دكتر جليل پور حسن دارابي
استاديار دانشگاه آزاد اسالمي داراب
جغرافياي تاريخي شاهنامه
چكيده
اعتقاد به تأثير گذاري جغرافيا و عوامل اقليمي و طبيعي بر شكلگيري جريانهاي تاريخي از ديرباز در
ميان انديشمندان و متفكرين علوم انساني وجود داشته است .يكي از پيامدها و نتايج مهم اين تفكر ،شكلگيري
تأليفات جديدي در حوزه «جغرافياي تاريخي» بوده است كه در اين ميان كتب ادبي به خصوص ديوان اشعار
كه ضمن بيان حوادث تاريخي در آثارهاي منظوم خود توجه خاصي به محل رخدادها و حوادث تاريخي
داشتند از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشند.
از آنجا كه بسياري از آثار منظوم زبان فارسي در بعد از اسالم ،ريشه در تفكرات ملي و قومي ايران
باستان داشتند ،لذا ،در اين تأليفات توجه خاصي به عوامل قدرتمند حكومتهاي ايران باستان ،مخصوصاً از جنبه
قلمرو و حدود جغرافيايي مبذول ميشد .اين متون ضمن پرداختن به حدود و موقعيت جغرافيايي مبذول
مي شد .اين متون ضمن پرداختن به حدود و موقعيت جغرافيايي ،به حوادث تاريخي شكل گرفته در مكانهاي
مختلف نيز توجه داشتند و از اين طريق درصدد بيان تاريخ واقعي ايران بودند .در اين ميان ،فردوسي و شاهكار
وي يعني شاهنامه ،از اهميت و جايگاه ويژهاي برخوردار ميباشد.
كليد واژه :ايران باستان ،ادبيات ،جغرافياي تاريخي ،فردوسي ،شاهنامه.
مقدمه
يكي از برجسته ترين متون ادبي ،فرهنگي و تاريخي ايران  ،شاهنامه فردوسي است .اين كتاب تاريخ
ايران باستان را از ابتداي پيدايش اولين بشر و اولين شاه شروع مينمايد و تا انقراض شاهنشاهي ايران ساساني
به دست اعراب مسلمان ادامه ميدهد.
سال تولد فردوسي مولف شاهنامه را ،حدود  329ھ  .ق و وفات وي را سال  411ھ  .ق يا  416ھ .
ق دانستهاند .زادگاه وي را دهكدهپاژ يا باز از طابران يا طبران طوس ذكر كردهاند .ظاهراً فردوسي از نظر
خانوادگي صاحب مال و ثروت در ديار خود بودهاند و قسمت اعظم اين ثروت را صرف تدوين شاهنامه
نموده ،به طوري كه در اواخر عمر و پيري تهيدست بوده است.

فردوسي ،شاهنامه را  ،حدود سال  365ھ  .ق آغاز كرد و احتماالً آن را در سال  400ھ  .ق به پايان
برد .تعداد ابيات شاهنامه به حدود پنجاه هزار بيت ميرسد 1 .در نظر فردوسي و ديگر معاصرانش ،موضوعي
كه وي بدان مي پرداخت تاريخ واقعي ايران باستان و اثر وي گذشته از اثري شعري ،تأليفي علمي نيز بود2 .
منابعي مانند شاهنامهي منثور اثر ابومنصور و خداي نامكها از مهمترين منابعي بودند كه فردوسي در سرودن
شاهنامه از آنها بهره جست .فردوسي در هنر سخنوري مديون گذشتگان خود است .به عبارت ديگر ،اگر شعراء
و نويسندگان قبل از فردوسي  ،زبان فارسي و شعر فارسي را به بلوغ و كمال نميرساندند ،شاهنامهكه حاصل
نبوغ سرشار فردوسي بود ،نميتوانست شكل گيرد.
از آنجا كه شعراء و نويسندگان بر اساس ضرورت زماني ،چكيده فكر و استعداد خود را به پادشاهان
و اميران و حكام تقديم مي كردند  ،و از آنجا كه تنها دربار خريدار اين كاال بود ،لذا ،فردوسي حاصل سي سال
رنج و سعي و ابتكار و استعداد خود را به محمود غزنوي تقديم داشت .البته الزم است بيان شود كه فردوسي
كار خود را پيش از آغاز سلطنت محمود شرو ع كرد .نكته قابل توجه ديگر در مورد علت سرودن شاهنامه اين
است كه اين كار مهم نمي تواند فرمايشي و فقط به صرف گرفتن اجرت و پاداش باشد ،بلكه از روح ايران
دوستي و وطن پرستي فردوسي سرچشمه گرفته است.
از آنجا كه شاهنامه تاريخ ايران است ،در وهل اول بايد حدود جغرافيايي ايران را از حيث شاهنامه
معين كرد به طوري كه قلمرو اقتدار هر يك از شاهان و سلسلهها و محل وقوع حوادث از قبيل جنگها
مشخص شود .از آنجا كه محل بسياري از اماكن موجود در شاهنامه دقيقاً مشخص نيست .و همچنين به دليل
اين كه در متون مختلف جغرافيايي نام يك مكان را در چند نقطه جغرافيايي ذكر كردهاند ،با مراجعه به شاهنامه
و بررسي حوادث از ديدگاه فردوسي ،ميتوان محل مورد اختالف را نيز تخمين زد.
در تعيين جغرافياي شاهنامه بايد بر حسب دورههاي اساطيري  ،پهلوي و تاريخي قايل به نوعي
طبقه بندي شويم .دوره اول كه دوره اساطيري نام دارد از كيومرث شروع ميشود و تا پايان دوره ضحاك ادامه
مي يابد .در اين دوره  ،شروع داستان شاهنامه با توصيف پادشاهان پيش از تاريخ است كه در حقيقت
نمايندگان نخستين افراد بشر ،بلكه نخستين آثار آفرينش جهان بودهاند 3 .قسمت عمده اين تاريخ و اين دوره
مطابق واقع نيست .بلكه به طوري است كه ملت ايران آن را تصور كرده ،اسطوره است 4 .در اين قسمت
كيومرث اولين مرد و اولين شاه و مطابق روايات دين زرتشت اولين پيامبر ميباشد .در اين دوره طبيعي است
كه به هيچ وجه نميتوان در خصوص تعيين اماكن جغرافيايي قطعيتي حاصل نمود .به عبارت ديگر ،در اين
دوره اماكن جغرافيايي در هالهاي از ابهام قرار دارند .مثالً هركز نميتوان يقين داشت كه كيومرث و فرزند او
در كجا زندگي ميكردند  ،يا هوشنگ آتش را در كجا كشف كرده است ،اما هر چه هست،به لحاظ آنكه اين
دوره ناظر به دوره هاي آغازين شكل گيري نظامات اجتماعي و پيدايش مدنيت در بين اقوام آريايي است  ،ان
هم در مقياس وسيع ،بنابراين مي توانيم قلمرو جغرافيايي آن را در حدود مسقط الرأس آرياييان نخستين كه

هنور اقوام و ملل ساكن در درههاي سند و فالت ايران تقسيم نشده بودند ،يعني جايي در دشتهاي آسياي
مركزي تا حدود سرزمينهاي جنوب سيبري ،متصور شويم.
با آغاز دوره پهلواني (از فريدون به بعد) كه دومين دوره در حوادث شاهنامه است ،كم كم اماكن
شاهنامه وضوح بيشتري يافته و از ا بهام كمتري برخوردارند ،در همين دوره است كه سخن از «بيتالمقدس»
به عنوان پايتخت ضحاك و گذر از «اروند» براي رسيدن به آن سخن ميرود .در همين دوره است كه از
سرزمينهاي ايران « ،توران» و «روم» ياد ميشود .همچنين از «يمن» كه فريدون براي پسرانش از آنجا زن
گرفت  .همچنين در ادامه اين دوره (در عهد منوچهر) از سرزمين «سيستان» كه مقر زندگي خاندان «سام»
است و «زابل» و «كابل» كه «رودابه» از اهالي آنجاست باخبر ميشويم.
شروع دوره سوم كه دوره تاريخي نام دارد و شروع آن تقريباً از حمله اسكندر و روي گار آمدن
سلوكيان است ،و خيلي مختصر در مورد اشكانيان نيز صحبت مي شود .قسمت عمده اين دوره ،حوادث ايام
حكومت ساسانيان است كه از چگونگي روي كار آمدن اردشير بابكان شروع و تا يزد گرد سوم و كشته شدن
وي ادامه پيدا ميكند .قسمت هاي بعدي اين دوره جنگهاي اعراب مسلمان با مردم ايران است كه در شاهنامه
طي جنگهاي مختلف به آن پرداخته شده است .اماكن جغرافيايي در اين دوره ،كامالً مشخص و معلوم
مي باشند ،زيرادر متون جغرافيايي و تاريخي قرون اول هجري به اين اماكن كم و بيش اشاره شده است.
بنابراين ميتوان با مراجعه به اين متون و مقايسه آن با شاهنامه محل آنها را مشخص و معلوم كرد.
به طور كلي ،اماكن جغرافيايي شاهنامه بر اساس تقسيم بندي فوق را ميتوان در بخشهاي مختلف
مورد بررسي قرار داد كه مهم ترين آنها عبارتند از :شهرها ،رودها ،درياها ،و درياچهها ،كوهها ،دژها و قالع و
 ...كه در ادامه به اختصار هر يك از بخشهاي فوق مورد بررسي قرار ميگيرند.
الف :شهرها
مهمترين اماكن جغرافيايي شاهنامه را ميتون در ذكر و توصيف فردوسي از شهرها مشاهده كرد.
شهرهاي مختلفي كه در شاهنامه از آن به مناسبتهاي مختلف نام برده ميشود عمدتاً در فالت ايران واقع
شدهاند .با بررسي اين شهرها ،حدود مرزها يايران قديم و همچنين قلمرو نفوذ ايرانيان هم از جهت سياسي و
هم از جهت فرهنگي مشخص و معلوم مي گردد .البته در شاهنامه ،به مناطق و شهرهاي مهم خارج از فالت
ايران نيز اشاره شده است كه به عنوان مثال ميتوان به كشورهايي مانند  :روم در داستانهاي ضحاك ،فريدون،
كاموس ،خاقان ،دوازده رخ ،رستم و اسفنديار ،جنگ بزرگ و  ...اشاره كرد.
يكي روم و خاور دگر ترك و چين

سوم دشت گردان ايران زمين

هندوستان از ديگر مناطقي است كه خارج از فالت ايران قرار داشته و فردوسي در داستان منوچهر
 ،ضحاك ،سياوش ،كاموس ،خاقان ،رستم و اسفنديار ،داراب و  ...بدان اشاره كرده است.
گر از كابل و زابل و مرز هند

شود روي گيتي چو چيني پرند

مصر به دليل موقعيت خاص جغرافيايي خود ،از ديگر مناطقي است كه فردوسي در داستانها ماوران،
دارا ،اسكندر و خسرو پرويز بدان پرداخته است.
به مصر آمد از روم چندان سپاه

كه بستند بر مور و بر پشه راه

حبشه يا به تعبير جغرافي دانان قديم اسالمي سومالي يا اريتره امروزي  5يكي ديگر از مناطقي است
كه خارج از فالت ايران قرار داشت و فردوسي در داستان اسكندر بدان اشاره كرده است.
ور آن جايگاه شاه خورشيد فش

بيامد دمان تا زمين حبش

سقالب (يا صقالب) كه «اختصاصاً به اسالو اطالق مي شود ،به محل زندگي آنان واقع در ناحيه بلغار
و قسطنطنيه اشاره دارد .امروزه اين ناحيه سرزمينهاي يوگسالوي ،چك و اسلواكي را تشكيل ميدهد6 ».
فردوسي در داستان سياوش ،كاموس ،خاقان و خسرو پرويز بدين ناحيه كه خارج از فالت ايران قرار داشت،
اشاره كرده است.
ز تركان زمين تا به سقالب و روم

نديدند يك مرز آباد بوم

چنين كه حدود آن به نقل از مؤلف حدود العالم عبارت است از « :مشرق او درياي اقيانوس مشرقي
است و جنوب وي حدود واق واق و كوه سرنديب و درياي اعظم ،مغرب وي هندوستان و تبت و شمال وي
حدود تبت و تغز غز و خرخيز»  7به دليل مجاورت با ماوراء النهر و هم مرز بودن با حدود طبيعي فالت
ايران ،از ديگر مناطقي است كه فردوسي در اكثر داستانهاي شاهنامه مانند فريدون ،منوچهر ،جمشيد ،نوذر،
سياوش ،جنگ بزرگ ،بهرام گور ،يزد گرد دوم ،جنگ رستم و اسفنديار و  ...بدان اشاره كرده است.
ز دينار چين ز بهر نثار

بياورد فغفور چين صد هزار

همچنين با بررسي اشعار شاهنامه مي توان موقعيت جغرافيايي بسياري از شهرها را مشخص و معلوم
كرد كه به عنوان مثال ميـوان به شهر كُجاران كه «شهري بوده در ساحل خليج فارس»  8و يا «نام شهري به
درياي پارس به نقل از شاهنامه»  9در داستان اشكانيان اشاره كرد.
ز شهر كجران برآمد نفير

برفتند با نيزه و تيغ و تير

به نزديك او مردم انبوه شد

ز شهر كجاران سوي كوه شد

همان گونه كه بيان گرديد ،بيشتر شهرهاي ذكر شده در شاهنامهدر فالت ايران واقع شدهاند كه درين
ميان  ،ماوراءالنهر و سپس خراسان بيش از ديگر مناطق مورد توجه قرار گرفتهاند ،به عبارت ديگر ،بيشترين
شهرهاي ذكر شده در ناحيه ماوراءالنهر وخراسان قرار داشتند .كه اين امر بيانگر اهميت خراسان و اطراف آن
براي فردو سي است كه حتي به شهرها و مناطق كوچكي مانند باورد (ابيورد) كه توسط «باورد» پسر گودرز بنا
شده بود 10 ،و در ميان كوه و بيابان قرار داشت  11و بدان خابران يا خاوران نيز ميگفتند كه مركز آن مهنه يا
ميهنه بوده  ،نيز اشاره شده است12 .
ميان سرخس است نزديك طوس

ز باورد برخاست آواي كوس

البته الزم به ذكر است ،از آنجا كه بيشترين حوادث شاهنامه ،پرداختن به جنگهاي ايران و تركان است
و مسكن قبايل ترك نيز عمدتاً در ماوراءالنهر قرار داشت ،لذا ،فردوسي چارهاي جز پرداختن به اين مناطق و
توصيف شهرهاي آن نداشت.
به جز خراسان و م اوراء النهر ،ساير مناطق و مراكز فالت ايران نيز به مناسبت حوادث مختلف بدان
اشاره شده است كه به عنوان مثال مي توان به فارس ،خوزستان ،كرمان ،نواحي شرقي ايران ،آذربايجان ،قفقاز،
اصفهان ،شهر ري ،نواحي مركزي ايران .. ،اشاره كرد .د ر اين ميان بعضي از شهرها به داليل سياسي  ،مذهبي،
اقتصادي ،استراتژيكي اهميت بيشتري داشتند به عنوان مثال ميتوان به تيسفون « كه در پهلوي تيسپون و در
التين كتيفون گفته ميشود 13 ».اشاره كرد .فردوسي در داستان شاپور ،اشكانيان ،يزدگرد ،بهرام گور ،خسرو
پرويز ،اردشير و بدين ناحيه پرداخته است و از آن به عنوان پايتخت زمستاني ساسانيان نام برده است.
زمستان بدي جاي او طيسفون

ابالشكر و مؤيد رهنمون

همچنين بعضي از شهرها نيز به داليل مذهبي اهميت داشتند مانند بيت الحرام (كعبه) در شهر مكه
كه در داستان اسكندر بدان اشاره شده است .يا شهر مكه در جزيرهالعرب كه «شهري است بزرگ و آبادان و
با مردم بسيار و بر دامن كوه نهاده و گرداگرد وي كوهاست و شريف ترين شهري است اندر جهان»  14و در
داستان گشتاسب و اسكندر بدان پرداخته شده است.
خداوند خواندش بيت الحرام

بدو شد ترا راه يزدان تمام

مران جاي را داشتندي چنان

كرمر مكه را تا زيان اين زمان

يكي ديگر از شهرهاي مذهبي كه فردوسي در داستان ضحاك بدان اشاره ميكند و از آن به عنوان
پايتخت ضحاك نام ميبرد بيت المقدس است .مؤلف حدود العالمف بيت المقدس را جزء ناحيه شام دانسته و
در مورد آن چنين ميگويد« :شهري است بر بر كوه ،و اندروي هيچ آب روان نيست ،و اندر وي مزگتي
[مرقدي] است كي مسلمان از هر جايي آنجا شوند به زيارت» 15
به خشكي رسيدند سر كينه جوي

به بيت المقدس نهادند روي

بعضي از شهرهاي توصيف شده در شاهنامه ،نيز به دليل افسانهاي بودن آن شهرها و همچنين وجود
جادوگران در آن شهرها اهميت داشتند كه به عنوان مثال ميتوان به شهر «ماي» در داستان انوشيروان و بهرام
گور كه «نام سرزميني است در كشور هپتاليان»  16و يا «ماي ،جايگاه جادوگران كه شهري بوده در هندوستان»
 17و همچنين به شهر آياس كه سرزمين است افسانهاي نزديك چين  18اشاره كرد.
همه كابل ودنبر و ماي هند

ز درياي چين تا به درياي سند

سوي كشور هندوان رد راي

سوي كابل و دنبر و مرغ و ماي

به آياس و خلخ همي بر گذر

بكش هر كه يابي به خون پدر

با بررسي شهرهاي موجود در شاهنامه ميتوان به اين نتيجه ريد كه بسياري از شهرهاي ذكر شده به
مرور زمان از بين رفتهاند و دچار زوال شدهاند .شهر «باس» كه استخري محل آن را در مسير جاده ارجان به
بصره ميداند 19 ،و لسترنج آن را در شمال خاوري منوجان در راه ريگان در سه منزلي هرموز  20و مؤلف
حدودالعالم  21محل آن را بر لب رودي نامشخص دانسته ،يكي از اين شهرهاست .شهر «سمنگان» كه
فردوسي در داستان سهراب و جنگ بزرگ بدان اشاره ميكند و در خراسان قديم قرار داشته و تهمينه مادر
سهراب و زوجه رستم دختر پادشاه آنجا بود و به قول مؤلف حدودالعالم  22در سواحل علياي زود خلم
واقع شده يكي ديگر از شهر هايي است كه به مرور زمان از بين رفته است .شهر «قاچارباشي» در تركستان
 23كه فردوسي در داستان يزد گرد سوم بداناشاره ميكندو همچنين شهر «كجاران» كه در قسمت اشكانيان
شاهنامه بدان اشاره شده و ظاهراً نام شهري در ساحل درياي پارس بوده  24و شهر «گورابه» كه در آن قبر
پدر رستم (زال)  25و نام محلي در زابل كه دخمه نياكان رستم در آن قرار داشته  26و در داستان نوذر بدان
اشاره شده است ،از ديگر شهرهايي هستند كه به مرور زمان از بين رفتهاند.
غمي يافت چون بارگي را نيافت

سراسيمه سوس سمنگان شتافت

سران را سراسر ز لشكر بخواند

سپس سوي قاچار باشي براند

به نزديك او مردم انبوده شد

ز شهر كجاران سوي كوه شد

به گورابه آنگه نهادند روي

همه را شادان و پر گفتگوي

همچنين بسياري از اماكن جغرافيايي موجود در شاهنامه از نظر محل جغرافيايي  ،نامشخص است و
به درستي معلوم نيست كه در كجا قرار داشتهاند« .غاتفر» كه ظاهراً شهري بوده در تركستان  27و در داستان
انوشيروان بدان اشاره شده و «زرنوش» كه دارا آن را بنياد كرد و شايد همان اهواز باشد از جمله مكانهاي
نامشخص در شاهنامه ميباشند كه محل دقيق آنها مشخص نيست.
به هشتم سوي غاتفر گشت گرد

سيه شد جهان چون شب الجورد

يكي شارسان كرد زرنوش نام

به اهواز گشتند ازو شادكام

از ديگر مكانها ي نامشخص ميـوان به «وهر» كه نام واليتي است از همسايگان توران زمين اما مكان
آن معلوم نيست .سرزميني است كه گرگو منصوب بدانجاست 28 .و «هاماوران» كه فردوسي در داستان
سهراب ،سياوش ،هاماوران و هرموز بدان اشاره كرده و ظاهراً «سرزمين غرب ايران (به عقيده نلدكه)،
سرزمين قبيلهاي ساكن يمن ،بالد يمن (برهان قاطع)»  29بوده ،پرداخت.
ز چين و زسقالب و از هند و وهر

همه گنج داران گيرنده شهر

به پيش اندرون شهر هاماوران

به هر كشوري در سپاهي گران

مازندران يكي ديگر از اين مكانهاست كه در ادوار مختلف تاريخي به نواحي مختلف اطالق شده
است .فردوسي در داستانهاي مختلف مانند داستان منوچهر ،نوذر ،هاماوران ،سهراب ،سياوش ،رستم و

اسفنديار ،انوشيروان و  ...از اين مكان نام برده است .مرحوم مجتبي مينوي در اين مورد معتقد است كه « :در
شاهنامه و كتابهاي هم عصر آن و مقدم بر آن ظاهراً لفظ مازندران به معني طبرستان به كار نرفته است ،مگر
آنكه به ندرت عبارتي و شعري را بتوان چنين تفسير كرد .مازندران بر سرزميني در حدود مغرب زمين و
بسيار دور از ايران اطالق ميشده است و ديوهاي مازندران كه در «وي ديو داد» نام برده شدهاند .در مقدمه
ابومنصوري آمده است كه « آفتاب برآمدن را باختر خواندند و فروشدن راخاور خواندند و شام و يمن را
مازندران خواندند و از چپ روم خاوريان دارند و مازندران دارند و مصر گويند از مازندران است ».صاحب
مجمع التواريخ گويد :فريدون قارن كاوه را به چين فرستاد تا كوش پيل دندان را بگرفت بعد از آن به
مازندران مغرب رفت و كروض پادشاه ايشان را بگرفت .در تاريخ ابن اسفنديار آمده است :مازندران محدث
است بحكم آنكه مازندران به حد مغرب است .ولي شك نيست كه از عهد ملكشاه سلجوقي به بعد لفظ
مازندران بر طبرستان اطالق شده است30 » .
همان رزم توران و مازندران

شب تيره و گرزهاي گران

سپهبد بر ايشان زبان برگشاد

ز مازندران كرد بسيار ياد

با بررسي شهرهاي توصيف شده در شاهنامه ميتوان به اين نتيجه رسيد كه بعضي از اماكن تاريخي
درنزديكي شهرها قرار داشتند و به دليل موقعيت خاص جغرافيايي از اهميت ويژهاي برخوردار بودند كه به
عنوان مثال ميتوان به دشت «نخشب» در نزديكي شهر بخارا در ساحل رود زرافشان  31اشاره كرد .كه
فردوسي در داستان سياوش ،جنگ دوازده رخ ،جنگ بزرگ ،انوشيروان و  ...بدان پرداخته است.
همه دشت نخشب سپه گستريد

چون نزديك شهر بخارا رسيد

و همچنين به اين نكته نيز اشاره شده كه بسياري از شهرهاي تاريخي توسط افراد مهم و
شخصيتهاي مشهور شاهنامه ايجاد شدهاند .شهر «سياوش گرد» كه «سياوش در توران بنا كرد و كاخ خود را در
اين شهر به نقش شاهان و پهلوانان و مجالس بزم و كارزار آان آراسته بود[ .و] برخي آن را با كنگ دژ يكي
ميدانند»  32از جمله اين شهرهاست كه فردوسي در جنگ بزرگ بدان اشاره ميكند.
سياوش گردش نهادند نام

همه شهر از آن شارسان شادكام

از ديگر شهرها ،ميتوان به «ساري» اشاره كرد كه در افسانههاي بناي آن را به طوس پر نوذر
سپهساالر كيخسرو نسبت دادهاند و ابن رسته در «االعالق النفيسه»  33آن را در زمره شهرهاي طبرستان ذكر
ميكند و آن را پس از طميس شهري بزرگ ميداند.
فردوسي در داستان فريدون ،منوچهر ،نوذر ،يزدگرد سوم و  ...بهاين شهر اشاره كرده است.
ز درياي گيالن چو ابر سياه

دمادم به ساري رسيد آن سپاه

اشاره شاهنامه به تقسيمات نواحي مختلف يكي ديگر از ويژگيهاي جغرافيايي تاريخي شاهنامه
است كه به عنوان مثال ميتوان به «بست» در ساحل هيرمند و بزرگ ترين شهر كوهستاني مشرق كه شامل

زمين داور و رُخج بوده و در قرن چهارم هجري دومين شهر مهم سيستان محسوب ميشده  34و يا به عقيده
مؤلف حدود العالم جزء ناحيه حدود خراسان و به عنوان دروازه هندوستان محسوب ميشد 35 .و فردوسي در
داستان منوچهر ،نوذر ،دوازده رخ ،رستم و اسفنديار ،رستم و شغاد ،بهمن و  ...از آن نام ميبرد ،اشاره كرد.
وز آن جايگه بركشيدند كوس

ز بست و نشاپور شد تا به طوس

دادن عنوان به بعضي از مناطق و نواحي يكي ديگر از ويژگيهاي جغرافيايي تاريخي شاهنامه است
كه دراين مورد ميتوان به عنوان «نيمروز» براي ناحيه سي ستان در داستان منوچهر ،سياوش ،كيخسرو و بيژن و
منيژه و  ..و «سرزمين غرب ايران» براي ناحيه هاماوران در داستان سهراب ،سياوش  ،هاماوران ،هرمز ... ،اشاره
كرد.
سوي نميروز آمد از راه بست

همه روي گيتي ز دشمن بشست

شنيدي همه جنگ مازندران

كنون گوش كن رزم هاماوران

بسياري از شهرها و نواحي به دليل داشتن موقعيت خاص جغرافيايي ،انساني و جمعيتي در امور
نظامي كاربرد داشتند چنانچه فردوسي در داستان اسكندر به اهميت جدهّ كه «شهري است از مكه بر كران
دريا نهاده ،آبادان و خرم»  36براي اعزام سپاه و لشكركشي به سوي مصر اشاره نموده است و يا از شهر
«سگزي» (سگسار يا سيستان) در داستان كاموس ،خاقان ،نوذر ،منوچهر ،رستم ،و اسفنديار و  ...به عنوان
محل تهيه سپاه نام برده است.
جهانگير با لشكر راه جوي
ز بر گوش و سگسار و مازندران

ز جدهّ سوي مصر بنهاد روي
كس آريم با گرزهاي گران

دكتر وتوصيف بعضي از نواحي كوچك و كم اهميت به دليل حوادث مهمي كه دراين مناطق اتفاق
افتاده از ديگر ويژگيهاي جغرافيايي تاريخي شاهنامه است .شهر «شكنان» يا «بشكنان» يا «شنگان» كه شايد
مصحف سمنگان باشد  37و «ناحيهاي در ماوراءالنهر كه رود جيحون از آنجا ميگذرد»  38و يا به گفته
مؤلف حدود العالم  ...« ،شمال وي [هندوستان] شكنان و خان است»  39يكي از اين مناطق و نواحي است كه
فردوسي در داستانهاي دوازده رخ ،يزدگرد اول ،انوشيروان ... ،بدان اشاره كرده است .از اشعار شاهنامه چنين
استنباط ميشود كه اين ناحيه جزيي از ماوراءالنهر بوده و همچنين محل تهيه سپاه نيز محسوب ميشده است.
زبلخ و زشكان و آموي و زم

سليح و سپه خواست گنج و درم

چو شنگان وز ترمذ و يسه گرد

بخارا و شهري كه هستش بگرد

كه از هند و شنگان و سقالب و چين

نخوانند از اين پس بر او آفرين

و همچنين «شهرزور» كه به گفته مقدسي در احسن التقاسيم  40جزيي از سرزمين كوهستان بوده كه
با شهرهايي مانند قم ،كاشان ،دماوند ،كمره ،ماه كوفه ،ماه بصره ،در يك حدود بودهاند .از ديگر مناطقي است
كه در داستان اسكندر بدان اشاره شده است.

همان نامور خسرو شهر زور

همان خسرو و اشك و فريان وفور

با برررسي شهرهاي توصيف شده در شاهنامه نتيجه ديگري كه حاصل ميشود اين است كه بسياري
از شهرها نام اشخاص نيز مي باشد .به عبارت ديگر ،از آنجا كه در پيدايش بسياري از شهرها افراد مشهور نقش
داشتند بنابراين ،نام بعضي از شهرها نام افراد معروف و مشهور ميباشد كه عمدتاً از شخصيتهاي شاهنامه
محسوب ميشوند .به عنوان مثال ميتوان به موارد زير اشاره كرد« .سنجه» كه در ناحيه شام واقع شده  41و
در داستان انوشيروان ورفتن كاوس به مازندران از آن ياد مي شود ،همچنين نام يكي از سرداران خاقان چين
نيز ميباشد.
همي بآسمان برزد از خاك زود

سپهدار خاقان چين سنجه بود

«قالوس» (معرب جالوس) در داستان لهراسب ،هم به قسمتي از واليت رستمدار مازندران كه حاليه
نور و كجور ميگويند و ظاهراً توسط منوچهر بنا شده اطالق ميشود  42و هم نام يكي از سرداران ميباشد.
يكي نامور بود قالوس نام

خردمند و با دانش و راي و گام

به كاخ اندرون بود قيصر دژم

چو قالوس و گشتاسب با او به هم

«گرگستاران» كه در شاهنامه مترادف با مازندران ذكر شده و در داستان منوچهر  ،نوذر ،گشتاسب و
هفت خوان بدان ناحيه اشاره شده ،نام يكي از پهلوانان توران نيز ميباشد43 .
سوي گرگساران و مازندران

همي راند خواهم سپاهي گران

چو نزديكي گرگساران رسيد

يكايك زدورش سپهبد بديد

«ويسه» در داستان بيژن و منيژه ،دوازده رخ ،جنگ بزرگ و  ...هم «نام شهري است در ماوراءالنهر كه
اندر ميان كوه و صحرا نهاده بر حد ميان چغانيان و ختالن و اندر وي دايم باد آيد  44 »...و هم نام يكي از
سرداران سپاه افراسياب به نام «پيران ويسه» بوده است.
سپهدار چون ويسه تيز چنگ

كه ساالر بود بر سپاه پشنگ

بشد ويسه ساالر توران سپاه

ابالشكري نامور كينه خواه

در اين مورد همچنين ميتوان به «طوس» اشا ره كرد كه فردوسي در موارد مختلفي مانند داستان نوذر
 ،سهراب ،كيخسرو ،رستم واسفنديار ،دوازده رخ ،جنگ بزرگ و  ..هم از آن تحت عنوان شهر نام بردهكه
البته اين نام به « چند شهر مانندنوقان ،طال بران ،راذكان»  45اطالق شده و هم نام فرزند نوذر از پهلوانان و
پادشاهان شاهنامه ميباشد.
چنين گفت پس طوس با مهتران

كه اي رزم ديده دالور سران

بكشتش به طوس اندرون اژدها

كه از جنگ او كس نيابد رها

يكي ديگر از ويژگيهاي شهرهاي توصيفي در شاهنامه ،دور بودن آنها از مركز حكومت ميباشد و
لذا به دليل اين ويژگي ميتوانست پناهگ اه مناسبي براي افراد باشد .شهر كرمان كه فردوسي در داستان دارا
بدان اشاره ميكند داراي چنين ويژگي بود.
جهاندار دارا به كرمان رسيد

همي از كف دشمنان جان كشيد

آوردن نام روستاها و مناطق بسيار كوچك يكي ديگر از ويژگيهاي جغرافياي تاريخي شاهنامه است
كه در اين مورد به عنوان مثال ميتوان به «كشميهن» كه «نام شهري در خوارزم و روستايي در مرو»  46بوده و
فردوسي در داستان بهرام گرو بدان ميپردازد ،اشاره كرد.
سپهبد به كشميهن آمد به مرو

شد از تافتن باد پايان چو غرو

به كشميهن آمد به هنگام روز

چو برزد سر از كو گيتي فروز

اشاره فردوسي به ويژگي هاي سياسي و حكومتي شهرها ،از ديگر مواردي است كه در شاهنامه بدان
پرداخته شده است .كه در اين مورد ميتوان به شهر «اندلس» و «هروم» اشاره كرد كه در هر دو شهر زنان
حكمراني و حكومت ميكردند.
فردوسي در داستان اسكندر به شهر اندلس كه در جنوب كشور ،اسپانيا در شبه جزيره ايبريا در كنار
درياي مديترانه و اقيانوس اطلس واقع شده  ،اشاره كرده ودر مورد ان ميگويد:
زني بود در اندلس شهريار

خردمند با لشكر بيشمار

و همجنين در همانجا به شهر «هروم» «شهري در عهد اسكندر كه زنان ادارهاش ميكردند»  ،47و
نام ديگر آن بردع  48بوده است اشاره كرده و در مورد آن چنين ميگويد:
چو آمد اسكندر به شره هروم

زنان پيش رفتند ز آباد بوم

ايجاد تغيير و تحول در اسامي شهرها به مرور زمان ،يكي ديگر از ويژگيهاي جغرافيايي تاريخي
شاهنامه است كه با تجزيه و تحليل اشعار مختلف ميتوان استنباط كرد.
«بيگند» (كنگ دژ ،كندژ ،كندر) يكي از اين شهرهاست .فردوسي در جنگ بزرگ به شهر بيگند كه
« نام شهري است كه در روايات بناي آن را به جمشيد نسبت ميدهند .نام ديگر آن كنگ دژ يا كندژ [كهن
دژ] كه سالها پايتخت افراسياب بوده است و در پنج فرسنگي بخارا و سرراهي كه به رودخانه جيحون ميرسد
قرار دارد و اكنون هست 49 ».پرداخته و مؤلف حدودالعالم نيز اين شهر را با شهرهايي مانند ترشيز  ،بنابد،
تون ،كري از حدود كوهستان و نشابور ذكر كرده  50و همچنين از آن به عنوان محلي كه فريدون آتشكدهاي
در آن بنا كرده بود و سپس مقر افراسياب شد 51 ،نيز ياد شده است .همچنين اين شهر در شاهنامه به نام كندژ
كه پهلوي بوده ،آمده كه با بيكند امروزي تطبيق ميكند.
ورا نام كندژ بدي پهلوي

اگر پهلواني سخن بشنوي

كنون نام كندژ بيگند گشت

زمانه پر از بند و اورند گشت

«توران» كه اشعار متعددي مانند مقدمه شاهنامه ،داستان فريدون ،منوچهر  ،هاماوران ،هفت خوان،
جنگ رستم و اسفنديار ،شيرويه و  ...بدان اشاره شده يكي ديگر از اين شهرهاست كه به مرور زمان دچار
تغيير و تحول شده و در حقيقت توران  ،نام ماوراءالنهر قديم است كه به تركستان امروزي تغيير يافته است.
به هر جايي پشت دليران تويي

نگهدار ايران و توران تويي

شهر «چاچ» يا «تاشكند» امروزي در ازبكستان يكي ديگر از اين شهرهاست كه در ادوار مختلف به
نامهاي مختلف ناميده شده است .فردوسي در داستان دوازده رخ ،جنگ بزرگ  ،اشكانيان  ،انوشيروان و  ...به
اين ناحيه اشاره ميكند .چاچ يا « ناحيه قديم ماوراءالنهر  ،در غرب فرغانه ،در ساحل شمال شرقي سيحون يا
سير دريا كه اكنون همان شهر تاشكند ازبكستان است  ،در عهد ساسانيان بنكث نام داشته ،از دوره تيموريان به
بعد تاشكند نام گرفت 52 ».مؤلف حدودالعالم  53آن را ناحيهاي بزرگ و آبادان با مردمان غازي پيشه و
توانگر توصيف كرده است.
ز آموي تا شهر چاچ و ختن

وز آن پس بزرگان شدند انجمن

شهر «حلوان» كه فردوسي در داستان اسكندر بدان اشاره ميكند در دوره آشوريها به نام «حلمتو»
ناميده ميشده  54و ابن خردادبه آن را شاذ فيروز و به عبارتي مركز استان شاذفيروز ذكر كرده است اين شهر
از بناهاي قباد اول ساساني است و در ناحيه عراق قرار داشته است:
كه تازي كنون نام حلوان نهاد

ارش خواند آن شارسان را قباد

بعضي از شهرهاي شاهنامه با ذكر ويژگيهاي خاصي توصيف شدهاند كه به عنوان مثال مي توان به
شهر «بابل» در داستان يزدگرد اشاره كرده كه بنا به گفته استخري  56جزء كنعانيان به احتمال زياد كلدانيان
بوده و با خط مشهور خود توصيف شده است.
سرمژه چون خنجر كابلي

دوزلفش چو پيچان خط بابلي

همچنين بعضي از مناطق ذكر شده به دال يل عمدتاً مذهبي درغير معني اصلي خود كاربرد پيدا
كردهاند و توصيف شدهاند كه به عنوان مثال مي توان به «باختر» اشاره كرد .باختر « در زبان اوستايي اپاختر يا
اپاخذر ،به معني شمال يعني جايگاه ديوان[ ،چون] در اوستا شمال را نحس ميدانند .ودر شاهنامه باختر به
معني شرق و محل طلوع خورشيد است57».
چو خورشيد سربرزد از باختر

سياهي به خاور فرو برد سر

چو از باختر چشمه اندر كشيد

شب آن چادر تار بر سر كشيد

ب :رودها و رودخانهها
يكي ديگر از اماكن جغرافيايي شاهنامه «رودها» ميباشند كه به داليل مختلف داراي اهميت هستند .به
ط ور كلي مي توان گفت كه بيشتر رودهاي ذكر شده در شاهنامه درمنطقه فالت ايران و ماوراء النهر قرار
گرفتهاند .هر چند كه به برخي از رودها خارج از فالت ايران ،مانند رود نيل در مصر و رود گنگ در هندوستان

نيز اشاره شده است .رود ارس در شمال ايران ،اروند (دجله) و فرات ،در جنوب غربي آسيا (تركيه و عراق
امروزي) ،رود ايال ،جيحون  ،سيحون ،مرورود ،موليان در ماوراءالنهر ،رود هيرمند در مرز ايران و افغانستان
امروزي از مهمترين رودهاي ذكر شده در شاهنامه ميباشند كه در داستانهاي مختلف شاهنامه بدانها اشاره
شده است.
محل بعضي از رودهاي ذكر شده در شاهنامه دقيقاً مشخص نيست « .الماس رود» كه فردوسي در
داستان خاقان چين بدان اشاره ميكند يكي از اين رودهاست .يعني « جايي كه افراسياب از بيم رستم و سپاه
ايران اندوختههاي خود را بدانجا منتقل كرد58 » .
فرستم همه سوي الماس رود

نه هنگام جام است و بزم و سرود

«كاسه رود» يكي ديگر از رودهاي ذكر شده در داستانهاي كيخسرو ،فرود و دوازده رخ است كه محل
جغرافيايي آن دقيقاً مشخص نيست ولي از بعضي اشعار شاهنامه چنين استنباط ميشود كه اين رود در توران
زمين قرار داشته است.
خبر شد به توران كز ايران سپاه

سوي كاسه رود اندر آمد به راه

البته الزم به ذكر است بيان گردد كه بعضي از شهرها بر لب رودها قرار گرفته بودند كه اين امر بيانگر
اهميت رودها مي باشد كه به عنوان مثال ميتوان به «حلب» كه ابن رسته در االعالق النفيسه  59آن را در
زمره كوره شام ذكر ميكند و بر «رود قويق» يا «گوك سو» در فاصله  110كيلومتري شمال درياي مديترانه 60
قرار داشته ،اشاره كرد .كه فردوسي در داستان انوشيروان به اين شهر اشاره ميكند.
نياسود كس تا به مرز حلب جهان شد پر از شور سنج و جلب
ج :درياها و درياچهها
درياها و درياچهها از ديگر اماكن جغرافيايي توصيف شده در شاهنامه ميباشند كه به عنوان مثال
ميت وان به درياي چيچست (اروميه) ،در داستان خسرو پرويز ،درياي خزر در داستان سياوش  ،دوازده رخ،
لهراسب ،بهرم گور و  ،...درياي روم در داستان ضحاك ،فريدون ،سياوش ،جنگ رستم و اسفنديار و ،...
در ياي قلزم (بحر احمر ،درياي سرخ) بين آسيا و آفريقا در داستان سياوش و جنگ بزرگ  ،درياي كيماك كه
ظاهراً دريايي بوده در تركستان كه در جنگهاي كيخسرو و افراسياب بدان اشاره شده ،درياي نيل يا رود نيل،
درياچه هامون در سيستان و  ...اشاره كرد.
سوي راه چيچست بنهاد روي

همي راند شاذان دل و راه جوي

به قيصر خزر بود نزديكتر

وزيشان بدش روز تاريك تر

كه از داد شه گشت آباد بوم

ز درياي چين تا به درياي روم

كزو گشتهامون چو درياي قار

درآ«د به جنبش زمين از سوار

به درياي قلزم بجوش آرد آب

نخارد سر از كين افراسياب

به درياي كيماك بر بگذرم

سپارم ترا كشور و افسرم

سپهدار قارن چو آشفته پيل

زمين كرده از خون چو درياي نيل

ز خرگاه لشكر به هامون كشيد

به نزديكي رود جيحون كشيد

تغيير و تحول در اسامي درياها يكي از ويژگي هاي اين بخش از اماكن جغرافيايي شاهنامه است كه به
عنوان مثال مي توان به درياي چيچست (اروميه) ،درياي خزر (كاسپين ،طبرستان) ،درياي قار (درياي سياه)،
درياي قلزم (درياي سرخ) و  ..اشاره كرد.
د :كوهها
در بررسي جغرافيايي تاريخي شاهنامه ،بخش ديگري از اماكن جغرافيايي ،كوهها ميباشند .در
شاهنامه به كوههاي متعدد و مختلفي اشاره شده است كه مهمترين آنها عبارتند از  :كوه اسپروز (اسپروج،
زاگرس) كه فردوسي در داستان رفتن كيكاوس به مازندران و جنگ بزرگ بدان اشاره ميكند و در اوستا «به
نام اسپروج»  61آمده است كه كوهي است بلند و همان زاگرس است.
نياسود تيره شب و پاك روز

همي راند تا پيش كوه اسپروز

در شاهنامه به طور مكرر در داستانهاي مختلفي مانند داستان ضحاك ،منوچهر ،هاماوران ،كاموس و
 ...و « همچنين در داستان فرار كردن مادر فريدون و رهانيدن پسر خود ،و در داستان پرورده شدن زال نزد
سيمرغ و در داستان رفتن رستم براي آوردن كي قباد و مواردي ديگر از البرز نام برده ميشود و به نظر ميرد
كه همه جا مراد كوههاي شمال هندوستان است نه كوههاي شمال ايران فعلي62 ».
شدم ناپديد از ميان گروه

مر اين را بر م سوي البرز كوه

كوه بارمان (بارما) بين عراق و تركيه  63در داستان سهراب ،سياوش ،دوازده رخ و  ،...كوه دماوند
(دنباوند) در شمال ايران و بلندترين قله سلسله جبال البرز در داستان ضحاك و خسرو پرويز  ،كوه «ريبده»،
« در خراسان نزديك گناباد كه جنگ دوازده رخ در آن اتفاق افتاد»  ،64سفيد كوه (سپيد كوه) «در مرز توران
كه دژ فرود پسر سياوش و نواده دختري پيران در آنجا بود 65».در داستان فرود و سياوش ،كوه سقيال در
داستان لهراسب «در سرزمين روم كه گشتاسب در آنجا اژدهايي را كشت»  ،66كوه افسانهاي قاف در داستان
هاماوران ،سياوش و  ...كه «اغلب نويسندگان با البرز يكي دانستهاند و برخي ديگر بر قفقاز اطالق كردهاند» .
 ، 47كوه قال (قلو) در داستان سياوش در توران زمين ،كوه كنابد در خراسان  ،كوه منوشان خوزان در داستان
جنگ بزرگ  ،كوه هماون درداستان كاموس كشاني درخراسان و محل جنگ ايران و توران  ،كوه بيستون كه
بيشتر براي بين عظمت و صالبت ذكر شده.
از مهمترين كوههاي توصيف شده در شاهنامه ميباشند كه در اشعار مختلف بدانها اشاره شده است.
بلرزيد برخود كه بيستون

به زهره چو شر كه بيستون

ھ :دژها و قالع
دژها و قالع در شاهنامه بخش ديگري از اماكن جغرافيايي شاهنامه را تشكيل ميدهند .اين دژها
معموالً درمناطق كوهستاني فالت ايران و توران قرار گرفتهاند .بعضي از اين دژها و قالع افسانهاي ميباشند
مانند «گنگ دژ» (گنگ دژ هوخت) كه در داستان ضحاك و رفتن او به بيت المقدس بدان اشاره شده است.
«قلعه اي كه ضحاك در شهر بابل ساخته و آن را بهشت گنگ لقب داده بود كه اكنون خراب است .. .و بر
كنار آن چاهي است كه مي گويند هاروت و ماروت در آن چاه محبوسند .همچنين مخفف كهن دژ يعني
قلعه كهنه كه پايتخت افراسياب بوده است .در مينو خرد آمده كه از ساختههاي سياوش پسر كيكاوس است كه
در اوستا گنگه نيامده شده است68 » .
كنون بشنو از گنگ دژ داستان

بدين داستان باش همداستان

چو بر پهلواني زبان راندند

همي گنگ دژ هوختش خواندند

از اين بيت استنباط ميشود كه نام پهلوي گنگ دژ «هوخت» بوده است.
دژ يا قلعه «منديش» در خراسان بزرگ يكي ديگر از دژهاي افسانهاي توصيف شده در شاهنامه است.
از او نيز منديش از كشورش

كه نه كشورش باد و نه افسرش

بعضي از دژها محل نگهداري آذوقه سپاهيان بوده است كه به عنوان مثال ميتوان به «دژ الژوردين»
در داستان خسرو پرويز اشاره كرد.
دژ گنبدين كو تا خربنه

دژ الژوردين ز بهر بنه

مهم ترين دژها و قالع ديگر عبارتند از« :آوازه دژ» در تركستان «دژ اآلن» (اآلنان) در توران زمين كه
در داستان هاي دوازده رخ ،جنگ بزرگ ،انوشيروان و  ...بدان اشاره شده است« .دژ بهمن» در نزديكي اردبيل
كه در داستان سياوش بدان اشاره شده« ،رويين دژ» كه در داستان دوازده رخ ،جنگ بزرگ ،كيخسرو ،رستم و
اسفنديار و  ...بدان اشراه شده و قزويني  69آن را در سه فرسخي مراغه كه از هر طرف آن رودخانهاي جريان
داشته  ،ذكر كرده است.
شميران و رويين دژ و را به كوه

كالت از دگر دست و ديگر گروه

«دژ سپيد» در مرز ايران و توران كه سهراب در لشكر كشي به ايران اول بار بدانجا رسيد و پس از
جنگ با هجيرود گرد آفريد آن را ويران كرد« 70 .دژ طبرگ» در نزديكي شهر ري كه سلطان طغرل در سال
 588ھ .ق آن را تخريب كرد 71 .دژ «قالينوس» در روم كه در داستان انوشيروان بدان اشاره شده و همچنين
«دژ گنبدان» در داستانهاي گشتاسب ،هفت خوان ،جنگ رستم و اسفنديار و « ...در خراسان كه گشتاسب
فرزند خود اسفنديار را در آنجا محبوس و زنداني كرد72 ».
سوي گنبدان دژ فرستاديم

ز خواري به بيگانگان داديم

از مهمترين دژها و قالع ذكر شده د رشاهنامه ميباشند كه از اهميت ويژهاي برخوردار هستند.

و :اماكن جغرافيايي ديگر
گذشته از اماكن جغرافيايي فوق ،كه به اختصار بيان گرديد ،در شاهنامه به مناسبتهاي مختلف و در
داستانهاي مختلف به بعضي از اماكن جغرافيايي ديگر نيز اشاره شده است .آتشكدهها يكي از اماكن مقدسي
ميباشند كه در شاهنامه بدانها اشاره شده است به عنوان مثال ميتوان به آتشكده «آذربرزين» (آذر برزين مهر)
در ريوند خراسان در داستان يزد گرد اول ،آتشكده «خرادمهر» در داستان هفت خوان كه ظاهراً توسط اردشير
بابكان بنا شده است« ،معبد نوبهار»در بلخ در داستان بهرام گور ،آتشكده «نوش آذر» در داستانها يگشتاسبف
هفت خوان ،رستم و اسفنديار ،بهمن و  ...كه نام آتشكدهاي از هفت آتشكده مغان و پارسيان كه آذرنوش هم
گفتهاند 73 ».بوده است ،اشاره كرد .
فردوسي جهت بيان عظمت ساسانيان به ايوان كسري در داستان خسرو پرويز كه در زمان انوشيروان
ساخته شد و يكي از بناهاي معروف دوره ساسانيان ميباشند ،اشاره ميكند.
بسي روزگار اندر آن برده بود

به ايوان كه نوشيروان كرده بود

ذكر و توصيف معدن «پنجهير» (پنج كوه) در داستان دوازده رخ ،در شرق رودخانه كابل  ،كه ابن
حوقل  74آن را در باالي تپه اي با ده هزار معدنچي و در كنار رود كابل توصيف ميكند ،يكي ديگر از اماكن
جغرافيايي شاهنامه ميباشد.
دگر پنجهير و در باميان

سرمرز ايران و جاي كيان

دشتها از ديگر اماكن جغرافيايي شاهنامه مي باشند كه فردوسي در مواردي بدانها اشاره كرده است كه
به عنوان مثال ميتوان به دشت «دغو» كه «گيو و طوس در شكارگاه آن دختر گرسيوز برادر افراسياب را
يافتند و پيش كيكاوس آوردند و وي او را به زني گرفت و سياوش از او به دنيا آمد»  75در داستانهاي
سياوش و دوازده رخ ،اشاره كرد.
گماني چنان برد بيژن كه اوي

چو تنگ اندر آيد به دشت دغوي

دشت «سروج» در ناحيه كرمان  ،كه فردوسي در داستان سياوش و رستم و شغاد بدان ميپردازد و
همچنين دشت «ميشان» در ناحيه عراق كه درداستان اردشير اول بدان پرداخته شده و از ديگر دشتهاي معروف
ذكر شده در شاهنامه ميباشند.
هم از پهلوي پارسي كه كوچ و بلوچ

ز گيالن جنگي و دشت سروج

دگر بوم ميسان و رود فرات

پر از چشمه و چارپاي و نبات

از ديگر اماكن جغرافيايي شاهنامه ميتوان به بيشه «تميشه» در «نزديكي آمل كه بوميها به آن شيماي
بيشه ميگويند»  76در داستان فريدون و همچنين بيشه «فاسقون» كه «بيشه و جنگلي در روم بوده»  77و
فردوسي در داستان لهراسب بدان ميپردازد ،اشاره كرد.

ز آمل گذر سوي تميشه كرد

نشست اندر آن نامور بيشه كرد

چنين تا لب بيشه فاسقون

برفتند پويان و دل پر ز خون
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 -69جغرافيايي تاريخي سرزمينهاي خالفت شرقي ،پيشين ،ص .176
 -70فرهنگ جامع شاهنامه
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