
  
  ميهـــن 

  
  نوشته ای از استاد پورداود 

  
  بـديـن بـوم و بـر زنـده يک تـن مبـاد    چـو ايـــــــران نبـاشد تـن مـن مبـاد
  کنـــام پـلنـــگان و شـيـــران شـــــود    دريـــغ اسـت ايــــران ويـران شـود
  از آن بـه کـه کشـور به دشمـن دهيـم    همه سـر به سر تن به کشتن دهيـم

  
  
  

از آن تاريخ به بعد در نوشته  6سالها پيش از اين فرهنگستان ايران واژه ای فارسی ميهن را به جای واژه ی عربی وطن برگزيد
ها ميهن به کار می رود اما در گفتگو هنوز وطن در سر زبانها ست. ناگريز از خوی ديرين برگشتن اندکی دشوار است ولی 

يهن خوی گيريم آن را و بسا واژه های ديگر فارسی را ميان خود رواج دهيم و زبان بومی اميدا است رفته رفته به واژهی م
  ايران را کم و بيش از بيگانگان بی نياز سازيم و در اين زمينه هم به مليت خود نيرويی بخشيم.

  
دين هزار ساله ی آن را در طی اين چند سال کسی به خيال نيفتاد که تحقيقی درباره ی واژه ی ميهن بکند و ريشه و بن چن

آن را  به واژه ی  6نشان  بدهد و ارزش لغوی آن را به نماياند. شک نيست پس از شناختن واژه ای و به درستی آن پی بردن
بيگانه برتری خواهيم داد و بی ترديد در هر مورد به کار خوهيم انداخت و پس از چندی با آن انس هم خواهيم گرفت و همين 

را  به کار بردن مشتی واژه ی بيگانه وادار می کند اگر چه هم به طور کلی درست نباشد يا اينکه در رساندن  انس است که ما
به معنی پاتری فرانسه نو و  6مفهومی از واژه های فارسی برتر نباشد. از آنهاست لغت وطن که خواهيم ديد مفهومی کنونی آن

  ساختگی است و به هيچ روی رساتر از ميهن نيست.
  

سخن در ارزش لغوی آن است نه گفتگويی در تحريک حس وطنی از قبيل ذکر   معادل وطن  موضوع اين مقاله ميهن است
  حديث: حب الوطن من االيمان و بعد مقيد به شرطی ساختن و شعر سعدی را ياد کردن.

  
  نتوان مرد به سختی که من اين جا زادم    سعديا حب وطن گرچه حديثی است شريف

  
  از آن به گفته ی شيخ بهايی استدالل جستن:و پس 

  
  اين وطن شهريست کو را نام نيست    اين وطن مصر و عراق  وشام نيست

  
اينک گوييم ميهن واژه ايست چندين هزار ساله در اوستا نامه ی دينی نياکان ما کهنترين سند کتبی ايران زمين است و در 

آن چنان که پس از برشمردن اين ماخذ خواهيم ديد که ميهن واژه ی  6به کار رفتهجغرافيا و تاريخ ما و در ادبيات فارسی بسيار 
بی نام و نشانی نيست. ريشه و بن استواری دارد از واژه های ساختگی دساتير روزگار صفوی نيست واژه ايست کهنتر از 

ز ميالد مسيح هم وجود داشت و اوستا پيش از به سر کار آمدن مادها و هخامنشيان در سده ی هشتم پيش ا 6تاريخ کهن سال ما
  گواه آنست.

  
در سنگ نبشته های (کتيبه) دوران هخامنشی که فقط چهار صد و اندی از واژه های زبان آن روزگار به يادگار مانده به ميهن 

ديديم چه  برنمی خوريم بی شک اگر از فرس هخامنشی بيش از آنچه در سنگها کنده گری شده به ما می رسيد ميهن را هم می
فرس هخامنشی و زبان اوستا اندک تفاوت لهجه با هم دارند. اما در اوستا که کم و کاست فرس هخامنشی را جبران کرده به 
اندازه ای واژه ی ميهن به کار رفته که به خوبی می توان مفهوم آن را دريافت با اينکه يک چهارم اوستا به ما رسيده و مابقی 

باز بيش از  6در يورش مغولها و تتارها از ميان رفته 6سلوکيان و در تاخت و تاز تازيان  انشينان ویج 6در استيالی اسکندر
  بيست بار ميهن در آن به جای مانده است.

  
  ولی نخستين شکل بيشتر به کار رفته است. 6مئثنياآمده و  بسا هم  مئثنميهن در اوستا 

اری از واژه های فارسی در دست است مئثن اوستايی بايد در فارسی ميهن بنا به قواعدی که داريم و نظايری که در بسي
  چنانکه شده و در ادبيات ما به جا مانده است. شود

  
ميهن در برخی به کسر ميم و در برخی ديگر به فتح آن ياد شده است اين اختالف از آنجا برخاسته که در  6در فرهنگهای فارسی

  ه جای « ِا» « يا ٍ » نوشته اند.ب 6الفبای عرب حروف باصدا نيست



ميهن بايد با يای مجهول تلفظ شود چنانکه  « ّداَوِ◌»  اوستايی در فارسی ديو شده و« ّداِنا» دين و « ّمئّغ» ميغ (ابر) گرديده و 
که واو اما امروزه امتياز يای مجهول از معروف در فارسی از ميان رفته همه را  يای معروف تلفظ می کنيم. چنان  جز آن

  مجهول ُدوست و پُوست و ُخوی و بُوی و جز آن را از واو معروف باز نشناخته همه را چون واو معروف به زبان می رانيم.
  

که در فارسی  ميثرديگر اينکه « ث» اوستايی که در واژه ی مئثن هم ديده می شود در فارسی گاهی به ها تبديل ميشود چون 
 ثریدر فارسی تخشا(کوشا) و ثُوخُش  ُگرديده و گاهی به ثا ٍ و سين تغيير می يابد چنانکه رچهکه در فارسی  چيثرشده و  مهر

شده و جز آن و ديگر همه حرفهای اّوا که در انجام واژه های فرس هخامنشی و اوستايی ديده ميشود: چون  سهکه در فارسی 
آنچنان که بايد در پهلوی و  ّمئثنّ او  اّ افتاده است. بنابراين شتر و اسّپ و دّئنا که گذشت در فارسی اّشتر و اسب و دين شده وواُ 

فارسی شده است. ّمئثن از ريشه ی فعل ّمئث درآمده که به معنی جای گزيدن و ماندن است. از همين مصدر است ماندن در 
آمده است اگر در لهجه  پهلوی و فارسی. همچنين واژه ی مهمان از همين بنياد است فعل ّمئث خود جداگانه در اوستا بسيار

های گوناگون ايران تحقيقی شود آشکار خواهد شد که از همين بنياد لغاتی در لهجه ها به جا مانده چنانکه در لهجه ی بلوچ 
  به معنی خانه است.  متگ

  
امزد گرديده اند. مئثن در سراسر اوستا به کار رفته چه در آن بخشی که يسنا ناميده شده و چه در بخشهايی که يشت و ونديداد ن

برخی از نمونه هايی را که در آنها اين واژه آمده ترجمه می کنيم و به جای آن ميهن می آوريم تا خود خوانندگان هر معنی 
پيش از ترجمه ی آن نمونه ها بايد يادآور شويم که در دين پاک نياکان ما آنچه در جهان  6مناسب که خواسته باشند به آن بدهند

ست از بخشايشهای ايزدی است و به مفهوم « عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست» همه در خور ستايش و  نيک و نغز ا
  ( و خود آن را) به جای می آوريم: 6از نخستين فصل (=ها) يسنا نويد(ستايش) ميدهيم ١۶نيايش اند اينک پاره ای 

  
خورها و آبها و زمينها و گياهها و اين زمين و آن آسمان و باد از برای اين جاها و روستاها و چراخورها و ميهن ها و آب « 

از برای مردان  6پاک؛ از برای ستاره(و) ماه(و) ُخر(و) انيران جاودانی و از برای همه ی آفريدگان سپند مينو(=خرد مقدس)
  »پاک و زنان پاک که ردان پاکی هستند.

  
  از نخستين ها چنين آمده: ١۶ها از يسنا با  تفاوتی در افعال پاره ی  از ششمين ١۵از دومين ها و در پاره ی  ١۶در پاره ی 

  
  »اين جاها و روستاها و چراخورها و ميهن ها و آبخورها را ميستاييم.  «
  

  از شانزدهمين های يسنا گويد:  ١٠در پاره ی 
از برای ميهن از گله ی درست  ای اهورامزدای پاک 6ميستاييم ترا 6ميستاييم ترا مانند ميهن (خودمان) ای سپندارمذ «

از مردان درست برخوردار با (آنچه) درست (و) پاک بنياد است تا هر کسی بلند پايه تر در اين ميهن زيست کند چه  6برخوردار
  »در تابستان چه در زمستان. 

  
  آمده:  ٣٨در مهر يشت پاره ی 

در آنجاهايی که پيمان شکنان و دروغ گويان و  6ها نشايدزيستگاههای سهمگين زيان يابند. آن ميهن هايی که زيستن در آن «
  »کشندگان پارسايان زندگی کنند. 

  
  آمده: ۴۴باز در مهر يشت پاره ی 

فراخ بسيار پناه  6درخشان 6بی آز 6مهر را ميستاييم که ميهنش به پهنای زمين در جهان خاکی ساخته شده(ميهنی) بزرگ «
  »بخش. 

  
  آن آمده: ۵٠باز در پاره ی 

از برای او(مهر) دادار اهورامزدا ميهن ساخت بر زبر البرز.......... درخشان در آنجايی که نه شب است نه تيرگی نه باد  «
  »نه آاليش ديو آفريده......  نه گرم نه ناخوشی پرگزند 6سرد

  
  از همان يشت گويد: ٨٠در پاره ی 

آن گويد: « مهر به ميهن کسی  ١٣٨ويد....» هميچنين در پاره ی تويی نگهدار کسی که دروغ نگ 6تويی (ای مهر) ميهن بان «
  »در آيد که از برای وی پيشوای پارسا و دانا و فرمانبردار با  برسم و باژ ستايش به جای آورد.

  
  آمده: ۶٧در فروردين يشت پاره ی 

آنان) جا و ميهن داشت آنچنان که گويی  فروهر ها در پيکار همی جنگند از برای جا و کاشانه شان در آنجايی که ( هر يک از «
  »از برای خواسته نيک فراهم شده ی خويش در نبرد است.  6ارتشتار دليری ابزار جنگ بربسته



  
  گويد: ١پاره ی  ۴در ونديداد فرگرد(= فصل) 

چه در شب  6چه در روز دزد وام بُود و راهزن وام دهنده ( به اين می ماند) که او 6کسی که به مرد وام دهنده وام برگرداند «
  »خواسته از ميهن (ديگری) از برای خويش برگيرد.

  
از روان نيکوکاران پس از گذشتن از پل چينوت (صراط) و رسيدن به بهشت سخن رفته  ٣٢ونديداد پاره ی  ١٩در فرگرد 

به  6گرايند به سوی گرزمان روانهای پارسايان خوشنود گشته به سوی بارگاه زرين اهورامزدا (و) امشاسپندان «چنين گويد: 
  »به وسی مسهن پاکان ديگر.  6وسی ميهن اهورامزدا

  
از اين چند پاره که از برای نمونه ياد کرديم به خوبی معنی مئثن پيداست که معنايی جز جايگاه و زادگاه و خان و مان و 

هر جايی از اوستا که اين واژه می آيد همين دودمان و سرای و کاشانه و زيستگاه از آن برنمی آيد.  در اين چند پاره و در 
معنی برازنده است آنچه ما امروز از آن در می يابيم در پارينه هم همين را دريافتند در چند هزار سال پيش از اين ايرانيان 

  روزگاران اشکانيان و ساسانيان نيز همين معنی را  به آن دادند.
  

ايران  زمين اوستا کتاب دينی مينوی بوده و موبدان و دانايان بزرگ  در کار بودند اينک ببينيم در آن روزگاران که در سراسر 
و به نسبت به زمان نگارش اوستا نزديک بودند و هنوز واژه های اوستا از يادها نرفته بود و دست کم معانی سنتی آنها را ميد 

  د.ّمئتهّن را به زبان آن زمان که پهلوی بوده چگونه گردانيدن  انستند
  

پس از خود اوستا از کهنترين آثار کتبی ايران به شمار است زيرا اين  6گزارش(= تفسير) پهلوی اوستا که آنرا زند خوانند
ميالدی) و تا انجام ساسانيان دوام  ٧٨ – ۵١شايد در هنگام پادشاهی نخستين بالش( 6گزارش در روزگار اشکانيان آغاز شده

ميالدی) خروج  ۵٣١ – ۴٩٠رگرد چهارم ونديداد از مزدک پسر بامداد که در زمان قباد(از ف ۴٩داشت چه در توضيح پاره ی 
  کرد نام برده شده است.

  
گردانيده شده و در     mehanمهن  ونديداد مئثّن در پهلوی به  6از فرگرد چهارم ١در گزارش (= زند = تفسير) پاره ی 

هلوی چنان که در نامه ی پهلوی بندهش آمده بمعنی دژ و باره است يا در پشت در پ  6توضيح افزوده گرديده: « در پشت گاس»
  قعله و حصار بنابراين در پشت گاس يعنی پشتگاه يا پشتيبان و پشت دار و پشتوان و پناهگاه.

  
ه از دهمين يسنا به جای مئثن در پهلوی مان و خانک آورده و در نسخه بدل های اوستا مهن و خانک نوشته شد ٧در پاره ی 

از فرگرد نوزدهم ونديداد و جز آن واژه  ٣٢از شانزدهمين ها از يسنا و در گزارش پاره ی  ١همچنين در گزارش پاره ی  6است
معموال با واژه ی خان آورده خان و مان يا خانمان  6ی مان ديده می شود چنان که ميدانيم مان در فارسی به معنی خانه است

  گوييم.
  

ارسيان که در سده ی دوازدهم ميالدی در سنجان(از بالد هند) می زيسته در ترجمه ی سانسکريت دستور نامور پنيريوسنگ 
  گردانيده است.  منديرگردانيده و در هر جايی که به مئتهنيا رسيده آن را  به  پراساداوستا مئثن را  به 

  
امروزه هندوان   به معنی خانه است پراساد در سانسکريت به معنی خانه ی بزرگ و خرگاه و کوشک(= قصر) است و مندير 

  پرستشگاه برهمنی را مندير نامند.
  

  از اوستا و پهلوی گذشته باز از ميهن پر جاهای ديگر نام و نشانی به جاست.
  

بسا از شهرهای ايران زمين با آن ترکيب يافته چنانکه امروزه آباد  6نظر به معنی آنکه گفتيم به معنی جايگاه و خان و مان است
آباده در بسياری از نامهای مرکب ُقری و محال ديده می شود. از آن هاست ُخميهن که به گفته ی حمزه ی اصفهانی شهری  يا

کاری  6همای چهر آزاد دختر بهمن آنرا ساخت و اسکندر آنرا ويران کرد 6بوده زيبا و شگفت آميز در رستاق تميره در اصفهان
ر بايد به يادداشت که همای را نويسندگان ايرانی و عرب قرون وسطی ُخمای هم نوشته به ارزش تاريخی اين خبر نداريم همينقد

  اند.
  

 – ۴٢٠تاليف شده نيز ُخميهن نامند. ابوحنيفه ی دينوری به طور مفصل از جنگ بهرام گور(  ٣٧٨در تاريخ قم که در سال 
که چگونه ايرانيان حيله ی جنگی به کار برده به  ميالدی) با خاقان ترکها که هيتالها مراد است سخن داشته می نويسد ۴٣٨

خيکهای خشک سنگريزه کرده به گردن هفت هزار کره اسب آويختند و آنها را به لشگرگاه دشمن رها کردند ار صدای آنها 
  بود. کشميهندشمن به هراس افتاد از پيکار روی برتافتند و اين شکست ترکها (هيتاليها) در 

  



  6از کتابش کشماهن و در جای ديگر کشميهن ياد کرده می گويد از مرو تا کشميهن پنج فرسخ است ابن خرداد به درجايی
  همچنين يعقوبی کشماهن نوشته است. 

  
ياقوت در معجم البلدان از دژ کشميهن نزديک مرو ياد کرده مينويسد: پيش از اين سرزمين آباد و پر جمعيت بود ريک آنرا 

  ن خرداد به آن را قريه ی بزرگی تعريف کرده زادبوم قوم کش يا کوشان است.ويران کرد اين کشميهن که اب
  

فردوسی نيز در شاهنامه چهار بار از کشميهن ياد کرده يک بار در هنگام لشکرکشی سوفرای مرزبان سيستان در روزگار 
  بالش ساسانی در نبرد خاقان (پادشاه هيتال) خوشنواز:

  
  که خورشيد بر چرخ ُگم کرده راه      به کشميهن آورد چندان سپاه     

  
  و سه بار در هنگام تاختن بهرام گور بر لشکر خاقان و گرفتار کردنش:

  
  به تدبير نخجير کشميهن است         که دستور او زشت اهريمن است 

  
  در جای ديگر گويد:

  که بر زد سر از کوه گيتی فروز     به کشميهن آمد بهنگام روز
  

  باز گويد:
  شد از تاختن باد پايان چو غرو    کشميهن آمد به مرو سپهبد ز

  
باز ياقوت در معجم البلدان از دو شهر ديگر ايران زمين نام می برد که در آنها واژه ی اوستايی مئثن بهتر به جا مانده است به 

ن کرده در خوارزم( خيوه اين معنی که « تهـ » اوستايی به ث تبديل يافته است يکی از آن شهرها خشميٍن است که ياقوت گما
کنونی) باشد و ديگر ارثخميثن از ترکيب اين دو نام پيداست که نخستين خوش نيهن و دومی ارتخشير يا اردشير ميهن است. 

همان سرزمينی که در روزگاران  6حمدهللا مستفوی در نزههّ القلوب اردخشميثن ياد کرده است. ارثخميثن نيز در خوارزم است
تگاه ايرانيان بود. ياقوت خود شهر ارثخميثن را يکسال واندی پيش از تاخت و تاز تتار به خوارزم در ماه شوال بسيار کهن زيس

  هجری ديده و آن را شهری بر باالی واليت خوارزم دانسته مينويسد: ۶١۶
ثن تا جرجانيه پايتخت شهريست آباد بازار بسيار و نعمت فراوان دارد. آبادتر و پرجمعيت تر از نصيبين است از ارثخمي «

 6خوارزم سه روز راه است. من به آنجا از ناحيه ی مرو رسيدم پس از آنکه در راه به سرمای سخت دچار شديم و رود جيحون
بر کشتی که من در آن بودم از يخ فشرده شده بود آنچنان که نزديک بود من و همراهانم جان بسپاريم تا اينکه خداوند گشايشی 

  »شکی رسيديم برف و سرما به اندازه ای سخت بود که به زبان نيايد.بخشيد و به خ
  

ياقوت ده فرد شعر که به يادگار بر ديوار کاروانسرای ارثخميثن نوشته نيز در معجم البلدان ياد کرده است. در کتاب حدودالعالم 
  شهرهای خوارزم مينويسد:هجری نوشته شده در سخن از سرزمينهای فراردوان(ماورالنهر) در جز  ٣٧٢که به سال 

  »خشميثن شهرکيست جای بازرگانان و خواسته بسيار است. «
  

همچنين ُخرميثن (= خورشيد ميهن) نام قريه ايست در بخارا نزديک قريه ی افشنه چنانکه ابن خلکان می نويسد عبا� پدر ابن 
  سری برگزيد از اين زن شيخ ابوعلی سينا متولد شد.سينا در خرميثن دختری را نامزد به ستاره از اهالی قريه ی افشنه به هم

  
  است در حدود العالم گويد: ميهنهديگر از نام شهرهای ايران که به شکل پهلوی و فارسی به ما رسيده 

ميهنه شهرکيست از حدود باورد و اندر ميان بيابان نهاده در خراسان. ميهنه در حدود باورد يا ابيوردزاد و بوم عارف  «
  » د معروف است.ابوسعي

  
نويسنده ی آن محمد بن المنور الميهنی از  6هجری در مقامات الشيخ ابی سعيد تاليف شده ۵٩٩کتاب اسرارالتوحيد که در حدود 

  همانجا ست.
 6يقين داريم در تحقيق بيشتر 6اين چنده فقره از نامهای شهرهای ايران از برای نمونه و رواج واژه ی مــــيهن است در پارينه

  با کما بيش تحريف واژه ی ميهن را خواهيم يافت. 6بيشتر باين گونه نامها برخواهيم خورد و بسا در نامهای محال کنونی ايران
  

  اما ميهن در ادبيات ما: لغت فرس اسدی که کهنترين فرهنگ است ميهن را چنين ياد کرده:
  »خانمان و وطن و زاد و خويش و گروهی گويند اهل بيت بود. «
  



  ری گويد:عنص
  به پيکار او ُسرخ رويی کنم     به دل گفت اگر جنگجويی کنم
  کی بی سر ببينند خسته تنـم     بگرينـد مـرد و ده و ميــــهنم

  
  در نسخه بدل های فرس اسدی آمده:

  »ميهن خان و مان و وطن بود: ميهن جای باشد و خان و مان و زاد و بوم و خويش؛ ميهن خان و مان و جای زاد بوم. «
  

پس از لغت اسدی فرهنگ جهانگيری در خور ياد کردن است در اين فرهنگ آمده ميهن با اول مفتوح خانه را گويند حکيم 
  فردوسی راست:

  
  بـرانـداختيـم ميـهن و دوده را    ز بـهر يـکـی يـار گـم بـوده را

  
  حکيم اسدی راست:

  ببردش به صد البه مهمان خويش    چو آمد بر ميهن و خان خويش
  

در فرهنگهای ديگر چون فرهنگ سروری و برهان قاطع و برهان جامع و انجمن آرا واژه ی ميهن به معنی خان و مان و جای 
  آرامگاه و بگاه و زادگاه و زاد و بوم است.

  
بن لغتی چون بيشتر فرهنگ نويسان ما کم مايه بودند و راهی به رسيدن ريشه و  6اما معانی ديگر که افزوده اند بنيادی ندارد

در هر جا از اشعار گذشتگان که لغتی يافتند به حدس معنايی از برای آن ساختند و بسا اين حدسها به مفهوم کلمه با  6نداشتند
  مفهوم جمله و کالم ربطی ندارد.

  
  در فرهنگهای متاخر که نام برديم از شمس فخری درباره ی واژه ی ميهن اين شعر به گواه آورده شده:

  
  به از هزار عقار و قبيله و ميهن    يک ذره از عنايت تو  جهانيان را

  
شمس فخری نويسنده ی معيار جمالی در نيمه قرن هفتم هجری قمری می زيسته. اغلب اشعار سست خود را  شاهد لغت بی نام 

  ده اند.اما در مورد ميهن اعتبار او را نويسندگان ديگر ضمانت کر 6و نشانی آورده آنچنان که گواه معتبری نيست
  

يکی همان است که در فرهنگ جهانگيری به گواه آورده شده به سه تای  6در شاهنامه چهار بار به واژه ميهن بر ميخوريم
  ديگر ش اين است:

  
  مرا يار ايزد بهر کار بيش    اگر دورم از ميهن و جای خويش

  
  در جای ديگر گويد:

  
  وبدين بينوا ميهن و مان ت    که شاه جهان است مهمان تو

  
  باز در جای ديگر گويد:

  
  بدين بينوا ميهن و مان رسد    که چون تو برين جای مهمان رسد

  
گفتيم در لغت فرس اسدی ميهن به معنی خانمان و وطن گرفته شده. شايد همين معنی سبب شده باشد که در چند سال پيش ازين 

فرانسه نداشت. در   Patricی وطن اصال معنی پاتری اما چنانکه می دانيم خود کلمه  6ميهن را به جای وطن برگزيده باشند
همين چند سال اخير به اين معنی گرفته شده است. دايره ی مفهوم آن مانند ميهن بسيار تنگتر از مفهوم کنونی آن است. تاج 

  العروس مينويسد:
گاو و گوسفند است؛ وطن يعنی جای  وطن منزل االقامهّ  من االنسان و مربط البقر و الغنم؛ يعنی وطن جايگاه مردمان و آخور

مقيم   اوطن المکان وطن گرفت جای را 6منزل 6وطن ربع 6دادن همچنين زمخشری در مقدمهّ االدب مينويسد: موطن جای آمدن
وطن ساخت شهر را و غيره. به قاموسی که رجوع کنيم همين معنی را خواهيم ديد و جز از اين معنی  6شد به جای؛ وطن البلد

  ر ندارد.ديگ
  



آمده به همين معنی است. اين لغت را که  ٢۵در قرآن کريم هم که يکبار مواطن جمع موطن در سوره ی توبه در آيه ی 
چنان که ناصر خسرو در  6نويسندگان ايرانی در نظم و نثر فارسی به کار برده اند نيز به معنی خان و مان و سرای گرفته اند

  نکوهش دهر گويد:
  

  کشت خواهدمان بدين پيسه رســـن    دهر حبلی ساخته است روز و شب را 
      تات نفـريبـد به غـدر اين پيــــر زن    خويشتـن دار ای جوان زين پيـر دهـر
      مرگ ريـس؛ شـر بـاف و مکر تـن   مـن نـديـدم گـنـده پيــری ايـن چنيــــن

  از شويان وطن  نـيـسـتـش کـار ای بـرادر روز و شـب            جز که خالی کردن
  

  بی شک روزی که سعدی می سروده:
  

  کـه برکند دل مرد مسافر از وطنـش  خوشـا تفـرج نــوروز خامه در شيـراز
  

در زبانهای اروپاييها نيز لغاتی که از برای مفهوم کنونی  6هرگز در انديشه ی وی معنی ساختگی امروزه ی وطن نمی گذشت
  :وطن دارند اصال چنين وسعتی نداشتند

  
آلمانی و  فاترالندپاتری در زبان فرانسه از التينی پاتريه آمده که از کلمه پاتر (پدر) گرفته شده است؛ يعنی دودمان پدری 

انگليسی ناگريز از روی پاتريه التينی و متروپوليس (شهر مادری) يونانی ساخته شده اند؛ مفهوم اصلی پاتريه و  ماثرلند
  که به سراسر مرز و بومی اطالق شود.متروپوليس آنهمه وسعت نداشته 

  
چون چنين است ما هم می توانيم سراسر ايران را خانه ی بزرگ مشترک دانسته ميهن خودمان بدانيم يا دودمان پدران و 
مادران و کاشانه نياکان. بی گفتگو به لغت وطن که به معنی آغل و آخور است برتری دارد زنده کردن اينگونه واژه های کهن 

که در طی هزاران سال در جز نماز و سرود های مينوی در سر زبانهای نياکان دلير و پارسای ما بوده مايه ی خشنودی  سال
  مزدا و روان جاودانی ايران است.
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