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چکیده	
خراسان	بزرگ	از	پیشینه	تاریخی	کهنی	در	تاریخ	ایران	برخوردار	است	و	با	مطالعه	
در	منابع	نوشته	شده	در	خصوص	این	سرزمین	در	تاریخ	قبل	و	بعد	از	اسالم،	می	توان	به	
جایگاه	و	اهمیت	ویژه	این	سرزمین	در	تاریخ	ایران	و	ملل	همجوار	پی	برد.	یکی	از	این	
منابع،	شاهنامه	فردوسی	است.	با	بررسی	این	اثر	عظیم،	چگونگی	اوضاع	خراسان	در	ازمنه	
قدیم	را	درخواهیم	یافت	و	قدمت	این	سرزمین	هر	چه	بیشتر	بر	ما	آشکار	خواهد	شد.	
در	شاهنامه	خراسان	در	دوره	های	تاریخی	و	اساطیری	وجود	دارد،	خراساِن	شاهنامه،	
خراساِن	باستانی	و	داستان	های	گذشته	است.	خراساِن	شاهنامه،	خراساِن	حماسه	ها	و	
اسطوره	هاست	که	در	برابر	توران	مقاوم	و	استوار	بوده	است.	تاریخ	این	سرزمین،	همواره	
صحنه	کشمکش	ها	و	درگیری	ها	با	اقوام	مهاجم	بوده	و	در	شاهنامه	از	آن	ها	با	نام	تورانیان	
این	دشمنان	دیرپای	به	تصویر	درآمده	است.	طبیعی	 با	 ایرانیان	 نبرد	 بارها	 یاد	شده	و	
است	که	در	نتیجه	این	درگیری	ها	گاه	جابه	جایی	و	تغییراتی	در	خطوط	و	قلمرو	مرزی	
رخداده	باشد.	در	این	مقاله	سعی	بر	آن	است	که	چگونگی	یادکرد	فردوسی	از	خراسان	و	
شهرهای	درج	شده	در	شاهنامه	مورد	کنکاش	قرار	گیرد	و	با	بررسی	این	شهرها،	می	توان	
تا	دوره	 باستان	گرفته	 و	 اساطیری	 از	دوران	 را	در	دوره	های	گوناگون	 اوضاع	خراسان	
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مقدمه
نخستین	سرزمین	در	شاهنامه،	خراسان	است.	خراساِن	شاهنامه	یادآور	دوران	باستانی	
و	داستان	های	گذشته	است.	طوس،	یادآور	نام	جاودانه	مرد	حکیم	و	استاد	حماسه	ها	و	
اسطوره	هاست	که	نمونه	ی	بارز	تسلیم	ناپذیری	به	شمار	می	رود.	نیشابور	نام	شاپور	پادشاه	
ساسانی	را	در	ذهن	زنده	می	کند.	کالت،	در	آن	سوی	دشِت	طوس	صحنه	های	دالوری	های	
عهد	کیان	را	به	خاطر	می	آورد.	به	شهرهای	شرقی	تر	خراسان	که	نزدیک	می	شوی،	صدای	
به	 بغداد	 و	 ری	 و	 نیشابور	 و	 مسافران	طوس	 و	 تاجران	 و	 بازرگانان	 قافله	های	 زنگوله	ی	
گوش	می	رسد	که	وقتی	در	کاروانسراها	اتراق	می	کنند،	شب	های	کویر	را	با	داستان	های	
اساطیری	به	صبح	می	رسانند	و	شهر	بلخ	که	کانون	آئین	زردتشت	و	معبد	نوبهار	و	تختگاه	
گشتاسب	را	به	خاطر	می		آورد	و	مرو،	که	هنوز	نام	"خداه	ُکشان"	و	قتلگاه	یزدگرد	را	یدک	
می	کشد	و	سمنگان	و	طخارستان	که	جایگاه	داستان	رستم	و	سهراب	بود	و	بخارا	که	یاد	
سیاوش	را	در	خاطر	زنده	می	کند.	با	بررسی	این	شهرها،	می	توان	اوضاع	خراسان	را	در	
دوره	های	گوناگون	از	دوران	اساطیری	و	باستان	گرفته	تا	دوره	اسالمی	مورد	بررسی	قرار	

داد.

1- سؤاالت پژوهش
1-1-	آیا	نام	شهرهای	کنونی	خراسان	در	شاهنامه	آمده	اند؟	اوضاع	این	شهرها	به	چه	

گونه	بوده	است؟	
1-2-	آیا	مرزهای	خراسان	در	شاهنامه	مشخص	شده	اند؟

2- تاریخ و جغرافیای خراسان
سرزمین	گسترده	ایران،	به	عنوان	پلی	بین	شرق	و	غرب	عالم	مطرح	بوده	است،	نجد	
و	 برآمدگی	می	دهد	 تشکیل	 غربی	 آسیای	 و	 مرکزی	 آسیای	 بین	 پلی	 منزله	 »به	 ایران	
جلگه	های	آسیای	داخلی	را	به	نجدهای	آسیای	صغیر	و	اروپا	متصل	می	کند«	)گریشمن،	
1336:	1(.		ایران	آشناترین	نامی	است	که	خواننده	شاهنامه	با	آن	روبه	رو	می	شود	و	بیش	
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از	هشتصد	بار	در	سراسر	شاهنامه	تکرار	شده	است	)انوری،	1384،	ج1:	431(.
نخستین	بار	که	در	سلسله	روایات	شاهنامه	نامی	از	ایران	به	میان	می	آید	و	به	عنوان	
سرزمینی	در	مقابل	سرزمین	دیگر	قرار	می	گیرد	در	زمان	پادشاهی	جمشید	است	و	پیش	
از	آن	در	روزگار	کیومرث،	هوشنگ	و	تهمورث	از	ایران	نام	برده	نشده	و	از	اینان	با	عنوان	

مطلق	پادشاه	جهان	یاد	شده	است	)همان:	432(	به	گونه	ای	که	هوشنگ	می	گوید:
چـو	بنشسـت	بر	جایگاه	مهمی												چنین	گفت	بر	تخت	شاهنشهی
که	بر	هفـت	کشـور	منم	پادشـا												بهـر	جـا	سـرافراز	و	فـرمانـروا	

)فردوسی،	1386،	ج1:	29(		

2-1- سلم عهده دار حکومت خراسان در تقسیمات توسط فریدون 
فریدون،	جهان	را	بین	پسرانش	تقسیم	می	کند.	روم	و	خاور	را	به	سلم،	توران	زمین	را	
به	تور	و	دشت	نیزه	وران	و	تخت	شاهی	را	به	ایرج	می	سپارد	)ده	بزرگی،	1388:	332(.

به	سه	بخش	کرد	آفریدون	جهان
سیم	دشت	گردان	و	ایران	زمین	
همــی	روم	و	خــاور	مرو	را	ســزید	
گــرازان	ســوی	خاور	اندر	کشــید
همـی	خواندندیش	خـاور	خدای
... و	چین	 ترکان	 ساالر	 کرد	 ورا	
مهمان	پاک	توران	شهش	خواندند
مــرو	را	پــدر	شــهر	ایــران	گزیــد
سران تاج	 و	 شاهی	 تخت	 همان	
همان	تیغ	و	مهر	و	همان	تخت	و	عاج		

نهفته	چو	بیـرون	کشید	از	نـهان
یکی	روم	و	خاور،	دگر	ترک	و	چین
نخستیـن	به	سلم	اندرون	بنگرید	
برگـزید لشـکری	 تا	 بـفرمود	
به	تـخت	کیـان	اندر	آورد	پـای
زمیـن	 توران	 داد	 را	 تور	 دگر	
بــزرگان	برو	گوهـــر	افشـــاندند
رسید ایرج	 به	 نیابت	 دو	 ازین	
هم	ایران	و	هم	دشت	نیزه	وران
بـــدو	داد	کـــو	را	ســـزا	بـــود	تـــاج

)فردوسی،	1386،	ج1:	107(		
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اران	سابق	منطبق	دانسته	و	برای	آن	دو	 با	 ایران	ویچ	را	 دار	مستتر1	)1382:	27(	
دلیل	ذکر	می	کند:

-	ایران	ویچ	بر	طبق	مندرجات	بندهش	در	مجاورت	آذربایجان	واقع	است.
-	خط	قفقازیه	سابق	به	نام	اران	شهرت	داشته	و	اران	از	حیث	تلفظ	با	ایران	ویچ	یکسان	

است.	
به	نظر	می	رسد	که	دارمستتر	خواستگاه	اقوام	سکایی	را	مشخص	نموده	است،	زیرا	اقوام	
سکایی	هم	شاخه	ای	از	اقوام	آریایی	هستند	و	هم	موقعیت	جغرافیایی	آنها	و	خاستگاه	آنها	

در	وندیداد	آمده	است.
در	نخستین	فرد	گرد	وندیداد	اشاره	شده	که	»در	طی	سده	های	هشتم	و	هفتم	پیش	از	
میالد	از	شمال	آسیای	میانه	)اقوام	سکایی(	برخاستند	و	به	قفقاز	و	شمال	دریای	سیاه	در	

غرب،	و	به	سرزمین	های	جنوب	سیبری،	تا	نزدیک	دریاچه	بایکال	در	شرق	و	به	سرزمین	
های	جنوب	آسیای	میانه	حمله	ور	شدند	و	قادر	گشتند	تا	در	جنوب	روسیه	امروزی	دولتی	
عظیم	پدیدآورند	که	بازمانده	آن	تا	قرن	دوم	پیش	از	میالد	در	شبه	جزیره	کریمه	برجای	
ماند.	گروه	هایی	از	ایشان	در	آغاز	عصر	مادها	از	طریق	قفقاز	به	غرب	ایران	حمله	کردند،	
گروه	هایی	از	ایشان	که	در	ماوراء	النهر	بودند	با	هخامنشیان	درافتادند	و	مرگ	کوروش	را	
باعث	آمدند	و	خاطره	تلخشان	در	یاد	ما	به	صورت	تورانیان	در	شاهنامه	فردوسی	بازمانده	

است	)بهار،	1384:	390(.
به	عقیده	بهار	)همان:	390-391(	اشکانیان	نیز	از	قوم	پرنی	بودند،	قومی	از	سکای	
که	از	دهستان،	در	شرق	دریای	مازندران	و	شمال	گرگان	برخاستند،	نخست	به	سرزمین	
پارت	در	شمال	خراسان	آمدند،	در	آنجا	ماندگار	شدند	و	سپس	از	همان	جا	راهی	سلطنت	

دراز	مدت	بر	ایران	گشتند.	

2-2- وجه تسمه خراسان
در	 که	 است	 پهلوی	 واژه	ای	 "خراسان	"	 کلمه	 "خراسان"(	 )ذیل	 لغت	نامه	دهخدا	 در	

1. Darmesteter
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متون	قدیمی	به	معنی	مشرق	)خاور(	در	مقابل	مغرب	)باختر(	به	کار	رفته		است.	در	منابع	
دیگر	نیز	خراسان	در	زبان	قدیم	فارسی	به	معنی	خاور	زمین	مورد	استفاده	قرار	گرفته		

است	)لسترنج،	1364:	408(.
ابرو	)1370:	10(	جغرافی	دان	مشهور،	تعبیر	دیگری	به	کار	برده	و	خوراسان	 حافظ	
را	"آفتاب	مانند"	معنی	نموده	و	نقل	کرده		است	که	»بعضی	گفته	اند	خورآسان،	یعنی	به	

آسانی	بخور«.	
یاقوت	حموی	)1380،	ج2:	350(	جغرافی	دان	بزرگ	ایرانی	در	معجم	البلدان	آورده	
است	»ُخر	به	فارسی	دری،	نام	خورشید	و	آسان	گویا	اصل	و	جای	شی	ء	است«.	سپس	در	
شرح	وجه	تسمیه	خراسان	به	نقل	از	دغفل	النسابه	چنین	می	نویسد	»خراسان	و	هیطل	دو	
پسر	عالم	بن	سام	بن	نوح،	هر	یک	در	شهری	که	منسوب	به	آنها	شد	وارد	شدند،	هیطل	
در	شهری	معروف	به	هیاطله	در	باالی	رود	جیحون	و	خراسان	در	شهرهایی	که	در	زیر	رود	
جیحون	بود	فرود	آمدند	و	هر	قطعه	ای	به	نام	کسی	که	در	آن	فرود	آمد	نامگذاری	شد«.	
آفتاب"	معنا	 برآمدن	 "محل	 را	 امام	)1348:	19(	در	کتاب	مشهد	طوس،	خراسان	
کرده	است.	شهیدی	مازندرانی	)1377:	288(	آورده	که	»خوراسان	از	دو	بهره	ساخته	

شده	است	خور	به	معنی	خورشید	به	عالوه	آسان	به	معنی	سرزنان،	طلوع	کنان«.	
بعضی	نیز	خراسان	را	سرزمین	نورانی	یا	طالع	نوشته	اند	و	آن	را	کلمه	ای	مرکب	از	لفظ	
"خور"	به	معنی	خورشید	و	"آسان	"	به	معنی	شرق	دانسته	اند	)لسترنج،	1364:	408(.
بنابراین	کلمه	ی	"خور"	در	لغت	فارسی	به	معنای	خورشید	است	و	"سان"	به	معنای	محل	
و	مکان	می	باشد	و	چون	آن	منطقه	در	مشرق	ایران	واقع	است،	بنابراین	آنجا	را	"خراسان"	

نام	نهاده	اند،	یعنی	مکان	برآمدن	خورشید.

2-3- تقسیمات خراسان 
در	تقسیمات	خراسان	فردوسی	نیشابور	و	مرو	و	بلخ	و	هرات	را	اصلی	می	شمارد:

فرستاد	به	هر	سوی	لشکری«				 	 »به	مرو	و	نشابور	و	بلخ	و	هری		
)فردوسی،	1386،	ج2:	93(
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در	شاهنامه	در	زمان	انوشیروان،	ایران	به	چهار	بخش	غربی،	شرقی،	جنوبی	و	شمالی	
قسمت	شده	بود.	ارمنستان	و	قفقاز	و	آذربایجان	و	گیالن،	بخش	شمالی	)گستگ	شمال(	
بود	و	فارس	و	خوزستان،	گستگ	جنوب؛	اما	ناگهان	با	کمال	تعجب	دیده	می	شود	که	مرز	
خزر	یعنی	کشور	خزران	که	در	شمال	بحر	خزر	است	جزو	بخش	جنوبی	ایران	شمرده	

شده	است	)جعفری	لنگرودی،	1369:	83(.
ـــاد	شـــهر ـــرد	آب ـــزد	ک و	زو	نام
دل	نامــداران		بــدو	شـــاد	کرد
نهــاد	بــزرگان	و	جــای	مهــان
کـه	بخشـش	نهادنـد	آزادگان
بپیــمودند	بینا	خرد	بوم	گیل
ز	خــــاور	ورا	بـــود	تــــا	باختــــر
بوم آبـاد	 و	 پادشـاهی	 چنین	

جهـــان	را	ببخشـــید		بر	چـــار	بهر
کرد یـاد	 ازو	 خراسان	 نخستین	
دگر	بهـره	زو	بد	قم	و	اسپـهان
وزیــن	بـــهره	بــود	آذرآبادگـــان
ــل ــا	در	اردبیـ ــه	تـ وز	ارمیـنیـ
سیوم	پارس	و	اهواز	و	مرز	خزر
چهـــارم	عـــراق	آمد	و	بــوم	روم

)فردوسی،	1386،	ج7:	93-92(		
درست	است	که	این	تقسیم	بندی	ایراد	زیاد	دارد	و	مثاًل	بخش	غربی	تنها	قم	و	اصفهان	
نبود	بلکه	سرزمین	ماد	جزو	غرب	بود	و	نیز	سرزمین	بین	النهرین	و	...	خزران	اگر	در	آن	
زمان	جزو	ایران	بوده	باید	جزو	گستگ	شمال	باشد	نه	جنوب،	این	ایرادات	بر	فردوسی	
وارد	نیست،	زیرا	این	مطالب	را	وی	از	همان	شاهنامه	منثور	ابومنصور	محمد	بن	عبدالرزاق	
طوسی	اخذ	نموده	است	و	در	آن	نهایت	امانت	را	رعایت	کرده	که	چیزی	در	آن	کم	و	

زیاد	نشود.
اما	چیزی	که	در	این	جا	اهمیت	دارد،	ارزش	خراسان	است	که	از	آن	به	عنوان	نخستین	
بخش	یاد	می	کند،	گویا	گردآورندگان	شاهنامه	ابومنصوری	و	یا	منابع	قدیم	که	از	آن	برای	
شاهنامه	ابومنصوری	استفاده	شده،	خراسان	را	به	عنوان	نخستین	مکان	معرفی	نموده	بودند.
در	عهد	ساسانیان	خراسان	به	گفته	ابن	خردادبه	)1370:	40(	این	گونه	تقسیم	بندی	

شده	است:
»خراسان	به	وسیله	یک	تن	سپهبد	اداره	می	گردد	و	چهار	مرزبان	در	اطاعت	او	بوده		
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توابع	آن،	دوم	 اول	مرزبان	مرو	شاهجان	و	 بر	ربع	خراسان	حکومت	می	کردند	 هر	یک	
مرزبان	بلخ	و	طخارستان،	سوم	مرزبان	هرات	و	پوشنگ	و	بادغیس	و	سجستان	و	چهارم	

مرزبان	ماوراء	النهر«.
برشمرده	 را	 الممالک	شهرهای	مهم	خراسان	 در	مسالک	 اصطخری	)1368:	203(	

است	و	نواحی	آن		را	مشخص	نموده	است:
باز	گویند	چهار	 برند	و	 نام	 را	 اعمال	جمع	کنند	و	آن	 بر	 »و	شهرهای	خراسان	که	
شهرست:	نشابور	و	مرو،	هراه	و	بلخ	و	دیگر	کوره	ها	هست	چون	قوهستان	و	طوس	و	نسا	
و	باورد	و	سرخس	و	اسفراین	و	بوشنگ	و	بادغیس	و	گنج	رستاق	و	مرورود	و	گوزگانان	
و	غرجستان	و	بامیان	و	تخارستان	و	زم	و	آمل	و	گفتیم	کی	خوارزم	را	در	ماوراء	النهر	یاد	

خواهیم	کرد«.
و	حدود	خراسان	در	کتاب	حدودالعالم	من	المشرق	الی	المغرب	)1363:	88(	این	گونه	

ذکر	شده	است:
و	 خراسانست	 حدود	 از	 بعضی	 وی	 جنوب	 و	 است	 هندوستان	 وی	 مشرق	 »ناحیت	
بعضی	بیابان	کرکس	کوه،	و	مغرب	وی	نواحی	گرگانست	و	حدود	غور	و	شمال	وی	رود	
جیحون	است	و	این	ناحیتی	است	بزرگ،	با	خواسته	بسیار	و	نعمتی	فراخ	و	نزدیک	میانه	
آبادانی	جهانست	و	اندروی	معدنها	زرست	و	سیم	و	گوهرهایی	کی	از	کوه	خیزد.	و	از	این	
ناحیت	اسب	خیزد	و	مردمان	جنگی،	و	در	ترکستانست	و	ازو	جامه	بسیار	خیزد	و	زر	و	
سیم	و	پیروزه	و	داروها.	و	این	ناحیتی	است	با	هوای	درست	و	مردمان	با	ترکیب	قوی	و	تن	
درست	و	پادشای	خراسان	اندر	قدیم	جدا	بودی	و	پادشای	ماوراء	النهر	جدا	و	اکنون	هر	دو	
یکی	است	و	میر	خراسان	ببخارا	نشیند	و	ز	آل	سامان	است	و	از	فرزندان	بهرام	چوبین	اند	
و	ایشان	را	ملک	مشرق	خوانند	و	اندر	همه	خراسان	عمال	او	باشند.	و	اندر	حدها	خراسان	

پادشاهانند	و	ایشان	را	ملوک	اطراف	خوانند«.
کاماًل	واضح	است	و	خود	نویسنده	نیز	در	آن	می	آورد	که	حدود	خراسان	است	در	دوره	
سامانیان	و	جالب	اینجاست	که	اصاًل	نامی	از	خلیفه	بغداد	نمی	آورد	و	به	گونه	ای	سخن	
می	گوید	که	آل	سامان	کاماًل	مستقل	بوده	اند	و	عمالشان	در	دیگر	شهرها	تحت	سیطره	ی	
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آنان	قرار	دارند	و	قدرت	سامانیان	را	بر	ماوراء	النهر	و	خراسان	می	داند.
پس	خراسان	در	دوره	اسالمی	به	چهار	قسمت	و	یا	چهار	ربع	تقسیم	می	شود	و	هر	
قسمت	به	نام	یکی	از	چهار	شهر	نیشابور،	مرو،	هرات	و	بلخ	بودند.	پس	از	فتوحات	دوره	های	
اول	اسالمی	مرکز	خراسان	و	حوزه	فرمانروایی	آن	شهرهای	مرو	و	بلخ	بودند	ولی	بعدها	که	
امرای	سلسله	طاهریان	بر	خراسان	مسلط	شدند،	مرکز	فرمانروایی	خود	را	به	طرف	غرب	
خراسان	منتقل	کردند	و	نیشابور	واقع	در	غرب	خراسان	که	از	مهم	ترین	شهرهای	این	
ایاالت	بود،	مرکز	امارت		و	حکمروایی	خویش	قرار	دارند	)الهوردیان	طوسی،	1371:	10(.
احمد	بن	ابی	یعقوب	در	کتاب	البلدان،	از	مناطق	خراسان	در	قرن	سوم	هجری	این	
و	 )یعقوبی،	1343:	55(.	 استان	های	خراسان	است«	 یاد	می	کند:	»مرو	مهم	ترین	 گونه	
"شاه	 پادشاه	خراسان	 بزرگ	تر	خراسان	است	و	 بلخ	شهر	 بلخ	می	گوید:	»شهر	 در	مورد	
طرخان"	در	آنجا	منزل	داشت	و	آن	شهری	است	با	عظمت	...		گفته	می	شود	که	شهر	بلخ	

وسط	خراسان	است«	)همان:	63(.
زمان	 در	 را	 خراسان	 حدود	 خویش	 سفرنامه	ی	 در	 نیز	 	)162 	:1366( حوقل	 ابن	
پهناور	 اعمال	 و	 بزرگ	 )کوره	ها(	 والیات	 شامل	 »خراسان	 است،	 کرده	 تعیین	 سامانیان	
است.	خراسان	نام	اقلیم	است	و	حدود	آن	از	مشرق	و	نواحی	سیستان	و	سرزمین	هند	و	
از	مغرب	بیابان	غز	و	نواحی	گرگان،	و	از	شمال	سرزمین	ماوراء	النهر	و	اندکی	از	سرزمین	
ترک	واقع	بر	پشت	ختل،	و	از	جنوب	بیابان	فارس	و	کومش	تا	نواحی	جبال	دیلم	و	گرگان	

و	طبرستان	و	ری	و	منضمات	آن	است«.
تا	 که	 آورده	اند	 ایران	 پایتخت	های	 کتاب	 در	 که	 	)491 	:1374( ورجاوند	 و	 کیانی	
قرن	سوم	نامی	از	ماوراء	النهر	در	میان	نبوده:	»تا	قرن	سوم	تمامی	این	ناحیه	گسترده	را	

خراسان	نامیدند	و	اسمی	از	ماوراء	النهر	در	میان	نبوده	است«.
در	صورتی	که	در	داستان	کیقباد	وقتی	پشنگ	درخواست	صلح	می	کند	از	کیقباد،	نام	

ماوراء	النهر	را	می	برد.
	جیحون	میانجی	ست	اندرگذر						 ز	خرگاه	تا	ماوراء	النهر	بر	

)فردوسی،	1386،	ج1:	353(		
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درست	است	که	شاهنامه	پس	از	این	تاریخ،	یعنی	پس	از	قرن	سوم	هجری	تألیف	
امانت	 گردیده	است	ولی	فردوسی	در	نقل	داستان	ها،	همان	طور	که	قباًل	گفتیم	نهایت	
داری	را	داشته	و	این	ماوراء	النهر	و	داستان	کیقباد	در	شاهنامه	ابومنصوری	که	آنها	نیز	
نگارش	 زمان	 نمی	توان	گفت	که	در	 و	 اقتباس	کرده	اند	 پهلوی	و	خدای	نامه	ها	 از	متون	
شاهنامه	ابومنصوری	این	کلمه	به	یکباره	وارد	تاریخ	شده،	پس	نمی	توان	این	فرضیه	را	

پذیرفت	که	نام	ماوراء	النهر	قبل	از	قرن	سوم	هجری	نبوده	است.

2-4- حدود و مرزهای خراسان
در	یشتها	در	مورد	تعیین	سرحد	ایران	)خراسان(	از	"داستان	آرش	کمانگیز"	سخن	

به	میان	آمده	است:
»تشتر	ستاره	را	یومند	فرهمند	را	می	ستاییم	که	تند	به	سوی	دریای	فراخکرت	تازد،	
کوه	 به	سوی	 ائریوخشوت	 کوه	 از	 آرایایی	 تیرانداز	 آرش	 که	 پران	 هوا	 در	 تیز	 آن	 مانند	
خدانونت	انداخت،	آن	گاه	آفریدگار	اهورامزدا	به	او	)به	تیر(	نفخه	بردمیده	آن	گاه	آب	و	گیاه	
و	مهر	دارنده	دشت	های	فراخ	از	برای	او	گرداگرد	راهی	مهیا	ساخت	برای	فروغ	و	فرش،	او	

را	می	ستایم«	)پورداوود،	1377،	ج4:	6-7؛	دوستخواه،	1382:	331(		
بی	تردید،	نخستین	کسی	که	در	اساطیر	ایران	مفهوم	"مرز"	و	"سرحد"	را	بنیان	نهاد	
همین	آرش	کمانگیر	است	که	با	پرتاب	تیر	آرش	است	که	حدود	مرزهای	خراسان	و	یا	

مرزهای	ایران	و	توران	تعیین	می	شود.
در	شاهنامه	مکان	و	جغرافیا	از	زمان	و	تاریخ	تا	حدی	معنی	دارتر	است.	حماسه	پرداز	
همواره	از	سرزمین	هایی	که	رویدادها	در	آن	وقوع	می	پذیرد	نام	می	برد	و	در	مواردی	نیز	

مکان	ها	نه	تنها	به	نام	که	به	نشان	نیز	از	یکدیگر	ممتازند	)سرامی،	1383:	892(.
فردوسی	فضای	تاریخی	-	جغرافیایی	ایران	را	به	گونه	ای	برجسته	نمایان	می	سازد	که	
مبنای	شناخت	برای	مورخان	و	فرهنگ	نویسان	بعد	از	او	شده	و	مبنای	داوری	حقیقی	را	

در	مورد	تاریخ	و	جغرافیای	باستانی	ایران	را	فراهم	ساخته	است.	
نشان	دهنده	ی	 به	روشنی	 نقشه	ی	جغرافیایی	شاهنامه	فردوسی،	 قراردادی	 مرزهای	
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محدوده	ی	ایران	در	دوره	ی	حضور	آریایی	ها	است.	حد	نهایی	مرزهای	این	سرزمین	را	در	
شمال	شرق	رود	سیحون	)سیردریا(،	در	جنوب	شرق	رشته	کوه	های	سلیمان	و	دره	های	
سند،	در	شمال	دریای	گیالن،	در	جنوب	خلیج	فارس	و	دریای	عمان،	در	شمال	غرب	
رود	دجله	و	در	جنوب	غرب	اروندرود	و	ارونددشت	تشکیل	می	دهند	و	با	مقایسه	نقشه	های	
طبیعی	و	سیاسی	با	نقشه	ی	شاهنامه	حدود	مرزهای	شرقی	ایران	باستان	تعیین	می	شود	
به	گونه	ای	که	شهرهای	بامیان،	قندهار	وکابل	جزو	خاک	ایران	بوده	اند.	پس	می	توان	ایران	

باستانی	را	شامل	دو	کشور	ایران	و	افغانستان	کنونی	دانست	)بیرومی،	1389:	42(.
از	آغاز	شاهنامه	تا	دوران	فریدون،	فرمانروایان	ایران	بر	کل	جهان	فرمان	می	رانند	و	
از	ایرج	به	بعد،	بر	ایران	شهر	که	تا	پایان	شاهنامه	کانون	رویدادهاست	)خطیبی،	1390:	

.)213
از	یکپارچگی	جغرافیایی	برخوردارند،	هرچند	که	در	 بنابراین	رویدادها	در	شاهنامه	
دوران	تاریخی	مرزهای	ایران	شهر	تغییر	می	کند	اما	هم	چنان	صحبت	از	ایران	شهر	است.

در	شاهنامه	مشخص	ترین	مرز	میان	ایران	و	توران	جیحون	است	برای	نمونه	وقتی	
افراسیاب	پادشاه	توران	در	داستان	سیاوخش	حدود	سرزمین	خود	را	تا	جیحون	مشخص	

می	کند:
زمین	تا	لب	رود	جیحون	مراست							به	سغدیم	و	این	پادشاهی	جداست

		)فردوسی،	1386،	ج2:	254(		
در	دوره	شاهان	پیشدادی	و	کیانی،	در	اغلب	داستان	ها	و	رویدادها	جیحون	مرز	شرقی	

ایران	و	توران	است:
الف(	در	داستان	زوطهماسپ	و	درگذشت	وی،	افراسیاب	به	دستور	پدر،	می	خواهد	از	

طریق	جیحون	به	ایران	حمله	کند:
پیامـی	بیامـد	به	کـردار	سنـگ														به	افراسیاب	از	دالور	پشنگ

											ممان	تا	کسی	برنشیند	به	گاه		 که	بگذار	جیحون	و	برکش	سپاه	
)همان،	ج1:	330(		

و	وقتی	می	خواهد	نشان	دهد	که	افراسیاب	از	مرز	ایران	گذشته	و	وارد	ایران	شده:
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سپاهی	ز	جیحون	بدین	سوکشید											که	شد	آفتاب	از	جهان		ناپدید			
)همان،	ج1:	331(		
ب(	وقتی	کیقباد	به	تخت	می	نشیند،	پشنگ	پدر	افراسیاب	درخواست	صلح	می	کند	و	

جیحون	را	به	عنوان	مرز	ایران	و	توران	پیشنهاد	می	دهد:
ز	خرگاه	تا	ماوراء	النهـر	بر														که	جیحون	اندرمیانجی	ست	اندرگذر			

)همان،	ج1:	353(		
فردوسی	برخی	از	شهرهای	مرزی	را	با	قرار	دادن	دژ	مستحکم	مشخص	نموده،	مثاًل	

نیشابور	دژ	مستحکم	دارد:	
				که	گویند	با	داد	شاپور	کرد											 	 کهن	دز	به	شهر	نشابور	کرد		

)همان،	ج6:	248(		
مرز	سرخس	با	رود	مشخص	گردیده	است:

				به	یک	دست	رود	ابد	و	روِد	آب 	 به	نخچیرگاه	رد	افـراسیـاب		
			گله	گشته	بر	دشت	آهو	و	میش				 دگر	سو	سرخس	و	بیابانش	پیش		

)همان،	ج2:	105(		
در	برخی	موارد	نیز	اصاًل	نام	شهرهای	مرزی	را	آورده	است	مانند	پنجهیر	و	بامیان:
			دِر	مرِز	ایران	و	جای	کیان										 	 دگر	پنجهیر	آیـد	و	بامیان		

	)همان،	ج4:	72(		
در	جای	دیگر	با	آمدن	و	نزدیک	شدن	دشمن	با	بردن	نام	آن	ناحیه	مرز	را	مشخص	
کرده	است:	به	طور	مثال؛	در	آمدن	افراسیاب	به	ایران	طالقان	و	مرو	رود	را	نام	برده	است:	

												سپهرش	همی	داد	گفتی	درود						 سوی	طالقان	آمد	و	مرو	رود		
)همان،	ج2:	244(	
مرز	 به	عنوان	 را	 بدخشان	 توران	 به	 کیخسرو	 آمدن	 از	 افراسیاب	 یافتن	 آگاهی	 در	

مشخص	می	کند:	
											َزمین	چون	نگین	بدخشان	کند						 برآید،	رخ	کوه	رخشان	کند		

)همان،	ج4:	234(		
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بنابراین	در	شاهنامه	مرزهای	خراسان	در	داخل	ایران	به	درستی	مشخص	نشده	است،	
با	توران	که	دشمن	ایران	محسوب	می	گردد،	مشخص	گردیده	 اما	از	نظر	مرزبندی	آن	

است.

3- شهرهای خراسان در شاهنامه 
مهم	ترین	اماکن	جغرافیایی	در	شاهنامه	را	می	توان	در	ذکر	و	توصیفی	که	فردوسی	در	
البه	الی	داستان	ها	از	شهرها	دارد	مشاهده	کرد.	شهرهای	مختلفی	که	در	شاهنامه	از	آن	
به	مناسبت	های	مختلف	نام	برده	شده	عمدتاً	در	فالت	ایران	واقع	گردیده	اند.	با	بررسی	این	
شهرها،	حدود	مرزهای	ایران	قدیم	و	هم	چنین	قلمرو	نفوذ	ایرانیان	هم	از	جهت	سیاسی	
و	هم	از	جهت	فرهنگی	مشخص	و	معلوم	می	گردد.	برخی	از	شهرهای	توصیفی	توسط	
فردوسی،	نام	اشخاص	است	که	شهر	به	نام	آنها	نامیده	شده	مانند	نیشابور	که	از	نام	شاهپور	
ساسانی	گرفته	شده	و	یا	نام	طوس	که	هم	نام	فرزند	نوذر	از	پهلوانان	نامی	شاهنامه	است.	

حال	به	برخی	از	این	شهرها	که	در	شاهنامه	آمده	اند	می	پردازیم.	

3-1- نیشابور 
نام	نیشابور	در	کهن	ترین	دفتر	ایرانی،	اوستا	به	گونه	ی	َریونت	آمده	است،	که	به	معنی	
"دارنده	ی	جالل	و	شکوه"	است	که	تاکنون	بخشی	از	نیشابور	به	نام	ریَوند	خوانده	می	شود	
)شهیدی	مازندرانی،	1377:	724(.	نام	نیشابور	در	بندهش	"اپرشهر"	است	)اصطخری،	
1368:	204(.	در	نامه	ی	پهلوی	شهرستان	های	ایران	"نیوشاپوهر"	آمده	است.	)جاماسب	

چی	دستور،	1382:	19؛	جنیدی،	1374:	327(.
واژه	ی	نیشابور	در	دوره	ی	ساسانی	همه	جا	به	شکل	"نیوشاپور"	آمده	است	که	به	معنی	
کار	خوب	شاپور،	یا	جای	خوب	شاپور	گرفته	اند	زیرا	که	شاپور	دوم	این	شهر	را	تجدید	بنا	
کرد،	ولی	بانی	اولیه	ی	شهر	را	شاپور	اول	می	دانند	که	پس	از	زلزله	ای	شاپور	دوم	امر	به	
ترمیم	و	بازسازی	آن	کرده	است	و	بخاطر	این	کار	نیک	شاپور	دوم	بوده	است	که	به	لفظ	

"نیوشاپور"	از	آن	یاد	کرده	اند	)لسترنج،	1364:	49(.
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بابکان	 اردشیر	 اول	ساسانی،	پسر	 نیشابور	توسط	شاهپور	 اصلی	 بنای	 نیز،	 شاهنامه	
)نوبان،	 بنا	کرد«	 آنرا	در	قرن	چهارم	میالدی	دوباره	 ساخته	شده	است	و	»شاپور	دوم	

)487	:1376
کهن	دز	به	شهر	نشابور	کرد															که	گویند	با	داد	شاپور	کرد									
)فردوسی،	1386،	ج6:	248(
بنابراین	کالم	فردوسی	قدمت	نیشابور	را	به	دورانهای	باستان	می	برد	و	شعر	وی	گواه	

بر	وجود	این		شهر	در	اساطیر	ملّی	ایران	است.		
از	چهار	شهر	خراسان	قدیم	است	و	مسلمانان	در	زمان	عثمان	آن	جا	 نیشابور	یکی	
را	تصرف	کردند	و	در	زمان	طاهریان	از	نو	این	شهر	موقعیت	خود	را	بازیافت	)زنجانی،	

.)1033	:1372
در	شاهنامه	در	پادشاهی	کیکاووس	در	داستان	جنگ	هاماوران	از	نیشابور	یاد	کرده	

در	واقع	در	اینجا	اسم	چهارشهر	بزرگ	و	مهم	خراسان	را	نام	می	برد.	
به	مرو	و	نشابور	و	بلخ	و	هری															فرستاد	به	هر	سوی	لشکری					

)فردوسی،	1386،	ج2:	93(
یا	در	هنگامی	که	کیخسرو	از	توران		زمین	به	ایران	مراجعت	می	کند	فردوسی	با	این	

سخن		زیبا	از	نیشابور	یاد	می	کند:	
					همه	شهر	یکسر	بیاراستند												می	و	رود	و	رامشگران	خواستند...

			ُو	زآن	سو	به	راه	نشابور	شاه												بیـاورد	پیـالن	و	گنـج		و	سپـاه					
)همان،	ج4:	308(

3- 2- طوس 
طوس	زادگاه	حماسه	سرای	بزرگ	ایران،	فردوسی	و	سرزمین	پارت	ها	و	مهد	زبان	و	
ادبیات	پارسی	دری	است	)ریاحی،	1382:	20(.	یاقوت	حموی	)1380،	ج1:	219(	در	
این	باره	می	نویسد:	»ناحیه	ای	وابسته	به	نیشابور	و	آن	هم	تابع	بخارا	پایتخت	سامانیان«.
در	اواخر	دوره	ساسانی،	توس،	نسا،	ابیورد	و	نیشابور	ظاهراً	یک	استان	را	تشکیل	می	دادند	
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شهبازی،	 )شاپور	 می	کرد	 حکومت	 آن	 بر	 کنارنگ	 موروثِی	 نام	 با	 محلی	 سلسله	ای	 که	
.)45	:1390

اصطخری	)1368:	205(	در	مسالک	الممالک	وقتی	از	شهرهای	خراسان	یاد	می	کند،	
شهر	طوس	)ناحیه	طوس(	را	از	توابع	نیشابور	و	در	شرح	نیشابور	آورده	است	و	مستقل	از	
آن	یاد	نمی	کند:	»و	اگر	طوس	را	در	شمار	نیشابور	گیریم	شهرهای	طوس،	نیست:	رادکان،	
طابران،	بُزدغور،	نوقان«.	آثار	البالد	این	شهر	را	نزدیک	نیشابور	می	داند	)قزوینی،	1373:	

480؛	عادل،	1372:	312(.
در	شاهنامه	در	داستان	فرود	سیاوخش،	در	گفتار	اندر	آمدن	تژاو	به	جنگ	ایرانیان	از	

این	شهر	یاد	شده	است:	
				به	سوی	ُگرو	ِگرد	و	جای	ُگروی به	تنــدی	به	راه	انــدر	آورد	روی										
				ز	با	ورد	برخاست	آوای		کوس		 میان	سرخس	است	و	با	ورد	و	طوس				

)فردوسی،	1386،	ج3:	72(		
مستوفی	)1336:	185(	درباره	طوس	چنین	می	نویسد:	

»طوس	از	اقلیم	چهارم	است	...	جمشید	پیشدادی	ساخت	بعد	از	خرابیش	طوس	نوذر	
تجدید	عمارتش	کرده	بنام	خود	منسوب	گردانید	...	مزار	فردوسی	...	هم	آنجاست	مردم	

طوس	نیکو	سیرت	و	پاک	اعتقاد	و	غریب	دوست	باشند...«.
قزوینی	)1373:	480(	در	آثار	البالد،	طابران	و	نوقان	را	بعنوان	دو	محله	طوس	بیان	

کرده	است.
اللهوردیان	طوسی	)1371:	15(	در	کتاب	سفر	به	خراسان،	نواحی	طوس	را	»طابران،	
نوقان،	رادکان،	طرقبه«	برشمرده	است؛	اگر	آن		را	با	آنچه	اصطخری	)1368:	205(	در	
مسالک	الممالک	معرفی	کرده	»رادکان،	طابران،	بزدغور،	نوقان«،	می	توان	به	این	نتیجه	
نواحی	شهر	مشهد	به	 ناحیه	بزدغور	همان	طرقبه	کنونی	است	که	در	شمار	 رسید	که	

حساب	می	آید	)البته	طوس	هم	در	شمار	نواحی	مشهد	است(.
	از	دیگر	نواحی	طوس	که	در	شاهنامه	از	آن	نام	برده	شده،	دغوی	می	باشد.	

دغو،	دشتی	که	گیو	و	طوس	در	شکارگاه	آن	دختر	گرسیوز	برادر	افراسیاب	را	یافتند	
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و	پیش	کیکاووس	آوردند.	کیکاووس	او	را	به	زنی	گرفت	و	سیاوش	از	او	به	دنیا	آمد.	در	
آن	دشت	گستهم	پسر	نوذر	برادر	طوس	و	لهاک	و	فرشید	ورد	برادران	پیران	ویسه	کشته	

شدند	)زنجانی،	1372:	489(.
					بدانگه	که	خیزد	خروش	خروس چنین	گفت	موبد	که	یک	روز	طوس		
					بـرفتنـد		شـاد		از		دِر		شهـریار خود	و	گیو	و	گودرز	و	چندی	سـوار	
					همـان	باز	و	یوزان	نخچیـر	جوی به	نخچیر	گوران	به	دشت	دغــوی		
					علف	های	چهل	روزه	برساختند فـراوان	گرفتـنـــد	و	انـداختنـــد					

		)فردوسی،	1386،	ج2:	203-202(		
3-3- نوند )ریوند(

سفرنامه	ابن	حوقل	)1366:	169(	)صوره	االرض(	ریوند	را	یکی	از	روستاهای	نیشابور	
دانسته	است	)ابوالفدا،	1349:	511(.

جنیدی	)1358:	86-97(	معتقد	است	قدیمی	ترین	سندی	که	از	نیشابور	یاد	می	کند	
اوستاست	که	با	واژه	"رئونت"	به	معنی	جالل	و	شکوه	از	آن	نام	می	برد	و	می	گوید	که	
احتماالً	این	کلمه	بعدها	به	ریوند	تبدیل	شده	که	هم	اکنون	نام	بخشی	از	نیشابور	است.

مقدسی	)1361،	ج2:	463(	در	احسن	التقاسیم	می	نویسد:	»ریوند	بخشی	ثروتمند	و	
گردشگاه	با	تاکستانها	و	انگور	خوب	و	میوه	های	نیکوست...«.

در	حاشیه	ی	کتاب	ارج	نامه	ملک	الشعرای	بهار	آمده:	»آذر	برزین	در	خراسان	در	نواحی	
نیشابور	به	روستای	ریوند	نام	برده	و	شاید	نوند	مصّحف	ریوند	با	یاء	مجهول	بر	وزن	سپند	

باشد«	)میرانصاری،	1385:	290(	یعنی	همان	ِرَوند	بوده	است.	
اما	شهیدی	مازندرانی	)1377:	358(	نظریه	ی	بسیار	متفاوتی	در	این	خصوص	دارد	
که	کوه	ریوند	)نوند(	و	ریبد	که	فردوسی	در	شاهنامه	نام	برده	است	همان	رشته	کوهی	
است	که	در	طرف	شمال	و	شمال	غربی	نیشابور	واقع	است.	این	نظریه	نمی	تواند	صحیح	

باشد	زیرا	که	ریوند	در	نیشابور	است.	
در	شاهنامه	به	تصحیح	جالل	خالقی	مطلق	ریبد	به	"زیبد"	تصحیح	گردیده	است؛	در	
ابتدای	گفتار	اندر	رسیدن	گودرِز	کشوادگان	به	کنار	زیبد،	در	داستان	رزم	یازده	رخ	بارها	
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نام	این	ناحیه	تکرار	شده	است:	
همی	رفت	منزل	به	منزل	به	راه	 	 بی	آزار	لشکر	به		فرمان		شـاه		
سران	را	ز	لشکر	همه	برگزید... 	 چو	گودرز	نزدیک	زیبد		رسید		
به	زیبد	رسیدم	به	فرمان	شاه		 	 بگویی	به	پیران	که	من	با	سپاه	

)فردوسی،	1386،	ج4:	13-12(
در	شاهنامه	به	صراحت	آمده	است	که	"زیبد"	در	نزدیک	گناباد	است:	

ز	زیبد	زمین	تا	ُگنابَد	سپاه																					درو	دشت	از	ایشان	کبود	و	سیاه			
)همان،	ج4:	20(	
یازده	رخ	ذکر	 به	عنوان	مکان	جنگ	 از	ریبد	 مانند	شاهنامه	 به	 نیز	 قاطع	 برهان	 در	
گردیده	است.	»ریبد	نام	صحرایی	است	که	جنگ	دوازده	رخ	که	به	یازده	رخ	مشهور	است	

میان	ایرانی	و	تورانی	در	آنجا	واقع	شد«	)تبریزی،	1357،	ج2:	986(.
بنابراین	می	توان	گفت	که	ریوند	که	در	شمال	نیشابور	است	و	یکی	از	توابع	این	شهر	
محسوب	می	شود	با	ریبد	یا	زیبد	که	در	نزدیکی	گناباد	است	و	در	مرکز	خراسان	کنونی	

است،	دو	ناحیه	ی	متفاوت	از	هم	می	باشند.

3-4- نسا 
ذوالقرنین	 اسکندر	 را	 نسا	 بنیان	گذار	 السیر،	 غرر	 در	 	)415 	:1372( مرغنی	 ثعالبی	
دانسته	است.	ابن	حوقل	)1366:	179(	وسعت	آن	را	در	حدود	سرخس	دانسته،	»وسعت	
آن	در	حدود	وسعت	سرخس	و	در	خانه	ها	و	کوچه		ها	آب	جاری	است«.	ولی	اصطخری	
)1368:	215(	در	مسالک	الممالک	وسعت	آن		را	چند	برابر	سرخس	دانسته	است،	»نسا	
شهریست	چند	سرخس	و	پرنعمت«.	ابوالفداء	)1349:	521(	در	تقویم	البلدان	آن	را	از	
اعمال	سرخس	یا	جزئی	از	سرخس	دانسته	است،	»نسا	در	شصت	و	هفت	فرسخی	شمال	

سرخس	و	از	اعمال	اوست«.
این	که	 از	 قبل	 و	 داشته	 وجود	 اشکانیان	 عهد	 در	 مذکور	 شهر	 است	 مسلم	 آنچه	
حکومتشان	به	مغرب	انتقال	یابد،	نسا	را	به	عنوان	مرکز	فرمانروایی	انتخاب	کرده	بودند	و	



117 خراسان در شاهنامه

این	از	نخستین	پایتخت	های	پادشاهان	پارت	به	شمار	رفته	است،	تیرداد	دومین	پادشاه	
اشکانی	نیز	پایتخت	خود	را	در	همین	شهر	قرار	داده	بود	)رنجبر،	1363:	253(.

در	شاهنامه	چندین	بار	به	این	شهر	اشاره	شده	که	به	چند	مورد	اشاره	می	کنیم:	
-	در	داستان	بهرام	گور،	در	گفتار	اندر	رفتن	بهرام	گور	به	شکار	بیابان	َجّز:	
همی	درد	و	رنج	بزرگان	کشید! 	 از	آمل	بیامد،	به	گرگان	کشید		
یکی	رهنمـون		پیش	پر	کیمیـا 	 ز	گرگان	بیامد	به	شهر	نسـا		

به	کوه	و	بیابان	و	بیـراه	رفت																	شب	تـار	تـا	روز	بیـگاه		تفت!				
)فردوسی،	1386،	ج6:	530(		

-	در	داستان	نوشین	روان،	در	گفتار	اندر	توقیعات	نوشین	روان:	
	دگر	گفت	کای	شاه	نوشیـن	روان												همیشه	بِدی	شاد	و	روشن	روان

	بـه	در	بـر	یکی	مرد	بُـد	از	نســا													پـرسـتنــده	و	کــارداِر	پـســا						
)همان،	ج7:	398(		

3-5- سرخس 
درباره	بانی	این	شهر	روایات	گوناگون	ذکر	گردیده	است.	برخی	معتقدند	کیکاووس	
زمینی	را	که	اکنون	سرخس	نامند	به	سرخس	پسر	گودرز	به	اقطاع	داد.	سرخس	در	آنجا	
شهری	بنا	نمود	و	به	نام	خودش	سرخس	نامید	)یاقوت	حموی،1380،	ج1:	72؛	قزوینی،	

.)39	:1373
سرخس	یکی	از	شهرهای	خراسان	است.	و	سرخس	کهن	در	سوی	راست	هری	رود	است	
و	در	آن	سوی	مرز	ایران	و	در	ترکمنستان	قرار	دارد	)شهیدی	مازندرانی،	1377:	395(.
آن	گونه	که	از	ابیات	زیر	بر	می	آید،	در	زمان	افراسیاب	سرخس	وجود	داشته	است.	در	

پادشاهی	کیکاووس	در	آغاز	داستان	رستم	و	هفت	گردان	در	شکارگاه	افراسیاب:	
																به	یک	دست	رود	ابد	و	روِد	آب به	نخچـیـرگاه	رد	افـراسیــاب		
دگر	سو	سرخس	و	بیابانش	پیش																	گله	گشته	بر	دشت	آهو	و	میش

)فردوسی،	1386،	ج2:	105(		
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3-6- باورد )ابیورد( 
همان	ابیورد	است	که	بین	سرخس	و	نسا	قرار	دارد،	و	گویند	کیکاووس	زمینی	به	باورد	
پسر	گودرز	به	اقطاع	نموده	بود	و	او	این	شهر	را	بنا	نمود	)یاقوت	حموی،	1380،	ج1:	104(.
ابیورد	به	گفته	یاقوت	حموی	)1380،	ج1:	105(	در	معجم	البلدان	»به	دست	عبداهلل	
پسر	عامر	پسر	ُکَونز	به	سال	31	ق.	روی	داد	و	گفته	اند	پیش	از	آن	سال	به	دست	احنف	

بن	قیس	تمیمی	بوده	است«.
در	شاهنامه	در	پادشاهی	کیخسرو	در	گفتار	اندر	آمدن	تژاو	به	جنگ	ایرانیان	به	این	

شهر	اشاره	شده	است:	
					ز	باورد	برخاست	آوای	کوس 	میان	سرخس	است	و	باورد	و	طوس		

)فردوسی،	1386،	ج3:	73(		
3-7- کالت 

قلعه	 »کالت	 می	نویسد:	 شهر	 این	 درباره	 القلوب	 نزهه	 در	 	)186 	:1336( مستوفی	
ایست	در	غایت	محکمی	چنان	که	درو	کشت	و	زرع	توان	کرد	و	آب	فراوان	دارد«.

شهری	در	ترکستان	که	فرود	پسر	سیاوش	با	مادرش	در	آنجا	زندگی	می	کرد	)زنجانی،	
.)724	:1372

فرود	 داستان	 آغاز	 در	 کیخسرو	 پادشاهی	 در	 شده،	 اشاره	 آن	 به	 نیز	 شاهنامه	 در	
سیاوخش:	

کز	آن	ره	روی	خام	گردد	َسُخن... 	 گذر	بـر	کالت	ایـچ		گونه		مکن		
کـه	پیـدا	نبـود	از	پـدر	انـدکـی پسر	بـودش	از	دخت	پیران	یکی			
جوان	بود	و	همزاد	و	فرخنده	بود برادر	بـه	من	نیـز	ماننـده		بــود									
جهاندار	و	با	فّر	و	با	لشکرست«		 کنون	در	کالت	ست	و	با	مادرست		

)فردوسی،	1386،	ج3:	29(		
شهری	در	خراسان	بزرگ	که	فرود	برادر	کیخسرو	و	پسر	سیاوش	از	دختر	پیران	ویسه	
بود	و	هنگامی	که	طوس	سردار	کیسخرو	قشون	به	ترکستان	برد	او	را	شناخته،	کشت	

)مستوفی،	1336:	824(.
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داستان	 آغاز	 در	 و	 پادشاهی	کیخسرو	 در	 اشاره	شده،	 قضیه	 به	همین	 در	شاهنامه	
کاموس	ُکشانی:	

										کالت		از	بر	و	زیـر		آب	َمَیـم... چو		لشکر		بیـامد		به		راه		َجَرم		
دلی	داشتم	با	غم	و	درد	و	جوش 			 ز	کین	پـدر	بودم	اندر	خـروش		

سر		طـوِس	نوذر	ببـاید	درود کنون	کینه	نو	شد	به	کیـن	فرود				
مـرو	گر	فشاننـد	بـر	سر	درم 	 بگفتم	که	سوی	کـالت	و		َجَرم		

سپهبد	نژادست	و	ُگنداورست... 	 کز	آن	ره	فرودست	و	با	مادرست	
به	جنگ	برادر	فرستادمش 	 همی	ِخلعت	و	پنـدها	دادمش		

		)فردوسی،	1386،	ج3:	107-106(		
کلمه	ی	َمَیم	که	در	ابیات	فوق	آمده،	نام	قصبه	ایست	نامعلوم،	َمَیم	باید	جایگاهی	در	
خراسان	و	در	نزدیکی	های	کالت	و	َجَرم	بوده	باشد	)شهیدی	مازندرانی،	1377:	712(.	

در	شاهنامه	در	پادشاهی	کیخسرو،	در	آغاز	داستان	فرود	سیاوخش	آمده:	
												برانیم	و	منزل	کنیم	از	َمَیم همان	به	که	سوی	کالت	و	َجَرم		

)فردوسی،	1386،	ج3:	30(		

3-8- بلخ )بامی( 
حکومت	 ایالت	های	 از	 یکی	 هجری،	 دوازدهم	 سده	 تا	 باستان	 دوره	 مهم	 شهر	 بلخ	
صورت	 به	 بیستون	 نوشته	 سنگ		 در	 نام	 این	 که	 بود.	 باکتریا	 مرکزیت	 به	 هخامنشی،	
از	 پس	 بلخ	 است.	 آمده	 "باکتریا"	 یونانی	 در	 و	 "باخذی"	 صورت	 به	 اوستا	 در	 "باختر"،	
فتوحات	اسکندر	مرکز	باکتریان	یونانی،	کوشانیان،	و	هفتالیان	شد	)کهزاد،	1389:	71(.
بلخ	پیش	از	اسالم،	به	نام	های	مختلفی	از	جمله	باکتریا	)باختر(	مشهور	بود	و	یکی	
پس	 می	شد.	 محسوب	 خاورزمین	 در	 تمدن	 و	 فرهنگ	 مهد	 و	 تمدن	ساز	 کانون	های	 از	
البالد"،	 "قبة	 "قبة	االسالم"،	 البالد"،	 "ام	 نام	هایی	چون:	 به	 از	ورود	اسالم	و	مسلمانان،	
"جنت	االرض"،	"خیر	التراب"	)کوفی،	1372:	983(	"بلخ	الحسنی"	و	"بلخ	بامی"	)کهزاد،	

1389:	218(	شهرت	داشته	است.	
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به	گفته	مسعودی	بلخ	را	لهراسب	شاه	ایران	بنیاد	نهاد	)مسعودی،	1382،	ج1:	222(.	
در	جای	دیگر	می	گوید	هفت	آتشکده	در	ایران	بود	که	بسیار	اهمیت	داشته	است.	یکی	از	
آن	ها	نوبهار	است	که	در	بلخ	خراسان	وجود	دارد	)همان،	ج1:	586(	در	شاهنامه	نیز	این	

موضوع	ذکر	گردیده	است:
چو	گشتاسب	را	داد	لهراسب	تخت													فرود	آمد	از	تخت	و	بر	بست	رخت

به	بلـِخ	گزیـن	شـد،	بـدان	نوبهـار													که	یزدان	پرستان	بدان	روزگار،
مـرآن	خـانه	را	داشتنـدی	چنـان														که	مر	مّکه	را	تازیان	این	زمان				

)فردوسی،	1386،	ج5	:	76-77(		
نخستین	حمله	های	مسلمانان	به	بلخ،	بعد	از	فتح	نهاوند	در	سال	21هجری	و	قبل	از	

مرگ	خلیفه	دوم	بوده	است	)طبری،	1373،	ج4:	313(.
بامی	به	معنای	درخشان	و	روشن	می	باشد.	شهر	بلخ	را	بیشتر	با	این	پاینام	می	خوانند.	
بامیان	شهریست	از	اعمال	هرات	و	آن	قصبة	ناحیة	بادغیس	است	)شهیدی	مازندرانی،	

.)109	:1377
	سپاهی	ز	بامین	و	ز	گرزبان			 	 بشد	قارن	و	موبد	و	مرزبان		

)فردوسی،	1386،	ج1:	323(		
شهری	 »بلخ	 می	نویسد:	 	)99 	:1363( المغرب	 الی	 المشرق	 من	 حدودالعالم	 مؤلف	
بزرگ	است	و	خرم	و	مستقر	خسروان	بوده	است	اندر	قدیم،	و	اندر	وی	بناهای	خسروان	
است	با	نقش	ها	و	کارکردهای	عجب	و	ویران	گشته،	آن	را	نوبهار	خوانند	و	جای	بازرگانان	
است	و	جایی	بسیار	نعمتست	و	آبادان،	و	بارکدۀ	هندوستان	است	و	او	را	رودیست	بزرگ	
از	حدود	بامیان	برود،	و	به	نزدیک	بلخ	به	دوازده	قسم	گردد	و	به	شهر	فرود	آید،	و	همه	
اندر	کشت	و	برز	روستاهای	او	به	کار	شود	و	از	آنجا	ترنج	و	نارنج	و	نی	شکر	و	نیلوفر	خیزد	

و	او	را	شهرستانیست	با	پارۀ	محکم	و	اندر	ربض	او	بازارهای	بسیارست«.
در	شاهنامه	گاهی	نیز	از	بلخ	با	پاینام	بامی	یاد	شده	است	مانند	بیت	زیر:	

سوی	بلخ	بامی	فرستادشان															بسی		پند	و	اندرزها	دادشان
)فردوسی،	1386،	ج4:	187(	
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3-9- پنجهیر 
یکی	از	نواحی	بلخ	است	)اصطخری،	1368:	216(.	در	شاهنامه	از	این	شهر	در	داستان	
رزم	یازده	رخ	و	در	گفتار	اندر	فرستادن	پیران	ویسه	به	نزدیک	گودرِز	کشوادگان	نام	برده	

شده:	
دگر	پنجهیر	آیـد	و	بامیان																			دِر	مرِز	ایران	و	جای	کیان						

)فردوسی،	1386،	ج4:	72(		

3-10-  فاریاب  
فاریاب	»شهریست	در	نزدیکی	بلخ	و	بر	کرانة	غربی	جیحون	که	آن	را	به	اماله	فیریاب	
نوشته	اند	از	این	شهر	تا	طالقان	سه	منزل	...	است«	)یاقوت	حموی،	1380،	ج1:	106(.

این	شهر	در	نسخه	شاهنامه	به	تصحیح	ژول	مول1،	چاپ	مسکو،	همین	فاریاب	ذکر	
گردیده:

		دگر	طالقان	شهر	تا	فاریاب																همیدون	در	بلخ	تا	اندر	آب
			)فردوسی،	1381:	322(		
اما	در	شاهنامه	به	تصحیح	جالل	خالقی	مطلق،	از	این	شهر	با	نام	پاریاب	نام	برده	شده،	

همان	طور	که	در	باال	آورده	ایم:
دگر	طالقان	شهر	تا	پاریاب																همیدون	رو	از	بلخ	تا	اندراب				

)همان،	1386،	ج4:	72(

3- 11-  طالقان  
در	سفرنامه	ابن	حوقل	)1366:	176(	آمده	است:	»طالقان	شهریست	که	وسعت	آن	در	
حدود	مرورود	و	آب	های	جاری	و	باغ	ها	اندک	و	بناهای	گلین	و	هواش	سالم	تر	از	مرورود	

است«.	

1. Julius von Mohl
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در	شاهنامه	چندین	بار	از	این	شهر	یاد	شده	که	در	فوق	به	یک	مورد	اشاره	کردیم،	
در	داستان	سیاوخش	در	گفتار	اندر	آگاهی	یافتن	کاووس	شاه	از	آمدن	افراسیاب	به	ایران	

نیز	بدان	اشاره	گردیده	است:	
سپهرش	همی	داد	گفتی	درود				 	 سوی	طالقان	آمد	و	مرورود		

)فردوسی،	1386،	ج2:	244(		

3-12- بامیان 
همان	طور	که	در	ابیات	باال	مشاهده	نمودید،	فردوسی	به	بامیان	نیز	اشاره	نموده	است.	
بامیان	یکی	از	شهرهای	باستانی	و	از	مراکز	پر	ارج	دین	بودائی	بوده	است.	ویرانه	های	
برج	های	آن	و	غارهایی	که	دو	تندیس	بزرگ	بودا	در	آن	قرار	دارد	هنوز	بر	جای	مانده	

است	)شهیدی	مازندرانی،	1377:	109(.
در	حدود	العالم	من	المشرق	الی	المغرب	)1363:	101(	نیز	به	این	دو	تندیس	اشاره	

شده	است:	
»بامیان	شهریست	بر	حد	میان	گوزگانان	و	حدود	خراسان	و	بسیار	کشت	و	برز	است،	
پادشای	او	را	شیر	خوانند،	و	رودی	بزرگ	بر	کران	او	همی	گذرد	و	اندر	وی	دو	بت	سنگین	

است،	یکی	را	سرخ	بت	خوانند	و	یکی	را	خنگ	بت«.	
	ابن	حوقل	)1366:	183(	وسعت	بامیان	را	یک	سوم	بلخ	دانسته	است.

در	شاهنامه	در	جای	دیگر	آمده	است:	
دِر	مرز	ایران	و	جای	کیان				 	 دگر	پنجهیر	آید	و	بامیان			

)فردوسی،	1386،	ج4:	72(		

3-13- گوزگانان 
نام	گوزگانان	به	گونة	تازی	شده	جوزجان	می	باشد	)شهیدی	مازندرانی،	1377:	641(،	
از	ناحیت	گوزگانان	سختیان	گوزگانی	خیزد	و	به	همة	خراسان	از	آنجا	برند	)اصطخری،	

.)214	:1368
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نهادست	نامش	جهان	کدخدای				 	 دگر	گوزگانان	فرخنده	جای		
)فردوسی،	1386،	ج4:	72(		

3-14- آموی و زم 
آموی	شهری	بوده	است	در	غرب	رودخانة	جیحون،	سر	راه	بخارا	به	مرو،	که	نام	دیگر	آن	
آمل	بوده	است	و	به	دست	تازیان	ویران	شده	است.	همچنین	آمودریا	و	جیحون	را	به	این	نام	
می	خواندند	)زنجانی،	1372:	26(.	ابن	حوقل	)1366:	185(	در	سفرنامه	اش	می	نویسد:	آمل	
و	زم	دو	شهرند	که	در	وسعت	به	یکدیگر	نزدیک	و	برکنار	جیحون	هستند	...	بزرگترین	معابر	
خراسان	در	آمل	است	و	زم	در	آبادی	به	پای	آمل	نمی	رسد.	در	شاهنامه	در	داستان	رزم	یازده	

رخ	و	در	گفتار	اندرنامه	فرستادن	پیران	ویسه	به	نزدیک	گودرز	کشوادگان:	
همینست	ازین		پادشاهی	نشان 	 دگر	مولتان		آیـد	و	بََدخشان		

که	با	شهر	ُختالن		درآید		برم				 	 فروتر	دگر	دشِت	آموی	و	َزم		
)فردوسی،	1386،	ج4:	72(		

در	شعر	فوق	در	بیت	اول،	نام	شهر	بدخشان	نیز	ذکر	گردیده	است.	

3-15- بدخشان
شهری	از	خراسان	بزرگ	قدیم،	ولی	حالیه	جزئی	از	افغانستان	است	)زنجانی،	1372:	
141(.	در	حدودالعالم	من	المشرق	الی	المغرب	)1363:	105(	آمده	است:	»شهریست	بسیار	
نعمت	و	جای	بازرگانان،	و	اندر	وی	معدن	سیمست	و	زر...	و	از	تّبت	ُمشک	بدانجا	برند«.	
ابن	حوقل	می	نویسد:	بدخشان	در	مغرب	رود	خرباب	)جریاب(	قرار	دارد	)ابن	حوقل،	
1366:	83(	این	ناحیه	فقط	از	سوی	جنوب	غربی	یعنی	از	طرف	دره	آمو	دریا	به	روی	
آریائی(	 اینجاست	که	)در	ردیف	ساکنان	 بود	و	فقط	در	 بیگانه	گشوده	شده	 مهاجمان	
مردم	ترک	نیز	مشاهده	می	گردد.	به	طور	کلی	می	توان	گفت	که	بدخشان	به	ندرت	مسخر	
دیگران	گشت	و	معموالً	از	خود	مختاری	سیاسی	برخوردار	بوده	و	ظاهراً	این	ناحیه	در	

محل	فیض	آباد	کنونی	قرار	داشته	است	)بارتولد،	1366،		ج	1:	171(		
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در	شاهنامه	در	داستان	جنگ	بزرگ	کیخسرو،	در	گفتار	اندر	آگاهی	یافتن	افراسیاب	
از	آمدن	کیخسرو:	

برآید،	رخ	کوه	رخشان	کند															َزمین	چون	نگین	بدخشان	کند
)فردوسی،	1386،	ج4:	234(		

3-16- مرو 
مهمترین	 و	 بزرگترین	شهرها	 به	عنوان	 قدیم	 منابع	 در	 که	 از	چهار	شهریست	 یکی	
شهرهای	خراسان	از	آنها	یاد	شده	است.	»از	نظر	موقعیت	جغرافیایی	و	سیاسی	چندین	
بار	در	قبل	و	بعد	از	اسالم	به	پایتختی	انتخاب	گردید«	)کیانی	و	ورجاوند،	1374:	482(.
می	 آن	سخن	 از	 بزرگ	 خراسان	 شهرهای	 مشهورترین	 از	 یکی	 به	عنوان	 که	 مروی	
رود،	به	دو	قسمت	تقسیم	می	شود	که	یکی	را	مروالکبری	و	دیگری	را	مروالصغری	نامند.	
مروالکبری	مشهور	به	مروالشاهجان	بوده	و	مروالصغری	به	مرورود	و	فاصلة	این	دو	شهر	

پنج	روز	راه	بوده	است	)رنجبر،	1363:	228(.
که	 قدیمی	 است	 شهرستانی	 مروالشاهجان	 که	 عقیده	اند	 این	 بر	 مورخان	 از	 برخی	
اسکندر	آن	را	بنا	نهاد	و	نیز	پس	از	بنای	آن	توسط	ذوالقرنین،	عزیز	پیغمبر	در	آنجا	نماز	

خواند	)اصطخری،	1368:	258؛	یاقوت	حموی،	1380،	ج5:	113(.	
مستوفی	)1336:	193(	و	قزوینی	)1373:	456(	هر	دو	بر	این	عقیده	اند	که	اسکندر	

کبیر	بانی	هرات	و	مرو	بوده	است.	
از	ابیات	شاهنامه	چنین	بر	می	آید	که	مرو	در	زمان	کاووس	وجود	داشته	است	و	در	
را	 )بلوک(	خراسان	 این	که	چهار	شهر	 اشاره	شده،	ضمن	 بدان	 داستان	جنگ	هاماوران	

برشمرده	است	که	البته	به	این	موضوع	در	بحث	شهر	نیشابور	اشاره	کردیم:	
فرستاد	به	هر	سوی	لشکری 	 	 به	مرو	و	نشابور	و	بلخ	و	هری		

)فردوسی،	1386،	ج2:	93(		
مرورود	نیز	در	زمان	سیاوخش	مورد	توجه	بوده	و	در	داستان	سیاوخش	در	گفتار	اندر	

آگاهی	یافتن	کاووس	شاه	از	آمدن	افراسیاب	به	ایران	بدان	اشاره	گردیده	است:	
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سوی	طالقان	آمد	و	مرو	رود																									سپهرش	همی	داد	گفتی	درود
)همان،	ج2:	244(		
در	جای	دیگر	در	جنگ	بزرگ	کیخسرو،	در	گفتار	اندر	بازگشت	کیخسرو	از	ترکستان	

به	ایران	از	آن	سخن	رفته	است:	
						جهان	پر	شد	از	نای	و	آوای	رود 	 سوی	طالقان	آمد	و	مرورود		
						می	و	رود	و	رامشگران	خواستند 	 همه		شهر	یکسر	بیاراستنـد		

)همان،	ج4:	308(		

3-17- بخارا 
از	ابیات	شاهنامه	چنین	بر	می	آید	که	بنای	نخستین	شهر	در	دوره	اساطیری	بوده	
است.	در	تاریخ	بخارا	آمده	که	این	شهر	در	ابتدا	آبگیری	بوده	و	در	اطراف	آن	نیستان	و	
مرغزار	بوده	است	)نرشخی،	1363:	4(.	باز	در	همین	منبع	آمده	که	یکی	از	فرمانروایان	
به	عنوان	 "ماخ"	 این	 در	شاهنامه	 اما	 )همان:	31(.	 است	 بوده	 "ماخ"	 نام	 به	 بخارا	 قدیم	

مرزبان	هرات	از	آن	نام	برده	شده	است:
پسنـدیـده	و	دیـده	از	هـر	دری 	 یکی	پیربد	مـرزبـان	هـری	
سخن	دان	و	بافر	و	پایال	و	شاخ 	 جهاندیده	یی	نام	اوبود	ماخ	

			)فردوسی،	1386،	ج7:	466(
	در	دوره	اسالمی	»پس	از	فتح	بخارا	توسط	قتیبه	بن	مسلم	سردار	عرب،	به	دستور	او	اهل	
بخارا	نیمی	از	خان	ها	و	ضیاع	خویش	را	به	عرب	دادند	و	به	این	ترتیب	شهر	میان	ساکنان	
اصلی	و	اعراب	که	در	سپاه	قتیبه	بودند	تقسیم	شد	)کیانی	و	ورجاوند،	1374:	295(.
نرشخی	)1363:	30(	در	تاریخ	بخارا	نام	های	بخارا	را	بر	شمرده	که	از	جمله	نیمجکت،	

بومسک	و	مدینه	الصفریه	یعنی	شارستان	روئین	و	نام	بخارا	از	همه	پرآوازه	تر	است.
اصطخری	)1368:	231(	در	مسالک	المالک	می	نویسد:	بخارا	شهری	زیبا	و	سرسبز	
است	چنان	که	تا	چشم	کار	می	کند	تنها	سبزی	و	خرمی	دیده	می	شود.	به	طوری	که	گویی	
تمامی	شهر	 در	 آمیخته	شده	اند.	 یکدیگر	 با	 آسمان	شهر	 و	کبودی	 بخارا	 زمین	 سبزی	
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ویرانی	یا	بیابان	دیده	نمی	شود.
مسعودی	)1382،	ج1:	603(	در	مروج	الذهب	آورده	است:	فریدون	شاه	ایران	فرمان	داد	
تا	آتشکده	ای	در	بخارا	ساختند	ولی	متأسفانه	این	موضوع	در	شاهنامه	ذکر	نگردیده	است.
گفتیم	که	ابیات	شاهنامه	نشان	می	دهد	که	بخارا	در	دوره	اساطیری	وجود	داشته	است.	
در	شاهنامه	در	داستان	جنگ	بزرگ	کیخسرو،	در	گفتار	اندر	آگاهی	یافتن	افراسیاب	از	

کشتن	پیران	ویسه:	
به	پشت	پدر	کوه	خارا	بود	 	 	 بفرمود	تا	در	بخارا	بود		

)فردوسی،	1386،	ج8:	288(	
در	جای	دیگر	در	همین	داستان	جنگ	بزرگ	کیخسرو،	در	گفتار	اندر	رسیدن	کیخسرو	

به	َکنگ	دز:	
ز	لشکر	هوا	شد	همی	ناپدید		 	 ُو	ز	آنجا	به	شهر	بخارا	کشید		

)همان،	ج4:	307(		
در	داستان	سیاوخش،	در	گفتار	خواب	دیدن	افراسیاب	نیز	به	این	شهر	اشاره	شده:	

			سپنجاب	و	آن	کشور	و	تخِت	عاج		 	 بخارا	و	ُسغد	و	سمرقند	و	چاج		
)همان،	ج2:	260(		

3-18- بیکند 
در	شاهنامه	نام	قدیم	بیکند،	کندز	ذکر	شده	و	بنای	نخستین	این	شهر	را	به	فریدون	
نسبت	داده	شده	است.	و	دیگر	این	که	از	این	ابیات،	اهمیت	مذهبی	بودن	این	شهر	نیز	

مستفاد	می	شود:	
	نشسته	به	کندز	به	خورد	و	به	خواب جهانجـوی		پر	دانـش		افراسیـاب		
	کـه	َکنـدز		فریـدون	بـرآورده		بـود نشست	اندر	آن	مرز	از	آن	کرده	بود		

	همـه		زنـد	و	استـا	بـه	زر	آزده 	 برآورده	در	َکنـدز	آتـشـکده		
	اگر	پهـلـوانی	َسُخـن	بشنـوی 	 ُورا		نـام		َکنـدز	بُـدی	پهـلوی		

	زمانه	پـر	از	بنـد	و	ترفنـد	گشت				 کنـون	نـام	َکندز	بـه	بیکنـد	گشت		
)همان،	ج4:	184(		
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ابیات	فوق	در	داستان	جنگ	بزرگ	کیخسرو،	در	گفتار	اندر	آگاهی	یافتن	افراسیاب	از	
کشتن	پیران	ویسه	آمده	است.

3-19- هرات 
هرات	در	عهد	باستان	موقعیت	سوق	الجیشی	و	شهرت	فراوان	داشت.	در	ادوار	باستان	
مرکز	تالقی	تمدن	های	بزرگ	بوده	و	حوزه	های	مهم	و	راهبردی	را	به	هم	پیوند	داده	است	

و	از	این	تمدن	های	باستان	به	نحو	شایسته	ای		بهره	وری	کرده	است.
هنگام	یورش	اسکندر	مقدونی	به	قلمرو	هخامنشیان	شهر	هرات	دارای	نام	و	شهرت	
اسکندر	سه	 آمده	است:	»هرچند	 افغانستان	 تاریخ	مختصر	 باب	در	 این	 بود.	در	 فراوان	
والیت	بزرگ	آریا	)هرات(،	درنگیانه	)سیستان(	و	اراکوزی	)قندهار	کنونی(	را	بدست	آورده	
بود،	ولی	ساتی	بارزان	سردار	ملی	هراتیان	از	بسوس	شاه	باختر	دوهزار	لشکر	امداد	گرفت	

و	در	هرات	علم	آزادگی	افراشت«	)حبیبي،	1346:	41(.	
هرات	یکی	از	شهرهای	چهارگانه	ی	مهم	خراسان	است	که	در	دوره	قبل	از	اسالم	نیز	
پرآوازه	بود	و	ابیات	شاهنامه	خود	سندی	بر	اهمیت	این	شهر	در	دوره	باستان	می	باشد.	

فرستـاد	به	هر	سـوی	لشکری 	 به	مـرو	و	نشـابور	و	بلخ	و	هری		
)فردوسی،	1386،	ج2:	93(		
هرات	بارکده	ی	خراسان	و	سیستان	و	فارس	است	)ابن	حوقل،	1366:	173(.	اصطخری	
نواحی	هرات	را	برشمرده	از	جمله:	مالن،	خَیسار،	استربیان،	اوبه،	ماراباد،	باشان	َکُروخ،	
خشت	و	اسفزار	)اصطخری،	1368:	209(.	بزرگترین	شهر	در	نواحی	هرات	پس	از	هرات	

کروخ	و	اوفه	است	)ابن	حوقل،	1366:	173(.	
رستم	 دستیاری	 با	 کیانی	 شاهزاده	 کیخسرو	 که	 است	 آمده	 الصفا	 روضه	 کتاب	 در	
و	گودرز	در	دامنه	کوه	تیرتویا	نیره		تو	در	نزدیکی	هرات	خاقان	چین	را	در	بند	کرد	و	
تورانیان	را	شکست	داد	و	خراسان	را	از	وجود	دشمنان	ایران	پاک	کرد	)میرخواند،	1373،	
ج2:	128(	متأسفانه	این	موضوع	در	شاهنامه	به	وضوح	ذکر	نگردیده	است	و	از	هرات	به	
عنوان	مکانی	که	خاقان	چین	توسط	کیخسرو	در	آن	شکست	می	خورد	نام	برده	نشده	
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است.
پیشینیان	هرات	را	قلب	طپنده	ی	خراسان	و	زیبا	گوهری	در	صدف	سینه	ی	سرزمین	

پهناور	خراسان	نامیده	اند:	
گـرکسی	پرسـد	زتـو	کـز	شـهرهـا	خـوشتر	کـدام													

گـر	جـواب	راست	خـواهی	داد،	او	را	گـو	هـری
این	جهان	چون	بحردان	دروی	خراسان	چون	صدف												

در	میان	آن	صدف	شهر	هـری	چون	گـوهـری		
)حافظ	ابرو،	1370:	11(
در	شاهنامه	در	داستان	سیاوخش،	در	گفتار	اندر	آگاهی	یافتن	کاووس	شاه	از	آمدن	

افراسیاب	به	ایران	نیز	به	این	شهر	اشاره	شده	است:	
بخواند	و		بیامد		به		شهر	هری					 	 ز	هر	سو	که	بُد	نامَور	لَشکری		

)فردوسی،	1386،	ج2:	244(		
3-20- سمنگان 

سمنگان	به	گفته	ی	ابن	حوقل	)1366:	181(	و	ابوالفداء	)1349:	547(	و	مستوفی	
)1336:	191(	از	شهرها	و	نواحی	تخارستان	است.	سمنگان	در	قرن	چهارم	هجری	در	
زمانی	که	فردوسی	مشغول	سرودن	شاهنامه	بود،	شهری	آباد	بوده	است.	پس	در	دوره	
اسالمی	سمنگان	شهری	از	شهرهای	خراسان	بوده	است	)انوری،	1384،	ج1:	434(.		ولی	
در	دوره	باستان	آن	گونه	که	از	ابیات	شاهنامه	بر	می	آید،	جزئی	از	توران	زمین	محسوب	
می	شده	است،	زیرا	زمانی	سهراب	دژ	سپید	که	کژدهم	پاسبان	قلعه	بود	را	تهدید	می	کند	
و	هجیر	را	اسیر	می	کند	و	با	گردآفرید	مصاف	می	کند،	کژدهم	از	کاووس	شاه	کمک	می	خواهد	
و	کاووس	شاه	نامه	ای	به	رستم	می	نویسد	که	پهلوانی	جوان	به	ماننده	ی	سام	در	توران	

است	و	رستم	می	گوید:	
																پسر	دارم	و	باشد	او	کودکی	 من	از	ُدخِت	شاه	سمنگان	یکی		

)فردوسی،	1386،	ج2:	143(	
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3-21- اسفراین )روئین دژ(
نام		این		شهر	در	منابع	به	صورت	های		سبراین		)حدود	العالم	من	المشرق	الی	المغرب،	
1363:	88(،	سفراین		)تاریخ	سیستان،	1366:	50(،	اسپرایین		)تبریزی،	1357،	ج2:	18(	

و	اسفرائین		)ثعالبی	مرغنی،	1372:	قزوینی	،	1373:	95(	آمده		است.
نام	 و	 اسفراین	می	نویسد:	اصل	 فدایی	)1373:	42(	در	کتاب	جغرافیای	شهرستان	
اسفراین	سپهر	آیین	بوده،	شامل	سپهر	به	معنی	آسمان	و	آیین	به	معنی	رسم	و	روش،	
یعنی	روش	آسمانی	که	در	گذر	زمان	به	اسفراین	تبدیل	شده	است.	اسفراین	را	"اسفران"	

نیز	گفته	اند	و	اسفران	به	معنای	محل	دانشوران	است	)فسنقری	و	شاهد،	1381:	9(.
با	وجود	این	که	نام	این	شهر	در	بیشتر	منابع	قدیم	ذکر	گردیده	و	با	توجه	به	موقعیت	
جغرافیایی	این	شهر	و	نقشی	که	این	شهر	در	طول	تاریخ	داشته	است	مثاًل	صاحب	تاریخ	
حبیب	السیر	فتح	اسفراین	به	دست	اعراب	مسلمان	را	توسط	عبداهلل	بن	عامر	ذکر	کرده	
و	اسفراین	پس	از	تسلط	اعراب	و	حتی	در	زمان	حکومت	اعراب	در	ایران	بسیار	آباد	بوده	
است	)خواندمیر،	1362،	ج1:	149(.		اما	با	همه	ی	اینها	نام	اسفراین	در	شاهنامه	نیامده	
است؛	اما	نام	یکی	از	توابع	اسفراین	بنام	"رویین"	در	شاهنامه	در	دفتر	پنجم	در	داستان	
هفتخان	اسفندیار	و	داستان	رستم	و	اسفندیار	فراوان	ذکر	گردیده	است.	به	طور	مثال	در	
آغاز	داستان	هفت	خان	اسفندیار	که	فردوسی	زبان	به	مدح	سلطان	محمود	غزنوی	گشوده،	
در	پایان	مدح	می	گوید	که	اکنون	بنگر	تا	پیر	کارآزموده	از	رویین	دژ	چه	می	گوید	از	او	

یاد	بگیر:
ازو	بخشش	و	داد	موجود	باد! 	 	 جهان	را	جهاندار	محمود	باد!	

نگر	تا	چه	گوید،	ازو	یاد	گیر!		 	 	 ز	رویین	دژ	اکنون	جهاندیده	پیر	
)فردوسی،	1386،	ج5:	220(	
از	داستان	هفت	خان	اسفندیار	به	خصوص	در	گفتار	اندر	خان	هفتم	و	رفتن	اسفندیار	
به	رویین	دژ	چنین	بر	می	آید	که	رویین	برج	و	بارویی	داشته	و	دژ	مستحکمی	در	برابر	

تورانیان	به	شمار	می	رفته	است:
بکردار	بازارگانان	برفت	 		 		سپهبد	بدژ	روی	بنهاد	تفت													
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			یالن	سرافراز	چون	ساروان	 	همی	راند	با	نامور	کاروان												
			پدید	آورید	آن	دل	و	رای	خویش... چو	نزدیک	دژشد،	برفت	او	ز	پیش				

بنزدیک	ارجاسپ	شد	چاره	جوی															بدیبا	بیاراسته	رنگ	و	بوی	
چو	دیدش	فرو	ریخت	دینار	و	گفت												که	با	شهر	یاران	خرد	باد	جفت	

			پدر	ترک	و	مادر	ز	آزادگان	 یکی	َمردم	ای	شاه	بازارگان													
			و	گر	سوی	دشت	دلیران	برم	...	 ز	توران	بخّرم	بایران	برم													

			جهان	در	پناه	تو	پنداشتم	 ببیرون	دژ	کاله	بگذاشتم													
			بدروازه	دژ	کشد	ساروان					 اگر	شاه	بیند	که	این	کاروان													

)همان،	ج5:	260-259(
در	داستان	مشخص	نیست	که	ناحیه	ی	رویین	دژ،	دقیقاً	در	کجا	قرار	دارد	ولی	چیزی	
که	مشخص	است	این	است	که	این	ناحیه	نه	در	توران	است	و	نه	در	ایران،	و	در	آن	رود	
بزرگی	نیز	جاری	است	چنان	که	در	شاهنامه	آمده	است	زمانی	که	اسفندیار	از	گرگسار	
می	پرسد	که	این	ناحیه	در	کجا	قرار	دارد	که	ارجاسپ	در	آنجا	برای	خود	حکومت	دیگری	
تشکیل	داده	است	و	به	نظر	می	رسد	که	ارجاسپ	این	ناحیه	از	خراسان	را	در	این	زمان	

تصرف	نموده	است:
بدو	گفت:	رویین	دژ	اکنون	کجاست؟													که	آن	مرز	ازین	بوِم	ایران	جداست
بدو	چند	راهست	و	فرسنگ	چند؟															کدامست	بی	بیم	و	گر	با	گزند؟...
					که	ای	شیر	دل	خسرو	شهریار چنین	داد	پاسخ	ورا	گرگسار													

سه	راهست	ز	ایدر	بدان	شارستان																که	ارجاسپ	خواندش	بیکارستان	
یکی	در	سه	ماه	و	یکی	در	دو	ماه																	سپه	را	همی	راند	یابد	براه...
سه	دیگر	بنزدیک	یک	هفته	راه																			بهشتم	برویین	دژ	آید	سپاه...

					که	از	دیدنش	خیره	گردد	روان					 بگرد	اندرش	رود	و	آب	روان																
)همان،	ج5:	222-224(
البته	بعید	نیز	به	نظر	نمی	رسد	که	این	رویین	همان	رویین	اسفراین	باشد،	زیرا	هم	
اکنون	نیز	در	آن	رود	بزرگی	جریان	دارد	و	چنان	که	از	روایت	داستان	بر	می	آید،	این	ناحیه	
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در	نزدیکی	مرز	شرقی	ایران	بوده	که	ارجاسپ	آن	را	برای	مدتی	به	تصرف	خود	در	می	آورد.	
این	ناحیه	حتی	پس	از	اسالم	نیز	به	علت	موقعیت	جغرافیایی	که	داشته	مکانی	امن	برای	
جنبش	هایی	هم	چون	جنبش	سربداران	به	شمار	می	رفته	است،	و	این	ناحیه	پس	از	اسالم		

به	بخشی	از	اسفراین	تبدیل	گشته	است.
به	نظر	می	رسد	اسفراین	به	علت	داشتن	موقعیت	جغرافیایی	و	دارا	بودن	دژ	مستحکم،	
مقر	اصلی	حکومت	سربداران	بوده	است،	زیرا	سکه	ها	در	اسفراین	ضرب	می	شد،	که	اساساً	
ضراب	خانه	معموالً	در	مقر	اصلی	حکومت	ها	قرار	می	گرفت	و	تنها	می	توان	به	شیعه	بودن	

یک	نفر	آن	هم	خواجه	علی	مؤید	اعتماد	کرد،	زیرا	او	»در	میان	امرای	سربداری	سکه	به	
نام	دوازده	امام	شیعه	ضرب	کرد«	)متولی	حقیقی،	1387:	80(.

نتیجه 
از	مجموع	سخن	چنین	بر	می	آید	که	خراسان	امروزی	تنها	بخش	کوچکی	از	خراسان	
بزرگ	قرون	گذشته	است	که	در	منابع	تاریخی	و	شاهنامه	فردوسی	از	آن	یاد	شده	است.	
باستانی	 به	منابع	معتبر	 استناد	 با	 و	 بین	مورخین	 با	وجود	برخی	اختالفات	 بنابراین	و	
تاریخی	و	شاهنامه	سرزمین	های	خوارزم	و	ماوراء	النهر	در	قلمرو	خراسان	بزرگ	قرار	 و	

می	گیرد.
آورده،	 میان	 به	 ذکری	 اساطیری	 و	 تاریخی	 دوره	های	 در	 خراسان	 از	 شاهنامه،	 در	
شاهنامه،	 خراساِن	 است.	 گذشته	 داستان	های	 و	 باستانی	 خراساِن	 شاهنامه،	 خراساِن	

خراساِن	حماسه	ها	و	اسطوره	هاست	که	در	برابر	توران	مقاوم	و	استوار	بوده	است.	
الزم	به	یادآوری	است	که	تاریخ	این	سرزمین،	همواره	صحنه	کشمکش	ها	و	درگیری	ها	
با	اقوام	مهاجم	بوده	و	در	شاهنامه	از	آن	ها	با	نام	تورانیان	یاد	شده	و	بارها	نبرد	ایرانیان	با	
این	دشمنان	دیرپای	به	تصویر	درآمده	است.	طبیعی	است	که	در	نتیجه	این	درگیری	ها	

گاه	جابه	جایی	و	تغییراتی	در	خطوط	و	قلمرو	مرزی	رخداده	باشد.		
نام	پهلوانان	و	انسان	های	آرمانی	شاهنامه،	بر	روی	شهرهای	خراسان	ماندگار	مانده	
است.	بنابراین	می	توان	گفت	شاید	فردوسی	می	خواسته	با	نام	گذاری	هر	یک	از	شهرهای	
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خراسان	با	نام	یکی	از	پهلوانان،	نام	پهلوانان	را	جاودانه	سازد.	با	بررسی	تاریخ	این	شهرها،	
می	توان	اوضاع	خراسان	را	در	دوره	های	گوناگون	از	دوران	اساطیری	و	باستان	گرفته	تا	
دوره	اسالمی	مورد	بررسی	قرار	داد	و	می	توان	گفت	اصاًل	نخستین	سرزمین	در	شاهنامه،	
خراسان	است.	در	تقسیمات	خراسان،	فردوسی،	نیشابور	و	مرو	و	بلخ	و	هرات	را	اصلی	
می	شمارد	و	مرزهای	خراسان	تقریباً	مشخص	شده	و	مشخص	ترین	این	مرز	رود	جیحون	
است	و	فردوسی	برخی	از	شهرهای	مرزی	را	با	قرار	دادن	دژ	مستحکم	مشخص	نموده،	

مثاًل	نیشابور	دژ	مستحکم	دارد؛	و	یا		مرز	سرخس	با	رود	مشخص	گردیده	است.
و	 بامیان	 و	 پنجهیر	 مانند	 است	 آورده	 را	 مرزی	 شهرهای	 نام	 نیز	 موارد	 برخی	 در	

بدخشان	و	طالقان	و	مرو	رود،	که	در	متن	به	آن	ها	پرداختیم.	
اما	در	شاهنامه	مرزهای	خراسان	در	داخل	ایران	به	درستی	مشخص	نشده	است	و	
فقط	از	نظر	مرزبندی	آن	با	توران	که	دشمن	ایران	محسوب	می	گردد،	مشخص	گردیده	

است.
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