایران را در آن برجسته

ملکت بوده و در دهندۀ راه پدران در پاسداری از مبر همگان روشن بود که خسرو ادامه
گور همین وضعیت را داشت  اما برای فرمانروایی اسکندر بر ایران باید پیکر نیز بهرامهفت

ترین این توجیهات، حفاظت از مرزهای سرزمینی ایران شد که مهمتوجیهاتی فراهم می
 تابع و رودنباله پادشاهی می داند که را اسکندر است. نظامی،توسح پادشاه مقدونی بوده

 بنابراین  ایرانی است هویّتهای مؤلّفهداری و توجه به پادشاهان کیانی در شیوۀ حکومت
 .بودکه از پادشاهان کیانی به اسکندر رسیده است سرزمینی در اسکندرنامه، ایران
 بوسزمین خطاب در و پیکرهفت در ایران، درمورد نظامی ابیات زیباترین و ترینمهم
 عالم تمام گنجوی،نظامی ابیات، این در. استرفته کار به ارسالن،کرپ آقنسنقری، پادشاه

 دلیل خود حرف این برای و کندمی معرفی آن دل را ایران و داندمی پیکری همچون را
 ایرانیان که جهانیان بهترینِ که آنجاست دنیا، جای بهترین مسلمای گوید،می و آوردمی

 بهترینِ نتیجه در و ایرانیان بهترین را ارسالنکرپ نظامی،. باشندداشته مسکن باشند،
جالن آن است  ۀکند. نکتمی معرفی ایران برای دل منزلۀ به را او والیت و داندمی جهانیان

گنجوی در این است و نظامیارسالن در آذربایجان و همچنین گنجه بودهکه قلمروِ کرپ
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و هم دربارۀ زادگاه و سکونتگاه  دوستی خود را هم دربارۀ ایرانابیات به نوعی حس وطن
 :دهدخود نشان می
 دل ایررران و اسررت تررن عررالم همرره
 باشررد زمررین دل ایررران کرره چررون

 دارنررد  مهتررران کرره والیررت آن ز
 تسرت  حکایرت  مثرل  تویی وین دل
 

 خجرررل قیررراس زیرررن گوینرررده نیسرررت 
 باشررررد یقررررین ،بررررود برررره تررررن ز دل

 دارنرررررد بهترررررران جرررررای، بهتررررررین
 تسررررت والیررررت مملکررررت دل کرررره

 (31: 1317گنجوی،نظامی)               
است، در ای که در آن رشد و نمو یافتهنسبت به زادگاه و منطقه این حس وطن دوستی

 عنوان به شروان شاه از مجنونولیلی در شود. ویمجنون نیز دیده میوبیت دیگری از لیلی
 :بردنام می ایران شاه

 شرررروان شررراه چرررو ملکررری خاصررره
 

 ایرررران شرررهریار کررره چررره شرررروان 
 (76: 1313گنجوی،نظامی)                 

 عنوان به نظامی برای ایران جغرافیایی حدود اهمیت از نشان زمین،ایران واژۀ کاربردنبه
 دنیا نقاط سایر از ویژه فرهنگی و تمدنی خاص هایویژگی با متمایز، و مشخد کشوری
 برپا ایران در را خود و حکومت بوده قفوا تمایز این به اسکندر حتی کهتاجایی دارد،
ترین زمین، یکی از مهمایران .راندمی فرمان خود وسیع قلمرو سراسر بر ایران از و کرده

 شود. در اسکندرنامۀ نظامی و برای بیانواژگانی است که در شاهنامۀ فردوسی دیده می
ادن مبدأ حرکت سپاهیان دنشان برای زمینواژۀ ایران چین، به لشکریانش و اسکندر ورود

 است:رفته کار به اسکندر به سمت چین
 خبر شد به خاقان که صحرا و کروه 
 درآمررد یکرری سرریل از ایررران زمررین
 نه برر جنرگ از ایرران زمرین آمردم     

 

 شرررد از نعرررل پررروالد پوشررران سرررتوه   
 که نره چرین گرهارد نره خاقران چرین...      

             برررره مهمرررران خاقرررران چررررین آمرررردم                            
 (326-320: 1316گنجوی، نظامی)

 در و اسکندر جانن از که اینامه خطاب یا در .جا، اسکندر فرمانروای ایرانیان استاین در
کند و اسکندر را می اشاره زمینایران به اسکندر زبان از نظامی شد، فرستاده دارا نامۀ جواب

 :داندبه نوعی نجات دهندۀ ایران می
 کررررین میفررررروز نررررهفت مینگیررررز

 رنرج  و داغ بری  آسروده  ملکی را تو
 

 زمرررینایرررران در میررراور خرابررری 
 گرنج  و مرال  آن در ناسپاسری  مکن

 (179)همان:                                
 در را موضوع این و کندمی معرفی روم و ایران شاه را اسکندر موارد، بسیاری در شاعر

دهد و بیان این می نشان خوبیاست، بهکرده عالم طنقا دیگر به اسکندر که هاییلشکرکشی
های جهان موضوع از جانن نظامی به سبن وسعت قلمرو اسکندر بوده که مهمترین بخش

است  روم مکانی بود که اسکندر از آن فتوحات خود یعنی ایران و روم را در اختیار داشته
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د که اسکندر می توانست فتح را آغاز کرد و ایران، مهمترین هدف و بهترین سرزمینی بو
 :کند و در آنجا بر تخت نشیند

 روم و ایرررران شررراه چنررران فصرررلی بررره
 هندوسرررررتان مررررررز برررررر دگربررررراره

 

 آبرررررادبوم بررررره آمرررررد ویرانررررری ز 
 بوسررتان بررر برراد چررون کرررد گررهر

 (700: همان)                                  
 برای وی و شودمی مطرح یزن چین خاقان جانن از اسکندر خواندن روم و ایران شاه
 یاد نماید، فتح را ایران است،توانسته که کسی عنوان به وی از اسکندر اقتدار دادننشان
است، نظامی به هر طریقی و حتی از زبان دیگر ممالک، سعی در نشان دادن اهمّیت کرده

 ایران دارد:
 ز دریا بره دریرا ترو کرردی نشسرت     

 شرراه ایررران و روم  ،سررکندر تررویی 
 

 بر ایران و تروران ترو را برود دسرت...     
 مرررنم کارفرمرررای ایرررن مررررز و بررروم

 ( 394)همان:                                   
است تا نموده استفاده عجمملک از مفاهیمی چون خود، آثار از برخی در گنجوینظامی

 مابین اعراب که بود تمایزی وجه عجم،ملک و عجم. تمایز سرزمین ایران را نشان دهد
 .بودندشده قائل ایرانیان و خود

میرد، بزرگان ایران به سبن پرور  بهرام در پیکر، زمانی که یزدگرد اول میدر هفت
 ۀدانند و نظامی در اینجا از زبان بزرگان ایران واژسرزمین اعراب، وی را الیق پادشاهی نمی

 ملک عجم را به کار می برد:
 کس در او نظررر نکنرریم گفررت هررر 
 یابررررانی عرررررب پرررررورد کرررران ب

 

 وز پرررردر مررررردنش خبررررر نکنرررریم   
 کرررار ملرررک عجرررم ندانرررد کررررد    

 (91: 1317)نظامی گنجوی،          
 :استآمده فرستد،می ایرانیان به عرب سرزمین از گوربهرام که پاسخی و در

 مررررن خزانررررۀ عجررررم ملررررک همرررره
 

 مرررن خانرررۀخیرررل مانرررده عررررب در 
 (84: همان)                                   

 :استآمده االسرارمخزن همچنین در
 عرررب در منشررین ران عجررم سرروی

 
 شررررن شرررربدیز و اینررررک روز زردۀ 

 (701: 1324، همان)                           
کند و در ایلدگز، او را به عنوان شاه ایران یاد می محمدالدیننظامی در ستایش شمس

 گوید:کند، میهم نامی با پیامبر می مدحی که از پیامبر اکرم)ص( و ایلدگز به سبن
 یکی خرتم نبروت گشرته ذاترش    
 یکی بررج عررب را ترا ابرد مراه     

 

 یکررری خرررتم ممالرررک برررر حیررراتش    
 یکررری ملرررک عجرررم را از ازل شررراه   

 (18: 1326، همان)                           
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از  سلطان مسعود سلجوقی بود که ۀایلدگز یکی از غالمان ویژ»این در صورتی است که    
(. 769: 11/ج1329رضایی، «)سوی وی به حکومت آذربایجان رسید و لقن اتابکی یافت

پادشاه ایران خواندن حاکمان محلی حوزۀ جغرافیایی آذربایجان و اران، عالوه بر اهمیت 
دهندۀ آشنایی نظامی با دربارها و سلوک حاکمان این حوزه در تاریخ ایران باستان، نشان

 است.آن نواحی بوده
ایران را توصیف  سرزمین ع،متنوّ و مختلف واژگان و مفاهیم با تا استداشته سعی نظامی
 برای باشد، ایران که را، ممکن مهریۀ بهترین و ترینمهم وی با بیان آن که اسکندر کند.

 مقدونیاسکندر تسخیر از پس حتی ایران، تاهمیّ به وارکنایه است،داده قرار روشنک
 کند:زمانه اسکندر استفاده می موردو از مفهوم ملک عجم در  استنموده اشاره

 برره رسررم کیرران نیررز پیمرران گرفررت   
 در آن بیعررررت از بهررررر تمکررررین او 

 

 وفررا در دل و مهررر در جرران گرفررت   
بررره ملرررک عجرررم بسرررت کرررابین او  

   )771-770: 1316گنجوی، )نظامی
 کشور،هفت قلن عنوان به ایران که دهد نشان همگان به دارد نظامی همچنین سعی 
 نشان نظامی. کرد تال  اندیشه این داشتننگهزنده راه در باید و بوده جهان بخش ترینمهم
ترین بخش جهان را دشمنانی که موفق به فتح ایران گردیدند، در حقیقت مهم دهد،می

 را اسکندر نظامی روشنک، از اسکندر خواستگاری به عنوان مثال، در  بودندتسخیر کرده
کشور را به درحقیقت اسکندر با فتح ایران است که لقن شاه هفت داند می کشورهفت شاه

 :آورددست می
 کیرران رسررم برره کشررورهفررت شرره
 تخرت  براالی  خورشرید  چرو  برآمد

 

 میرران بررر کمررر چشررمههفررت یکرری 
 سرخت  کررده  کمرر  غالمری  در فلک

 (776: همان)                                  
 یکی از اقامت دارند، گوربهرام که در هفت قصر دختری هفت از دامهرک پیکر،هفت در
 نشان اقلیم،هفت از دختر هفت حضور. بودندآمده او دربار به گانههفت کشورهای از

 باور دهندۀ نشان تر،دقیق صورت به و بهرام دربار در اقلیمهفت نمایندگان حضور دهندۀ
 است: بوده کشورفته بر ایران پادشاهان و گوربهرام حتسلّ

 وان سررراچه کرره هفررت پیکررر بررود  
 کور  آنگه زهفت جو  نشست

 بلکرره ارتنررگ هفررت کشررور بررود... 
 کآمد آن هفت کیمیا  بره دسرت  

 (134: 1317)نظامی گنجوی،         
 

 اقلریم چون ز کشور خدای هفرت 
 از جهررران دل بررره شرررادمانی داد 

 

 هفررت لعبررت سررتد چررو دُر یترریم   
 ادداد عرریش خررو  و جرروانی د  

 (137)همان:                               
 اقلیم معرفی شده است. گور به عنوان پادشاه و صاحن هفتدر ابیات فو ، بهرام
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 وی، بودن الیق و بزرگی در و پادشاه بوسزمین خطاب در و پیکرهفت در 
 سراید:می گنجوینظامی
 داننررد سرررت در کرره سررعادت آن ز

 نآبررررادا تررررو از کشررررور پنجمررررین
 

 خواننررررد کشررررورتهفررررت مقبررررل 
 شررادان دگررر کشررور شررش تررو وز

 (31: )همان                                     
 آذربایجان که پنجم اقلیم و استشده خطاب کشورهفت مقبل ارسالن،کرپ جا،این در
 کنند.او افتخار می وجود به دیگر، اقلیم شش و آمده حساب به او اقلیم باشد،
 به خسرو از نمایاند،می شیرین به را خسرو تصویر شاپور که زمانی در و رینخسرووشی در
 :شودمی یاد است، کشورهفت پادشاه همان که کشورهفت آفتاب عنوان

 گروهر پراکیزه  صرورت  این هست که
 

 کشرررررورهفرررررت آفتررررراب نشررررران 
 (62: 1326،همان)                          

 
شود، نظامی از زبان بدل میمابین خسرو و شیرین ردو هایی کهگووها و گفتیا در پاسخ

 اقلیم معرفی می کند:شیرین، خسرو را مالک هفت
 مبررادا برری تررو هفررت اقلرریم را نررور  
 هررزارت حاجررت از شرراهی روا برراد

 

 زخررم از دولتررت دور غبررار چشررم  
 هررزارت سررال در شرراهی بقررا برراد   

 (330)همان:                                
کند و او را کشور یاد میح شروانشاه نیز از او به عنوان زیبندۀ ملک هفتشاعر در مد

 داند:ادامه دهندۀ شاهان کیانی می
 تررررررراج ملکررررررران ابررررررروالمظفر
 شروانشررررررره آفتررررررراب سرررررررایه

 

 زیبنررررده ملررررک هفررررت کشررررور 
 کیخسررررررررو کیقبررررررراد پایررررررره 

 (30: 1313،  )همان                       
ارسالن و چه برای وناگون چه به صورت مدح کرپبدین ترتین، نظامی، با انواع گ     
گور و خسروپرویز از آنان به عنوان پادشاهان دادن بزرگی اسکندرمقدونی، بهرامنشان
 است.اقلیم یاد کردهکشور و از ایران به عنوان قلن هفتهفت
 گوجوج ايگاه  ي ون و کوه البرز در انديشة نظامی 0-7

 شمار به ایران سرزمینی هویّت از ل تاریخ، بخشیرود جیحون و کوه البرز در طو
 هاآن با ارتباط در ایران حماسی و تاریخی التتحوّ از بسیاری آنکه ویژهب  آمدندمی
های باستانی ایران و در متون کهن ایران، برای تعیین کمانگیر در داستانآر  .استبوده

مرز ایران و توران  ،یری پرتاب کردهمرز ایران و توران، از فراز کوه البرز به سمت جیحون ت
(. این دو جایگاه، در طول تاریخ به دو نماد 331: 1397کند)دوستخواه، را مشخد می

به عنوان مثال، البرز به صالبت و استواری معروف   اندسرزمینی ایرانیان تبدیل شده هویّت
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دوران اساطیری و  گشته و هم چنین عبادتگاه و مکانی مقدس برای فرمانروایان ایران در
 است. حماسی بوده

 نماد یک عنوان به آن تاهمیّ از نشان برده،نام آن از بارچندین گنجوینظامی که البرز
 و صالبت دهندۀنشان گنجوی، عالوه بر آن کهنظامی نظر از البرز کوه. دارد ایران خاص

 خود عمر پایانی زگاررو فرمانروایی، مدتی از بعد شاهان، که است شکوه است، عبادتگاهی
 پرداختند:می عبادت به و گهرانده آنجا در را

 از ایرررن روی کیخسررررو و کیقبررراد
 جهرران بررر دگررر شرراه بگهاشررتند    

 

 برره پیررری ز شرراهی نکردنررد یرراد     
 ره کرررررروه البرررررررز برداشررررررتند 

 (731: 1316)نظامی گنجوی،        
 رفته ه شمار میغربی بخصوص در مناطق شمالرز همچنین به عنوان مرز ایران بالب

 از نشان که ای از اشعار خمسهنمونه. استبوده مقدس ایرانیان جایگاهی برای درنتیجه
است و نظامی واژۀ  ومجنونلیلی در 1نوفِل ضربۀ قدرت دادننشان در دارد، البرز صالبت

 البرز را با توجه به سابقۀ فرهنگی آن به کار برده است:
 برررر هرررر کررره زدی کدینررره گررررز

 
 سررتی اگررر چرره بررودی البرررز بشک 

 (112: 1313،همان)                    
 باستانی سرزمین سرحد یا داخل در تاریخ طول در که است رودی آمودریا یا جیحون 

 شمار به توران و ایران مرز فردوسی شاهنامۀ در و ایران اساطیر در و قرارداشته ایران
ران در دوران گاه جیحون به عنوان مرز ایبنابراین جای  (727: 1326نوبان،)استرفتهمی

 جیحون رود بودنمرزی به گنجوی،است. نظامیبوده یفراوان باستان دارای اهمیّت
 کرده ذکر ایران نقطۀ آخرین و طوالنی مسافت نماد را آن جاها، از برخی در و کردهاشاره
 پیش باشد، جیحون که ایران مرز تا گوربهرام زمان در چین لشکریان که وقتی مانند است 
 : آمدند

 عهررررد و نباشررررد وفررررا را چینیرررران
 اوج بررره برکشررریده تیرررغ لشرررکری

 

 شرررهد بیررررون و انررردرون زهرنررراک 
 مروج  بره  مروج  رسریده  جیحرون  بره  تا

 (370: 1317گنجوی، نظامی)           
نظامی در زمانی که خاقان چین از ماوراءالنهر که نایبان بهرام در آنجا حکومت   
آید، به نوعی مابین سرزمین اصلی ایران و گهرد و به سمت خراسان میمیکردند، می

 ملوک تابعه تمایز قائل شده است:  
 سرررتد از نایبررران شررراه بررره قهرررر  
 زآب جیحون گهشت و آمد تیرز 

 

 جملررررررۀ ملررررررک مرررررراوراءالنهر 
 در خراسرررران فکنررررد رسررررتاخیز  

 (177)همان:                                 
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 گيرجنتيجم .3
گنجوی دارد و در اسکندرنامۀ نظامی، نام ایران نمود بیشتری نسبت به سایر آثار نظامی    

این مهم بدان سبن بوده که از سویی وزن اسکندرنامه وزنی حماسی و تقلیدگونه از 
دادن مند نشانخواسته تا با عالقهگنجوی میشاهنامۀ فردوسی است و از سوی دیگر، نظامی

زمین را نزد ت به خاک ایران و حفظ مرزهای آن، هم جایگاه ایرانمقدونی نسباسکندر
با توجه به روایاتی که از دارا و  ،به ایرانرا دهد و هم هجوم اسکندر بیگانگان مهم جلوه
است پیکر آمدهابیات معروفی که در ابتدای هفت باشد.دارد، توجیه کردهاسکندر  بیان می

به موضوع را گنجوی ن را دل زمین می نامد، اوج نگاه نظامیو در آن همۀ عالم را تن و ایرا
دهد. در ضمن چون این ابیات در صفحات آغازین کتاب سرزمینی ایران نشان می هویّت
است، در همان ابتدا خواننده را با اثری که در آن سرزمین ایران در پیکر سروده شدههفت

 ند. کگیرد، روبرو میبرابر سرزمین بیگانه قرار می
اختالط فرهنگی در ناحیۀ قفقاز، سبن از یاد رفتن مرزهای جغرافیایی و سیاسیِ ایران 

کرد. سرزمینی دوچندان می هویّتگنجوی را در بیان شد که وظیفۀ نظامیپیش از اسالم می
کان در سرتاسر سرزمین زمانۀ نظامی، مصادف با عدم یکپارچگی ایران و وجود و نفوذ تر

در منطقۀ آذربایجان و ارّان بود  همچنین نفوذ دستگاه خالفت عباسی در ویژه ایران و ب
ها ها، شاعر را واداشت تا پس از مدتداشت. این ویژگیسرزمین های شرقی همچنان ادامه

سرزمینی و  هویّتاز سرودن شاهنامۀ فردوسی، این بار در سبکی جدید، به بیان مؤلفۀ 
 از اسالم بپردازد.های ایران پیش آرزوی بازگشت به مرز

 
 هايادا ت

 مجنون و لیلی داستان در جنگجو های شخصیت از یکی .1
 

 کتابوامم
 البلدان )بخش مربوط بم ايران(مخت ر ةتر م(. 1348ابن فقیه، ابوبکر احمد ابن محمد.)-

 ترجمۀ ح. مسعود. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 انتشارات: تهران .التنجیمۀصناعت الوائل التفهیم(. 1367)بیرونی. احمد ابن محمد ابوریحان، -

 .بابک
 شهروند ملی هویّت نظری چارچوب )ايران در ملی هويّت بويادهاج(. 1399)احمدی، حمید. -

 .اجتماعی و فرهنگی مطالعات پژوهشکدۀ: تهران (.محور
-22ران: صد. تهمجلة آرهوگی و هورج دهخدا«. ایران در شاهنامه(. »1383انوری، حسن.) -
29. 
 و چاپ سازمان: تهران (.قفقاز در فارسی ادب)آار ی ادب ةدانشوام (.1397. )ح انوشه، -

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات
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چاپ اول. مشهد: آستان   غراآياج  اهوامم از کيومرث تا کيخسرو.(. 1398بیرمی، حانیه.) -
 نشر(.قدس رضوی )شرکت به

 وشی.فره بهرام دکتر نظر زیر .او تا ميووج نامة از  زوج يسوا؛(. 7736).ابراهیم پورداوود، -
 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران سوم. چاپ اول. جلد
 دفتر: تهران .زمين ايران تاريخی مرزهاج و آرهوگی گسترة (.1328)همایون، ناصر. تکمیل -

 .فرهنگی هایپژوهش

قهرودی.  مختارپور علیرضا نظر . زیرگوجوجنظامی انديشة و هور(. 1399)ثروتیان، بهروز. -
 .همشهری: تهران

 اهوامة ثعالبی در  رح احوال  الطين  (.1397ثعالبی، ابومنصور عبدالملک بن محمد.) -
 ترجمۀ محمود هدایت. تهران: اساطیر. .ايران

تهران:  چاپ دهم. ها و نغمم هاج ايرانی.ترين  رودهاو تا،کهن(. 1397دوستخواه، جلیل.) -
 انتشارات مروارید.

 .یاسمین انتشارات: تهران نخست. چاپ .کسروج مقاالت(. 1372)یحیی. ذکاء، -
جلد. تهران: کتابفروشی 3با تصحیح و تعلیق جواد فاضل. . هفت اقليماحمد. )بی تا(. رازی، امین -

 علی اکبر علمی.
ایران  انتشارات :تهران اول. چاپ از(.اَران)آلبانياج قفق و آ ربايجان(. 1360)اهلل. عنایت رضا، -

 .زمین
ج یازدهم، تهران: (. گوجيوم تاريخ ايران)غزنويان و  لجوقيان(. 1329رضایی، عبدالعظیم. ) -

 انتشارات اطلس. 
: ایران تهران. .ناکجاآباد  وجو ست در گوجم پير(. 1327)عبدالحسین. کوب،زرین -

 .سخن انتشارات
کاروند درج در: ؟ترکی از کی بم آ ربايجان راه ياآتم(. 7736کسروی، احمد.) -

. 336-376مقاله و گفتار از احمد کسروی(. به کوشش یحیی ذکاء. صد 29مجموعه )کسروی
 شرکت سهامی کتاب های جیبی: تهران.

: شانزدهم. تهران مول. چاپ ژول تصحیح به. آردو ی  اهوامة(. 1324.)ابوالقاسم فردوسی، -
 .بهزاد
چاپ دوم. تهران: نشر . مرزهاج ايران در دوران تاريخ(. 1378ی)مهاجرانی(، درّه.)میرحیدر -

 شورای عالی فرهنگ و هنر.
 اال رار مخزن  رح و آثار و احوال (.1324)گنجوی. الیاس بن یوسف.نظامی -

 .تهران دانشگاه انتشارات: زنجانی. تهران برات کوشش به. گوجوجنظامی
با  .کوشش دکتر سعید حمیدیان به .و يرينخسرو (.1326)یوسف. الیاس بن .گنجوینظامی -

 .نشر قطره: تصحیح و حواشی حسن وحید دستجردی. تهران
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: دستگردی. تهران وحید ارمغان و یادگار . رآوامم(. 1316)بن یوسف. الیاس .گنجوینظامی -
 .ارمغان مطبعۀ

دستگردی.  وحید ارمغان و دگاریا .مجوونوليلی .(1313.)یوسف بن الیاس. گنجوینظامی -
 .علمی مطبوعاتی مؤسسۀ: تهران

 :دستگردی. تهران وحید ارمغان و یادگار .پيکرهفت (.1317.)یوسف بن الیاس .گنجوینظامی -
 .ارمغان مطبعۀ

 .ماه انتشارات: اول. تهران چاپ .زمان بستر در  غراآيايی هاج مکان نام (.1326. )نوبان، م -
 مؤسسۀ: مصفّا. جلدسوم. تهران مظاهر کوشش به.الف  ا مجمع (.1340) خان. هدایت، رضاقلی -

 .امیرکبیر انتشارات و چاپ
-Doostzadeh, A .(June2008, Updated2009). “Politicization of the 

background of Nizami Ganjavi: Attempted de-Iranization of a 

historical Iranian figure by the USSR”. http://www.archive.org 
 
 
 
 


