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  چكيده
فضايي پيشا وستفاليا است و واژه مرز  -اصطالح سرحد ناظر بر تعيين حدود نسبي قلمرو واحدهاي سياسي

 -تحديد وسعت واحدهاي سياسي . دهد ميهاي مدرن را نشان رسمي وسعت سرزميني دولتحدود دقيق و 
مقاله حاضر بر . فضايي تاريخي، تابعي از دوره زماني و ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي حاكم است

ت، سرشتي از آنجا كه شاهنامه اثري حماسي اس. تعيين سرحدات ايران از منظر شاهنامه فردوسي متمركز است
گيري كه اين امر مستلزم بهرهپذيرد  ميزمانمند و مكانمند ندارد و تحليل محتواي آن بر بنياد واژه سرحد، امكان 

هاي موجود در شاهنامه از  ناممقاله حاضر بر اين فرض استوار است كه جاي .است» نام شناسي جاي«از دانش
يكي از منابع تدوين شاهنامه است و از ديگر سو، عنوان  بهوستا ويج در ا هاي جغرافيايي ايران سو، بازتاب نام يك

ها اساطيري اوستا با واقعيات جغرافيايي فالت جايگوياي كوششي است كه در زمان ساسانيان براي انطباق نام
جغرافيايي صرف نيست و نگارش آن تابع جهان  -ديگر آنكه شاهنامه الزاماً اثري تاريخي. ايران شده است

خود بويژه كتب (ايروش كتابخانه هاي تحقيق نيز به يافته. يشه فردوسي و منابع مورد استفاده او بوده استاند
نتيجه پژوهش . نقلي دارد -شناسي پژوهش نيز ماهيتي روايتي  وري شده است و روشگردآ)شاهنامه و نشريات

جغرافيايي ايران نپرداخته و  سر راست به تعيين حدودصورت  بهنشان داد كه فردوسي در قالب شاهنامه 
 –غيرمستقيم با توجه به رخدادهاي سياسي و تاريخي در دو مقياس جهاني و ايراني به واگويي مرزهاي تاريخي

  .فرهنگي ايران پرداخته است
  .ايران ،نام شناسي، سرحد، مرز، شاهنامه فردوسي جاي: كليدي هاي واژه
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  مقدمه -1

اين . مي پردازد هاي جغرافيايينامدانشي است كه به مطالعه  1ونيميـتوپيا  نام شناسي جاي
نهان كه دانش بسياري از واقعيات و رخدادهاي تاريخي، اجتماعي، زبان شناسي و جغرافياييِ پ

در پيوند با علوم شدت  بهرو  از اين. كندجاي نمانده است را آشكار مي جز نام، اثري از آنها به
اسي قرار دارد كه طي چند دهه اخير نيز در حوزه جستارهاي شن تاريخ و زبان جغرافيايي،

هويت . هاي متكثري دارد بر اين پايه، جستار هويت، سويه. مرتبط هويت نيز وارد شده است
هويت  ،هاي مختلف با برداشت  متناسب. ستواحدهادر برابر ديگر واحد مالك تمايز يك 

هاي مختلفي از هويت و تعاريف و گونه بت نداردثا يتعبير رو، يابد از اينمي  ني متفاوتامع
از منظر جغرافيايي ،آنگاه كه آدمي نخستين سرپناه را برپا كرد با جداسازي فضاي . وجود دارد

اندروني و بيروني آن، تعريفي از مفهوم هويت در پيوند با مرز، سازماندهي فضا، تعيين قلمرو 
  نمادهاي  به  جامعه   افرادو تعهد   تعلق  احساس برآيند   هويتبر اين پايه، . و حاكميت پديد آورد

ي اجتماع  همبستگي  همراه به  تمايز جوامع و كاركرد آن ايجاد  فرهنگي است و  سرزميني
سو  از يك؛ دارد   همزمان  ناهمانندي همانندي و  در قالب  بعديدو   مفهومي   رو، از اين. آنهاست

  واحد، همبسته كانوني   را پيرامون »ما« و» خود« ، ساز همبسته هاي هسنجو ها هماننديبا تأكيد بر 
 .شناساند  باز مي »دشمن«و » هماورد«،  »ديگر«را از » ما«و » خود« د از ديگر سويكن و متعهد مي

اين اجتماع به فراخورِ منافع، . ها دارداي به ديرينگي زيست و اجتماع انسانبر اين پايه، پيشينه
روند  ميشمار  بهموقعيت جغرافيايي و بنيادهاي زيستي كه علت وجودي آن  ،بيني جهان مصالح،

كند كه پيامدهاي اين تمايز  متمايز مي» ديگران«دست داده است كه آن را از  تعريفي به» خود«از 
 .هاي كهن قابل رديابي استافزاري اقوام و ملت افزاري و سخت هاي نرم ها و واكنشدر كنش

زبان و شاهكار حماسي  ايرانيان حماسه مليدر جايگاه  سند هويت و  فردوسيشاهنامه  كتاب
شهري در  ترين نامه انديشه سياسي ايران  جهان و مهم هاي حماسهترين  ، يكي از سترگفارسي

، اجتماع، واژگان، اساطير، كه از منظر، انديشه) Tabatabaee, 2006: 88(است دوره اسالمي

                                                           

1- Toponymy 
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هاي وااليي در گستره فرهنگ و  لسفه، واجد ارزشنام شناسي و فحماسه، ادبيات، تاريخ، جاي
هاي جغرافيايي در حكم شناسنامه يك كشور و  چنانچه بپذيريم كه نام. مدنيت ايراني است

در اين اثر واژه ايران با صدها بار تكرار در سراسر شاهنامه يكي از آشناترين و پر  د،ملت هستن
واكاوي موقعيت و گستره جغرافيايي سازه . رودميشمار  بهبسامدترين واژگان اين اثر حماسي 

تاريخي و فرهنگي ايران در شاهنامه با توجه به گوناگوني منابع مورد استفاده فردوسي در 
همراه كرده  ها و اشخاص، تعيين حدود آن را با دشواريجاينوشتن شاهنامه و شناوري نام

زمانمند و مكانمند نيستند زيرا هر  هاي ملي، سان ديگر حماسه هاي شاهنامه بهروايت. است
اندازه شفافيت زمان و مكان بيشتر باشد رخدادهاي داستاني و اساطيري به تاريخ نزديك 

فردوسي به اتكاي منابع و مفاهيم تاريخي . شود ميشوند و از ارزش حماسي آنها كاسته   مي
يران بر جهان و كانون آن نوعي حاكميت ا به» شهرايران«و » هفت كشور«، »شاه جهان«: همانند

گيري از روش پژوهش تاريخي بر اين فرضيه  روي، با بهره نوشتار پيش. را ياد كرده است
ويج در اوستا  هاي جغرافيايي ايران هاي موجود در شاهنامه بازتاب نامجايياستوار است كه نام

ن ساسانيان براي يكي از منابع تدوين شاهنامه است و نيز كوششي است كه در زماعنوان  به
  .ها اساطيري اوستا با واقعيات جغرافيايي فالت ايران شده استجايانطباق نام

  قيروش تحق -2

خود بويژه كتب (ايي از روش كتابخانهگير بهرههاي مورد نياز پژوهش كنوني با ها و يافتهداده
  .تي و نقلي داردوري شده است و روش شناسي انجام آن ماهيتي روايآگرد)شاهنامه و نشريات

  يات نظريادب -3

  شناسينامجاي -1-3

هاي گذاري پديدهاز آغاز آفرينش تا به امروز آدمي براي بازشناسي محيط زيست خود به نام
 آن با روز هر آدمي كه هستند اّطالعاتي از بخشي جغرافيايي هاي نام .پيراموني پرداخته است

 بررسي به كه توپونيمي علمي .اند آمده پديد هاهزارهها و طي سده هايي كه نام دارد كار و سر

زبان بويژه  تاريخي، جغرافيايي ديدگاه از را آنها هاي ويژگي و پردازد مي جغرافيايي هاي نام
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 از دو كه است يوناني اي واژه توپونيمي). Taraghiogaz, 2003 :137(كند  مي آشكار شناسي

پيشگامان اين علم در . تشكيل شده است» نام«ي معن به Onimو » زمين«معني  به  Topoبخش
 اضافة ساخت، مركّب از نظر واژة اين .اندبرگزيده Toponymرا معادلِ » نام جاي«ايران، واژه 

 نيز» نام شناسي جاي«). Abolghasemi, 2005: 50(است» نامِ جاي«اضافي  تركيب مقلوب از

 تجزيه معني به) يي هاي جغرافيا تسميه علمي ناميا وجه (توپونيمي .رود مي كار به توپونيمي برابر

 و داليل ذكر با معاني آنها اثبات و شناسيزبان گوناگون هاي جنبه از ها مكان نام تحليل و
: هر نام جغرافيايي سه ويژگي دارد). Sharogh, 2007: 2(مشكوك است غي و استوار مدارك

بر اين پايه . سوم، ساختار مفهومي ، مكان و موقعيت، دوم پيشينه تاريخي و گذشته واول
نام شناسي دانشي است كه در كانون سه راهي جغرافيا، تاريخ و زبان شناسي قرار دارد  جاي

نام مصداق كالبدي عيني نداشته باشد گوياي موجوديت آن در زمان و جاي حتي اگر يك جاي
  ).Refahi, 2002: 33 & 16(ديگر است

 هويت و هويت تاريخي -2-3

  كه فرد و گروه اكتسابي است رفتار الگوهاي و هاي ادراكي، تصوريمجموعه ويژگي ،هويت
ابزار هويت  ،رو ايناز . پنداردمي متمايز» ديگر«ها افراد و گروه از را» خود«منتسب به آن 

در برابر ديگر واحد مالك تمايز يك و ) Abasi and kashani, 2009: 36(معرفي
ها از گروهافراد ومتقابلي كه هاي ها و برداشتپنداشت. )Razavi, 2009: 10-15(ستواحدها

و  ميزان شناخت .آفرينند گروهي نقش ميهويت  بنيادهاييكديگر دارند در تقويت يا تضعيف 
ه چ »ديگران«از » ما«اين كه . هاستآن بنياد كنش متقابل ،افراد جامعه از يكديگربرداشت 

در برقراري ارتباط، سزايي  بهتأثير  م،كنيميارزيابي آنان را چگونه و برداشتي داريم 
 تابع جهان انديشه آنهاستها انسان كنش متقابل .نفي و حتي حذف ديگران دارد ي،گزين دوري

» بايد«بينند كه ميرا  هاهآن دسته از پديدهاي ذهني خود،  گيريسوثر از نقش ذهنيت و أو مت
و آمادگي براي ) ها و عواطفهيجان(، احساسات )اعتقادات و باورها(ها تركيب شناخت .ببينند
جدي  تأثيرُكنشي آنها برهمهاي معين و ديگران در نسبت به پديده) هاگرايش(عمل
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موقعيت آن تابع   هاي مفهوم هويت و مصداقدر بسياري از جوامع، ). Nazari, 2013: 49(دارد
فراخورِ ساختارهاي  كه در آن بستر جغرافيايي به بوده تاريخي جغرافياي و بسامد رخدادهاي

و به هويت تمدني آن   مختلف نمود داشته هايدورهحاكم در   اجتماعي، اقتصادي و امنيتي
 دزيستمن كنددهد كه احساس درك چنين هويتي به فرد اين امكان را مي. شكل داده است

احساس تعلق به يك  .ريشه در روزگاران كهن داردفرهنگي آن بنيادهاي كه  استسرزميني 
هاي تاريخي،  سازه(افزاري افزاري و نرمنمودهاي سختوابستگي به تمامي معناي  بهتمدن 
مطالعات . استآن تمدن ...) و هاي علمي، ادبي، رزميها، چهرهها و يادمانيادواره ،هاارزش

نحوه نگرش . زار نظري و روش شناسي مناسبي براي شناخت هويت تاريخي استتاريخي اب
 گيري در فرايند شكلشود  ميكه از آن به گذشته نگريسته  ايدريچهبه تاريخ يك ملت و 

ساخت معنا «مثابه فرايند  چنانچه هويت به .داردسزايي  بهتأثير  هاهويت تاريخي مّلتو هويت 
هاي فرهنگي كشورهاي كهن و ديرپا استوار يندي كه بر بنياد شناسهتفسير شود فرا» و آگاهي

دو بنياد عنوان  به) هاي نخستينداستان(بوده است ناگزير از همراهي با اسطوره و حماسه 
ماندگاري اسطوره و حماسه ). Deilam Salehi, 2007: 3-24(هويت بخشِ كهن است 

ش در بطن آن ملت نهفته بوده و ماندگاري آن، هايي كه از آغاز پيدايگوياي آرزوها و آرمان
آن خود را يكتا و واسطه  بهكرده و  فراهم آن را پايداري و ماندگاري علت وجودي و مايه پايه

  .ماندگار انگاشته و به سازماندهي سياسي فضا پرداخته است

  مرز -3-3

اندروني و بيروني آن،  آنگاه كه آدمي نخستين سرپناه و قلمرو را برپا كرد با جداسازي فضاي
تعريفي از مفهوم مرز در پيوند با سازماندهي فضا، تعيين قلمرو حاكميت، هويت و فرهنگ 

اي را نشان مرز خط، نقطه يا سطحي است كه محدوده يا گستره پديده. پديد آورد
ي الملل بينواژه مرز در دانش جغرافياي سياسي ناظر بر مرزهاي ). Welstead, 2008(دهد مي

كند و عموماً كشمكش بر سر هويت و تعلق در همين است كه دو كشور را از هم جدا مي
عنوان  بهمرز ). Gallaher and Gilmartin, 2009: 209(دهد ميهاي مرزي رخ محدوده
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واحد هر  زير زمينيدريايي و  ،ييآخرين حد قلمرو زميني، هواسياسي  -اي جغرافياييپديده
واحدهاي ي سرزمين يترين عامل تشخيص و جدامهم كه است) شهر و كشور(فضايي –سياسي
در قالب عوارض  خطوط اعتباري و قراردادياين . رودميشمار  بهفضايي از هم  –سياسي

 رايبها و گاه با استفاده از خطوط فرضي و قراردادي  الرأس القعرها و خط طبيعي همانند خط
كار  بهاسناد مرزي روي زمين و فضايي  –واحدهاي سياسيتحديد حدود 

ملت در مفهوم  -چنين تعريفي از مرز ناظر بر پديده دولت). Antinarcotics, 2012(روند مي
از . باز مي گردد) 1648(امروزي آن است كه پيشينه آن به چهار سده پيش يعني صلح وستفاليا 

هاي  توانشها و  واجد زمينههاي جديد كه  تحول ماهيت حكومتاين زمان به بعد با توجه به 
. مرزها فراهم شد پاگيريزمينه  بودندسرحدي به خطوط مرزي  حياوبراي تغيير ن بنيادي

بدون  .هاي مدرن نياز داشتند محدوده اقتدارشان در يك سرزمين مشخص شود حكومت
و حاكميت كشور همسايه  يابد خطوط مرزي شناخت جايي كه حاكميت يك كشور پايان مي

برايند گذر از مناطق سرحدي نامشخص به خطوط مرزي معين، . استممكن نا  شود، آغاز مي
در نظام حكومتي . اي و تبديل آن به قوانين سرزميني بود منطقي تحول قوانين قبيله طبيعي

روز افزون جمعيت و نياز فزاينده مردم به منابع  افزايش. مدرن حاكميت بر پايه سرزمين است
گذاري خطوط مرزي دقت و مرزها تا حد امكان متها در عالكه حكومت ندطبيعي سبب شد

  ).Mirheidar, 2011: 161(كمترين فضا را اشغال كنند

  سرحد -4-3

واحد بين دو  و برخورد تماس راي توصيف ناحيهسرحد بواژه  روزگاران پيشا وستفاليا در 
سي اين ناحيه ُكنشگاه و حوزه نفوذ واحدهاي سيا. رفتميكار  به مستقل سياسي -فضايي

آن زمان . رفت تا آن واحدها در تماس مستقيم قرار نگيرند ميشمار  به) امپراطوري(پيراموني 
محدوه پهناوري را كه حد فاصل ميان دو امپراطوري بود منطقه سرحدي 

سرحد شاخص حدود بيروني قدرت و نفوذ يك  ).Mirheidar,1993 :167(خواندند مي
اي با  هاحين سرحد. بودديگري  برابرقدرت در  هاي فشار سياسي يك حكومت يا نشانه لبه
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 تابعو  شتنددارا كه قانون خاص خود  پيراموني بود ن دو حكومتايمهاي متفاوت  عرض
شان ها به نسبت قدرتهر يك از حكومت نبود با اين حال،سرزمين هيچ يك از دو حكومت 

 :Mojtahedzadeh, 2000( كردند و از منابع و امكانات آن استفاده مي داشتند در آن حضور 

32(.   
   حكومتسرحدي بين دو  ناحيه :1شكل شماره 

  
  
  
  
  

  

  
  

)Hafeznia and Janparvar, 2012: 4(  

تر است، سرحد حالت نگاه به بيرون دارد و بر اين پايه، مفهوم سرحد نسبت به مرز كهن
اي مرز و سرحد را هخالصه مهمترين تفاوت). Ibid(رساند مرز حالت نگاه به درون را مي

  :هاي زير پي گرفتتوان در گزاره مي
كم دو قدرت است اما  سرحد حالت نگاه به بيرون دارد و ناحيه برخورد و حوزه نفوذ دست -1

  رود؛ ميشمار  بهخط مرزي حالت محدود كننده درونِ دست كم دو كشور 
ي مركزگرا را سرحد نشان از وجود نيروهاي گريز از مركز دارد اما مرز گرايش نيروها -2

 نماياند؛ مي

 يايي است و سرشتي جغرافيايي دارد؛سرحد گذرگاه ميان نواحي جغراف -3

 اي سطحي و مرز سيمايي خطي دارد؛شناسي سرحد عمدتاً چهره از منظر ريخت -4

  
  

  
  امپراتوري يا حكومت ب

  
  
  
  

  

  
  

  امپراتوري يا حكومت الف
  
  
  
 

  
  

  

 احيهن
 سرحد
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گردد اما مرز از منظر زماني، پيدايش سرحد مقدم بر مرز است و به گذشته هاي دور باز مي -5
 :Zarghani, 2008(هاي مدرن استدر پيوند با كاركرد دولت اي معاصر است كه پديده

22-23.( 

  قيتحق يهاافتهي -4

 شناسي محيط -1-4

و جنوب ، آسياي جنوبياست كه در آسياو قاره  كره شماليمنيفالت ايران، منطقه پهناوري در 
درون اين فالت ) فرهنگي(بيشتر شهرها و جاهاي معروف ايران . گسترده است قفقازو  غربي

 اقوام ايرانياين گستره، زيستگاه . اندقرار داشته كه پذيراي جمعيت، تاريخ و پيشينه كهني بوده
مرزهاي اين فالت در جنوب به . هاي مختلف بوده است در دوره ايرانو محدوده اصلي كشور 

و ) النهرينبين(رودان  اقيانوس هند، در غرب به جلگه ميان خليج فارس، درياي عمان و
هاي تركمن و در شرق هاي زاگرس، در شمال به درياي خزر و استپ هاي غربي رشته كوه دامنه

كيلومتر  2600000اين فالت وسعتي برابر . هاي پامير محدود استبه جلگه رود سند و كوه
فقاز، پاكستان و افغانستان را نيز در بر مي دارد كه افزون بر ايران، كشورهاي حوضه ق

فالت ايران بنا به مالحظات جغرافيايي و آب و هوايي از . )Hafeznia, 2013: 22(گيرد
سوي فالت ايران آغازي بر تاريخ  كوچ اقوام آريايي به. ديرباز، پذيراي مدنيت بوده است

. اواخر هزاره سوم و اوايل هزاره دوم اقوام مذكور احتماالً از. رود ميشمار  بهسياسي اين كشور 
را بر » ائيرانه وئجه« سوي اين سرزمين كوچيدند و نام سرزمين پيشين خود يا همان به. مق

است كه نام » ائيريانه وئجه«ايراني  در اوستا سرزمين اصلي قوم. اندسرزمين نو گذارده
نخستين جا و سرزمين «: تدر بخش ونديداد اوستا آمده اس. سكونتگاه اوليه آرياييان است

بنا بر برخي داليل ). Faravashi, 1996: 89(بود» ايرانويج«نيكويي كه من اهورامزدا آفريدم 
هاي  كنوني و جنوب كوه هاي قرقيز شناسي، ايرانيان در سرزميني ميان شمال باختري استپ  زبان

هاي كوچ اقوام آريايي درباره زمينه. زيستند اورال، يعني در مناطق شمالي درياچه خزر، مي
شيوه زيست . شودمعموالً به مسئله كمبود زمين براي دام يا سردي نشستگاه اوليه آنها اشاره مي
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تدريج در  و چادرنشيني بود كه پس از مهاجرت به فالت ايران به آرياييان اوليه بر پايه دامداري
 Great(آشنا شدندها اقامت گزيدند و با روش زندگي كشاورزي و يكجانشيني  دهكده

Islamic Encyclopedia: 2015.(  

  ايران نام شناسي جاي -4- 2

هاي گوناگون آمده است از ترين اثر مكتوب ايرانيان يعني اوستا در صرفدر كهن» ايران«نام 
يشت ، درواسپ2يشت بند، رام17يشت بندآبان(2، ائيرينه وئجه)69تيريشت بند ( 1آريانام: جمله

يشت ، رام143و10يشت بندفروردين(3، كشورهاي آرياييان)21و2،3اد بندهاي ، ونديد25بند
مسكن  ،)36و9، تير يشت بند 4مهريشت بند( 4، براي كشورهاي آرياييان)32بند

نوشته هاي داريوش در سنگ). 1از فقره 2اشتاديشت بند( 6، فر ايراني)13مهريشت بند(5آرياييان
 8»اريا«در سانسكريت  7»آئيريا«به شكل » ايران« اژهاول در بيستون ستون چهارم و شوش، و

زيستند  نام سرزميني است كه ايرانيان نخستين در آنجا مي» ويجايران«به هر روي، . آمده است
، 9كه پس از كوچ، نام آن سرزمين را بر سرزمين امروزي ايران گذاردند نامي كه در پهلوي اران

اله امان). Dostkhah, 1999: 937(شده است » اناير«و در فارسي دري10در پارتي اَريان
مركب از دو بند واژه  11در كتاب ايران نامك بر اين باور است كه واژه آريا) 96 ,2011(قرشي

ar  ريشه وya از آن اسم و شود  مياين پسوند هنگامي كه به ريشه فعل متصل . پسوند است
 12واژه آئيريانام. داده است را مي سازد يا به ريشه مفهوم امكان و قابليت عمليصفت مي

                                                           

1- Airyanam 

2- Airyene vaejah 

3- Airyanam dahyunam 

4- Airyābyō dainhubyō 

5 - Airyōšayan∂m 

6- Airyanem xvar∂no 

7- Ariya 

8- Arya 

9- ērān 

10- Aryān 

11- Ariya 

12 Airyanem 
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 ،airyaبدين صورت كه در واژه . تبديل شد  ērānاوستايي چنان كه آمد در دوره ساسانيان به
ai  تبديل بهē  شد وya  پاياني افتاده است وēr  حاصل شده باān  كه اينجا عالمت نسبت

دست آمده  به  ērānپاياني اضافي جمع اوستايي آمده است اضافه شده و  anąmاست و از 
از زمان ساسانيان . است» نجيب زادگان«به معني  er، ايران يعني منسوب به قوم رو ايناز . است

همچنين در عبارت ) Faravashi, 1996: 11(ايرانشهر ناميده شد = ērān šatrسرزمين ايران 
بر اين ) 1971(ود هر چند پوردا. است» نژاد يا تخم و تخمه« معني به» وئجه«، 1ائيريانام وئجه

» تخم« معني به 2در سانسكريت واژه بيجه. باور است كه معني لغوي وئجه درست معلوم نيست
سرزمين، تخمه و نژاد معني  بهرا » ائيريانه وئجه«همين سبب خاورشناسان  است، به» تخم«

-گرفته» پهنه و گستره«به معني  vaigبرخي نيز وئچه را از ريشه فارسي باستان . اندآريايي گفته

 ).Ghorashi, 2010: 153(اند آورده» سرزمين مشرف به رود« معني اند و شماري نيز آن را به
در مركز هفت كشور يعني » ويجايران« ها يا همانبر بنياد اساطير ايراني سرزمين آريايي

ترين بخش اوستا يعني گاتها  كهن در). Amozgar, 1996: 43(خونيره قرار داشت /3خونيرث
 گويدرفته است آنجا كه زرتشت ميكار  به» هفت سرزمين«اصطالح  4اهونودگاه 32 يسنِ

هنديان باستان نيز جهان را به هفت . »اند بدنام بوده 5ديوان به سبب كردارشان در هفت اقليم«
 -گانه جهان خاستگاهي هندو بندي هفتدهد تقسيمكردند كه نشان ميتقسيم مي 6اقليم يا ناحيه

همچنين در كرده پانزده از يشت دهم مهر يشت ). Daryaei, 2003: 23(رد ايراني دا -هندو
 :گردد نام هفت كشور آمده استكه به دوران پيشا هخامنشي يا دوران نخست آن عهد بر مي

و بر  2، وروجرش1، وروبرش10، ويددفش9، فرددفش8، سوه7مهر نيرومند نظارت دارد بر ارزه«

                                                           

1- Airyanem vaejah 

2- Bija 

3- Xvanēras 

4- Av= Ahunavaiti 

5- Būmya haptaiθe 

6- Dvipa 

7- Arzah 

8- Sawah 

9- Fradadafš 

10 -Widadafš 
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( گاه براي گله و رمه و جايگاه شفا بخش براي گلهبر اين اقليم خونيرث درخشان، اقامت
ها و جانوران است كه بندي از جهان، تنها اقليم خونيره سكونتگاه انساندر اين تقسيم. »)است

به تنهايي به اندازه مجموع شش اقليم ديگر گسترده است و پيرامون خونيره را آب درياچه 
ودات پليد كه در شش اقليم ديگر سكونت گرفته است تا از گزند ديوان و موج» 3وروكشه«

در بندهش از هفت طايفه اعراب، پارسيان، مازندرانيان، ). Ibid: 23(دارند دور بماند
ياده شده است كه بر اساس آن مردم به شش اقليم » ها و هنديانداهه ، روميان،)تركان(تورانيان

 :Bahar, 1984: 103 & Bahar, 2000(ديگر كه بنا بر اوستا مسكوني بودند كوچ كردند

: آمده است 3 بند 1 در ونديداد فرگرد. ايران ويج نخستين مسكن اقوام آريايي است). 83
ويج كنار رود دائيتي نيك نخستين بوم و سرزمين نيكويي كه من، اورمزد، آفريدم ايران«

و  است 5همان وهرود4پهلوي ونگهو دائيتي در متون). Rashed Mohasel, 2007: 13(»بود
با اين حال، ). Faravashi, 1996: 8(است  6در جاي ديگر وهرود، رود جيحون يا اكسوس

اند كه ايران ويج  همان سرزمين خوارزم و نواحي پيرامون بسياري از مورخان احتمال قوي داده
  ).Rashed Mohasel, 2007 & Amozgar and Tafazoli, 1994: 21-23(»آن است

  شاهنامه فردوسي -3-4

 شاهنامهو سراينده  ايرانسراي نامي  ، سخن)خ 319- 397(م ابوالقاسم فردوسي توسيحكي
از ميراث مشترك ايرانيان است كه  آكنده شاهنامه منبعي. است ايرانيانحماسه منظوم ملي 

در آن  روايان ساساني ها تا واپسين فرمان ها و حماسه اسطوره جهاناني از هويت اير پيوستگي
گمان تاريخ كهن اين سرزمين را به تصوير كشيده كه بيفردوسي در شاهنامه . هويداست

بيش از هزار بيت شاهنامه  پنجاه  از حدود. هويت ماندگار يك ملت را به همراه داشته است

                                                                                                                                                    
1- Wourubarš 

2- Wourujarš 

3- Wurokaša 

4- Av= Vanghu dāityā 

5- Vehrōd 

6- Oxus 
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اي از بخش گسترده. هن و فرهنگ ايران زمين استشش هزار بيت در توصيف تاريخ ك
وجود چهار سلسله در ايران پيش از اسالم از زمان  موضوع شاهنامه تاريخ است كه در آن به

عبارتي در منظومه حماسي فردوسي سير تحول  تاريخ اساطيري تا سده هفتم ميالدي پرداخته به
- 652ساسانيان يعني مرگ يزدگرد به سال  تاريخ ايران از آغاز تمدن نژاد ايراني تا فروپاشي

هاي ها و رادمنشيهايش جهان را آوردگاه دالوريفردوسي در سروده. م بيان شده است 651
پهلوانان و گردن فرازان ملتي كرده است كه در كانون آن جاي دارند و ديگر ملل و اقوام در 

 شاهنامه دوسي در سرايشحكيم فر ).Tanhaei, 2009: 139-163(كنار و حاشيه آن هستند
متأثر از آثار منظوم و منثور حماسي پيش از خود همانند شاهنامه منثور ابوالمؤيد بلخي 

شاهنامه منثور ابوعلي محمد بن احمد بلخي، شاهنامه منثور ) معروف به شاهنامه بزرگ(
ر و شاهنامه گشتاسب نامه اث) نخستين اثر منظوم(ابومنصوري، شاهنامه مسعودي مروزي 

هاي كهن نقل شده در است و نيز از داستان) شاعر سده چهارم(ابومنصور محمدبن احمد دقيقي
هاي قهرمانان و شخصيت(در يشتها بويژه كتب پهلوي مانند بندهشن، يادگار زريران و اوستا 

  ).Ibid: 139(بوده است ) شاهنامه پيشداديان و كيانيان

  ايران در شاهنامه -4- 4

و  دهد ميدست  صلي از چگونگي پيدايش و توسعه كشور در ايران باستان بهشاهنامه توضيح مف
تنها مرجع موجود در ادبيات و تاريخ به زبان فارسي است كه از تاريخ پيش از اسالم و ايران و 

 Mojtahedzadeh and(گويدمناسباتش با ديگر واحدهاي سياسي دنياي كهن سخن مي

others, 2012: 339 .(شاهنامه حدود دوهزار بار و نام پارس با مفهومي معادل  نام ايران در
 :Moradi Giasabadi, 2012(ايران يا معادل نواحي از ايران امروز حدود صد بار آمده است 

با اين حال، از زمان . ها تعيين مفهوم ايران در شاهنامه دشوار نموده استكه اين ويژگي) 12
افزون بر اين، واژه ايران با القاب . مذهبي رواج يافتساسانيان نام ايران با مفهوم سياسي و 

رفته همچنين نام ايران كار  به، نيز »ايران دبير بذ«، »ايران آرتشتار«مقامات نظامي و اداري همانند
يادگار زريران چنين آمده  77براي نمونه در بخشي از بند . هم آمده  است» آزادگان«معني  به
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  :است
Bē az ašmā ērān kē ast kē šawēd ud zarērān kēn xwāhēd  

  ).بگيرد(چه كسي هست كه برود و كين زرير را بخواهد» آزادگان« از شما
برده است و آن هنگامي است كه بهرام گور كار  به» آزادگان« فردوسي ايران را در معني

ار براي آگاهي از احوال شاه هند و آيين و اوضاع آن سامان قصد دارد ناشناس رهسپار درب
  :پادشاه هند شود

  شوم پيش او چون فرستادگان           نگويم به ايران و آزادگان
 Shahnameh, vol(نود بار وسه بار كرده تمام               به ايران درم بد هزاران هزار 

Sixth: 29 (  
آن هنگامي است كه اَشكبوس فرمانده سپاه تورانيان از سپاه » سپاه ايران«ايران در معني

  ): خواهد نبرد ميها همايراني
  )Ibid, vol Third: 61(بيامد كه جويد از ايران نبرد       سر هم نبرد اندر آورد به گرد 

قباد اي همراه با نامه به نزد كي، هنگامي كه پشنگ توراني فرستاده»فرمانده سپاه« در معني
  :كه به جنگ پايان داده شودكند  ميفرستد و درخواست مي

  )Ibid, vol First: 240(نامه به مهر اندرآورد شاه          فرستاد نزديك ايران سپاهچو  
آن هنگامي است كه بهمن شش ماه پس از آنكه از دوران بارداري » پايتخت«ايران در معني

هماي گذشت بيمار شد و هماي را تا دنيا آمدن فرزند، پادشاه كرد و ساسان پسر بهمن از اين 
  :خبر پايتخت را ترك كرد و به نشابور رفت و بي كار پدر رنجيد

  به سه روز سه شب به سان پلنگ              از ايران به مرز ديگر شد ز ننگ
  )Ibid, vol Fifth: 10(دمان تا به شهر نشابور شد                     پر آزار شد از پدر دور شد

كه شنگل پادشاه هند از بهرام گور آن هنگامي است » سرزمين و كشور ايران«ايران در معني
مي خواهد كه اژدهاي آن منطقه را بكشد كه در صورت كاميابي باژ و هداياي بسيار به او داده 

  :خواهد شد
 )Ibid, vol Sixth: 22(به ايران بري باژ هندوستان               همه مرز باشند همداستان 
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آيد و دربار پادشاهي و ايران را مي بيند  زماني كه شنگل به ايران و دربار بهرام گور مي
  :گويد مي

 :Ibid, vol Sixth(كه ايران بهشت است يا بوستان              همه بوي مشك آيد از دوستان 

34(  
هاي ايرانيان يا كشور ايرانيان  سرزمينمعني  بهكه » شهر ايران و بوم ايران« ايران در مفهوم

  :است
  )Ibid, vol Sixth: 94(همان غارت شهر ايران كنند              نمانيم كين بوم ويران كنند  

  )همان( نخوانند بر ما كسي آفرين                   چو ويران بود بوم ايران زمين
  )Ibid, vol Sixth:95(به آزادگان گفت ننگست از اين             كه ويران بود بوم ايران زمين

كاربست  گمان، كه شاهنامه در قالب شعر سروده شده بيافزون بر موارد ياد شده از آنجا 
اي در معناي حقيقي خود استفاده ، گاه واژهرو اينها به فراخورِ نظم و قافيه بوده از برخي واژه

از ديگر سوي، فردوسي اصطالحاتي . گونه استنشده است چنانكه در مورد نام ايران همين
براي . بيان كرده است كه محدوده آن مشخص نيسترا » هفت كشور«و » پادشاه جهان« همانند
  :نمونه

 Ibid, vol(كيومرث شد بر جهان كدخداي            نخستين به كوه اندرون ساخت جاي

First:15(  
  :شود هوشنگ پادشاه هفت كشور مي

  )Ibid, vol First:19(كه بر هفت كشور منم پادشاه               بهر جاي پيروز و فرمانروا 
اي و اي اسطورهمايههاي شاهنامه بيشتر درونوجه به موارد برشمرده باال و اينكه سرودهبا ت

حماسي دارد و اسطوره و حماسه زمانمند و مكانمد نيستند و تابعي از جوالن فكري و 
 ...ها ها و دليريالعاده شجاعت باورهاي ذهني انسان نسبت به هستي، ايزدان و شرح خارق

. كندتعيين محدوده ثابت و مشخص براي ترسيم و تجسم مرز را دشوار مي آيندميشمار  به
توان تعريفي بنابراين، گستره جغرافيايي ايران در شاهنامه همانند ديگر منابع مبهم است و نمي

 براساس شاهنامه كيومرث، هوشنگ، تهمورس،. دست داد روشن از كشور و سرزمين ايران به
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تا پايان . يشدادي، شاه هفت كشور و پادشاه جهان هستندجمشيد و فريدون پادشاهان پ
زمان با ظهور ضحاك است در  در اين دوره كه هم. نيست» ايران« پادشاهي جمشيد نامي از

هاي جغرافيايي كه ايرانيان كه نامرسد  نظر مي بهبا اين حال، . شود ميشاهنامه به نام ايران اشاره 
كار  بههاي ميان راه ويج يا در سرزمين در همان ايرانپيش از ورود به فالت ايران يعني 

ها كه در اوستا جنبه اساطيري داشتند در اين نام. در اوستا انعكاس داشته است د،ان برده مي
براي . هاي دوره ساساني و گاه پيش از ساساني با مناطق فالت ايران انطباق داده شدندكتاب

آمده است رشته كوه امروزي البرز نيست و البرز شاهنامه نيز بازگفته نمونه البرزي كه در اوستا 
هاي اوستا، جمشيد نخستين كسي است كه اورمزد با او همچنين بر بنياد آموزه. البرز اوستاست

خواهد كه پاسدار و اورمزد از جمشيد مي. كند و دين اهورايي را بر او مي نماياندگفتگو مي
هاي ايزدي، نگهباني و نگاهداري آن را ورمزد مسؤليت گسترش جهانا. گسترنده دين او باشد

 شود ميشود كه باعث جمشيد در دوره زمامداري خود مرتكب گناهاني مي. سپارد به وي مي
، دروغ )8، بند 32يسن(آموزش خوردن گوشت گاو به مردم. سه بار فره ايزدي از او بگريزد

روايت پهلوي، (ن پهلوي جمشيد ادعاي آفريدگاري كردو بنا به متو) 34زامياد يشت، بند (گفتن
با دور شدن فره ايزدي، ضحاك بر . گناهاني بودند كه جمشيد انجام داد) 10، بند31بخش

ضحاك به هنگام پادشاهي ستم پيشه كرد و . جمشيد چيره شد و بر تخت پادشاهي نشست
تا مغز سر آنها را به مارهاي كشتند  ند و ميكرد ميكارگزاران او هر روز دو نفر را دستگير 

آبتين پدر فريدون از جمله كساني بود كه توسط مأموران ضحاك . دوش ضحاك بخورانند
فرانك مادر فريدون كه بيم جان پسر داشت تصميم به ترك سرزمين . دستگير شد و جان سپرد

زيست، ار ميدر دامنه كوه البرز پيري پرهيزگ. ضحاك گرفت تا به هندوستان و البرز كوه برود
از » ايران« در اينجا نخستين باري است كه نام. من رنجيده حالي از ايرانم: فرانك به او گفت
و نام و نشان خود  شود ميبار دوم هنگامي است كه فريدون بزرگ . شود ميسوي فرانك برده 

» ايران«مردم از نژاد كيانيان، خردمند، دلير و از1آبتين: گويدجويد فرانك در وصف پدر او ميمي
از آنجا كه ضحاك بابِلي و غير ايراني است . در اينجا ايران در برابر كشور ديگري است. بود

                                                           

1- ābtin 
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هاي رويداد خيزش كاوه در برابر بيدادگري. گيرد قرار مي) عربستان(پس ايران در برابر عرب 
فريدون  با گذشت زمان و پادشاهي. ضحاك دگر بار زمينه بازگويي نام ايران را فراهم كرد

فريدون در . اش در ايران استكه پايتخت شود مياو پادشاه هفت كشور  شود ميآرامشي ايجاد 
گيرد كه در اين ميان، روم و خاور پايان زمامداري تصميم به تقسيم كشور ميان سه فرزندش مي

وران را به ايرج وا رسد و ايران و دشت نيزهو چين به تور مي) ترك(به سلم و توران 
  ).Ibid, vol Seventh :1(گذارد مي

  تجزيه و تحليل -5

  مرزهاي شمال خاوري و خاور: الف

توان به تعين مرز خاوري ايران  هايي هست كه به استناد آنها ميدر چندين جاي شاهنامه گزاره
قباد ميان ايران و توران جنگي چند روزه كه آمده است به روزگار پادشاهي كي چنان. پرداخت

- پشنگ سپهدار توراني نامه. بيندشكند و چاره در سازش مي يرد سپاه توراني در هم ميگدر مي

كه مرزهاي زمان فريدون دگربار كند  ميدر آن نامه درخواست . نويسد قباد مياي براي كي
  :معيار باشند

  گذر است اندر) ميانجي(تا ماوراء النهر بر                    كه جيحون ميان )زجيحون(زخرگاه 
 Ibid, vol(برو بوم ما بود هنگام شاه                              نكرد اندر آن مرز ايرج نگاه

First: 239(  
كه شود  ميبا مفهوم مرز هماهنگ است و به اين دليل پيشنهاد ) ميانجي(در اينجا واژه ميان 

ناشايست تورانيان، به قباد پس از يادآوري كردار كي. پيش از اين مرز مورد توافق بوده است
ريزي آيين آزادگان نيست ما به آشتي توزي و خون از آنجا كه كينه شود ميفرستاده آنها ياد آور 

سو ما را تا مگر افراسياب به راه راست  خرسنديم و آن سوي جيحون از آن شما باشد و اين
سند به تو ) رود(= ه دريايزابلستان را تا ب: گويدنوازد و به رستم مي سپس بزرگان را مي. درآيد

 Ibid, vol(دهم و كابلستان را به مهراب واگذار تا در آنجا به داد و دهش پادشاهي كند مي

First: 240 .(گفتند از شهري دور به  خسرو آمدند،نزد كي» اَرمانيان« در اين ميان،گروهي از
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  ).Ibid, vol Third: 149(رمان شهر ما در مرز ايران و توران استايم، آدادخواهي آمده
تازد سياوش و  در جنگ افراسياب با سياوش و رستم هنگامي كه افراسياب به ايران مي

اي كه ناگزير به  گونه بهرستم به رويارويي با وي شتافتند و سپاه افراسياب در هم شكستند 
د را بايد صد تن از بستگان خو: فرستاده افراسياب گفت 1پيشنهاد صلح شد، سياوش به گرسيوز

ايد باز پس  به رسم گروگان نزد من بفرستيد ديگر آنكه هر چه از شهرهاي ايران زمين را گرفته
چاچ و اسپيجاب را  ،سمرقند سغد، افراسياب شرايط را پذيرفت و شهرهاي بخارا،. دهيد

در نبرد افراسياب با  ).Ibid, vol Second: 137(واگذارد و خود باسپاه به گنگ دژ بازگشت
نشيني  پس از عقب د،رو و رستم آمده است كه مردم سغد كه در آن سوي جيحون بودنكي خس

چون افراسياب از كشته شدن شيده آگاه . افراسياب از برابر كي خسرو، فرمانبردار ايران شدند
شد سپاهيان را برانگيخت و با ايرانيان جنگيد اما درهم شكست و شبانه به كشور خويش 

در  2درنگ كرد سپس به كنگ دژ» گلزريون«جيحون سه روز در شهر او با گذر از. بازگشت
آمد، كيخسرو و سپاهيانش در پي افراسياب از جيحون گذشتند و به سغد وارد شدند، 

 Ibid, vol(خسرو به مردم آنجا كمك كرد و همگان با اشتياق فرمانبردار شاه ايران شدند كي

Fourth: 41-42.( سوي آمودريا  ي رويارويي با خاقان چين بهدر داستان بهرام گور وي برا
كنند كه شاه  روند و زاري مي گذرد ، مردم آن سامان پيش بهرام ميو از رود ميكند  ميحركت 

او مهتران . تابدو از جنگ روي بر ميپذيرد  ميگناهي ريخته نشود، بهرام جنگ نكند تا خون بي
  :كند ين تعيين ميخواند و مرز ايران و توران را چن چين را فرا مي

  برآورد ميلي زسنگ و زگچ                       كه كس را با ايران ز ترك و خلج
 Ibid, vol(نبودي گذر جز به فرمان شاه                    همان نيز جيحون ميانجي به راه 

Fifth: 342(  
با سپاه از  در زمان پيروز شاه ساساني، خشنواز پادشاه تركان خبر يافت كه شاه ايران

اي فرستاد و از اينكه پيروز پيمان نياكان را شكسته است او جيحون گذشته است، بنابراين نامه

                                                           

1- Garsīvaz 

2- Kang diz 
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 Ibid, vol(را نكوهيد و گفت به ناچار من هم بايد پيمان بشكنم و دست به شمشير برم

Sixth: 50.( ،د خشنواز ُترك را شكست دا در زمان بالش اشكاني، سوفرا از سران سپاه بالش
و شاه تركان ناگزير به پيشنهاد صلح شد و سپاهيان پيروزِِ بالش، شادمان از جيحون گذشتند و 

 منطقه شمال و خاور جيحون و بر پايه آنچه رفت،). Ibid, vol Sixth: 60(به ايران بازگشتند
مرز ايران و توران بوده  )سيحون هاي ميانه دو رود جيحون وسرزمين(خاور ناحيه وراء رود 

  .بدين معنا كه رود سيحون مرز بوده است. ستا
سيستان كه « .براي تعيين امتداد مرز خاوري در آغاز نياز است جايگاه سيستان بررسي شود

اي اند برگرفته از واژه فارسي سگستان است نام جلگه منابع كهن عرب آن را سجستان ناميده
رود هيرمند و ديگر رودهايي است كه پيرامون درياچه زره و خاور آن درياچه كه شامل دلتاي 

هاي واليت قندهار كه در امتداد هيرمند عليا قرار دارند به بلندي. ريزند به درياچه زره مي
معني سرزمين جنوبي  به د،ش زابلستان معروف بود، سيستان به فارسي نيمروز هم ناميده مي

 :Lesterenj, 1985(» استاست و چون در جنوب خراسان واقع است به اين اسم ناميده شده 

گرشاسف ساخت و زرنگ نام كرد و «در نزهه القلوب حمداله مستوفي آمده است ). 358
عرب زرنج خواندند و بر راه ريگ روان نزديك بحيره زره، بندي عظيم بست تا شهر از آسيب 

ند عوام سگستان گفت ريگ روان ايمن شد بعد از آن بهمن تجديد عمارتش كرد و سگان خواند،
هاي در شاهنامه به سرزمين. »و عرب معرب كردند سِجستان خواندند به مرور سيستان شد

يك سرزمين ياد شده است اما آيا در عنوان  بهجنوبي زابلستان، سيستان گفته شده كه از هر دو 
شود كه چنين اند؟ در شاهنامه مطالبي ديده مي شاهنامه اين دو شهر بخشي از ايران بوده

زيرا در داستان . نيستگونه  ايند سيستان و زابلستان سرزميني جدا از ايران هستند اما نماي مي
كاوس درنگ كرد كاوس آمده است كه رستم از آمدن به درگاه كيرسيدن رستم به درگاه كي

كاوس به طوس فرمان داد كه رستم و گيو را زنده بر كي. كاوس را به خشم آورداقدامي كه كي
از اين پس مرا : م  برآشفت و از آنجا بيرون رفت و رو به سران سپاه كرد و گفتدار كند، رست

اسفنديار براي اجراي دستور ). Shahnameh, vol Second: 59(در ايران نخواهيد يافت 
خواهد تسليم شود و گرنه با  از رستم مي. شود ميكاوس و دستگيري رستم راهي زابلستان كي
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رستم براي براي روي برگرداند اسفنديار از اين تصميم . ردزور او را در بند خواهد ك
رستم پس از چند نبرد سخت، . شود ميو ناگزير به نبرد شود  مياما موفق نكند  ميها ايستادگي

او در هنگام مرگ به برادرش . آورد  سرانجام با راهنمايي سيمرغ اسفنديار را با تير از پا در مي
  : گويدمي1پشوتن

  ايران پدر را بگوي              كه چون كام يابي بهانه مجوي چو رفتي به
 :Ibid, vol Fourth(زمانه سراسر به كام تو گشت                 همه مهرها زير نام تو گشت

343.(  
گونه  در موارد ياد شده منظور از ايران، پايتخت بوده است چنانكه در داستان بهمن نيز همين

  : است
  شب به سان پلنگ            از ايران به مرز ديگر شد زننگبه سه روز و سه 

 :Ibid, vol Fifth(دمان تا به شهر نشابور شد                      پر آزار شد از پدر دور شد 

10.(  
به ايرج ) عربستان(وران  همچنان در داستان فريدون كه ذكر آن رفت سرزمين ايران و نيزه

در داستان منوچهر هم زابلستان . و زابلستان بخشي از آن بودواگذار شد كه منطقه سيستان 
شود و براي آيد منوچهر شادمان مي بخشي از ايران است براي نمونه آنگاه كه زال به دربار مي

قباد تكرار اين داستان در زمان كي. گذاردنواختن وي چند شهر از جمله زابلستان را به او وا مي
روايي نوازد و فرمانقباد سران سپاه را ميو كي شود ميرانيان پيروز ؛ سپاه ايران بر توشود مي

اين موارد گوياي آن است كه ناحيه سيستان بخشي . دهد چند شهر از جمله زابل را به رستم مي
كاووس از او خواست كه كين خسرو پادشاه شد، كيهنگامي كه كي. از ايران بوده است

در مرز : گويد به او مي 2تهمتن. شود ميرو براي نبرد آماده كيخس سياوش از افراسياب بستاند،
زابلستان شهري است بزرگ و آباد، منوچهر آن را از تركان ستاند و از آنِ ايران كرد ولي دگر 
بار تورانيان آن را باز ستاندند بايد آن شهر را گرفت چون آن شهر كليد توران زمين است و 

                                                           

1- Pešūtan 

2- Tahmtan 
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با ). Ibid, vol Second: 291(يان بس آسان خواهد بوداگر بر آن دست يابيم شكست توران
توان  پس مي. رسدكه حد خاوري زابلستان به تركستان چين مي شود مياين توضيحات روشن 

  .سرحد خاوري ايران را رود سند و مرزهاي باختري تركستان و رود سيحون دانست

  مرزهاي باختري : ب

اي مشخص است، مرز باختري سراسر اندازه اگر مرز شمال خاوري و خاور در شاهنامه تا
با اين حال، دو رويداد در شاهنامه براي تعيين حدود مرزهاي باختري ايران . ناشناخته است

نخست داستان فريدون و كوشش او براي دستگيري ضحاك و دوم . راهنماي مؤثري هستند
دون براي پيگرد ضحاك به فري. كاووس و فرستادن سواراني به مازندران و هاماورانداستان كي

و شهر بغداد رسيد به ) رود دجله(سوي پايتخت وي حركت كرد آنگاه كه به كرانه اروند 
رودبانان پيغام داد كه چند كشتي براي او بياورند تا سپاهيان از آب بگذرند، مهتر رودبانان 

مه گذر دو دليل رفتار رودبان درباره ارائه نا. نپذيرفت و گفت بايد جواز عبور نشان دهيد
نخست ضحاك از جريان خيزش كاوه و اقدامات فريدون آگاه بود و : داشته باشدتواند  مي

دوم آنكه اروند رود مرز . گماشتن نگهبانان بر روي دجله براي حفاظت از پايتخت بوده است
در مجمل . 1به گفته شاهنامه پايتخت ضحاك بيت المقدس است. ايران و عربستان بوده است

و از آن پس ايليا ... بابل بود اول ] ضحاك[دارالملك او «: آمده است) 2005:41(تواريخال
پادشاهان پيشدادي بر هفت  تا زمان جمشيد،. »المقدس است و ايليا بيت ...دارالملك ساخت 

كشور حاكم بودند و ضحاك كه به ناراستي حكومت را از جمشيد ستانده بود همان جايگاه را 
تر مطالب زير اين  برداشت را روشن. رسد موضوع نخست درست باشد يمنظر  بهداشت 

وسيله رستم، راهي  نگ ديو سپيد و گشودن مازندران بهكاووس پس از رهايي از چكي. كند مي
سپس به گشودن . ايران شد او پس از مدتي استراحت به تركستان، چين و مكران رفت

آمد و از آنجا رهسپار زابلستان شد يك ماه در  بربرستان پرداخت آنگاه به كوه قاف و باختر
اند و از فرمان كاووس  آگاه شد كه شام و مصر سركشي كردهسپس . آنجا به شادخواري گذراند

                                                           

 كه خوانيش بيت المقدس بنام     ت گنگ آمد از راه شام به دژهوخ -1
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اند، شهريار با سپاهي گران رهسپار شام و مصر شد و هزار فرسنگ رفت تا به دريا شتهسر بردا
اي ميانه دريا رسيد كه در سمت  به نقطهرسيد و آنجا پنهاني كشتي ساخت و از دريا بگذشت 

فرمانروايان مصر، . راست بربرستان، سمت چپ مصر و در مقابل هاماوران قرار داشت
بربرستان و هاماوران براي جنگيدن با كاووس هم پيمان شدند اما شكست خوردند و تسليم 

كمك  موضوع ديگر كه به اين بحث ).Shahnameh, vol Second: 16(كاووس شدندكي
، داستان فريدون در يافتن سه دختر براي سه فرزندش است؛ فريدون جندل را راهي كند مي
كه سه خواهر كه سزاوار پسرانش باشد بيابد، جندل چون كسي مناسب در ايران نيافت  كند مي

من يكي از بزرگان : همه جا رفت تا به سرزمين يمن رسيد، نزد شاه يمن رفت و به شاه گفت
در داستان جنگ دارا با اسكندر،  ).Ibid, vol First: 70(آور فريدون هستم  م و پيامايران هست

  : پردازد و در كنار رود فرات به جنگ با اسكندر ميكند  ميسپاه ايران از پارس حركت 
  چو آورد لشكر به پيش فرات                 سپه را شمر بيش بود از نبات

 :Ibid, vol Fifth(ز جوشن كسي آب دريا نديد        بگرداب جنگ لشكر كشيد           

34.(  
  :اردشير بنيانگذار شاهنشاهي ساساني زماني كه به پادشاهي رسيد در بغداد بر تخت نشست

 :Ibid, vol Fifth(به بغداد نشست بر تخت عاج               نهاده بسر بر ز فيروزه تاج 

167.(  
آيند و از آشوب بغداد گزارش  گان به نزد او ميدر آغاز پادشاهي خسرو پرويز فرستاد

  :دهند مي
 Ibid, vol(ز آشوب بغداد گفت آنچه ديد                جوان شد چو برگ گل شنبليد

Seventh: 3.(  
  :آيد نده به تيسفون نزد خسرو پرويز ميباربد نواز

 Ibid, vol(ز جهرم بيامد سوي تيسفون              پر از آب مژگان و دل پر از خون

Seventh: 194.(  
  . مرز باختري ايران رود فرات و حدود سوريه استرسد  نظر مي بهتوجه به مطالبي كه بيان شد  با
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  مرز شمال باختري: ج

سران سپاه و بزرگان با . مرز شمال باختري با داستان پايان حكومت كي كاووس تعيين شد
ذر بر اين راي بودند كه فريبرز بايد داستان بودند اما طوس و نوپادشاهي كي خسرو هم

جانشين كي كاووس شود، از آنجا كه كي خسرو فرزند سياوش بود و در گيتي همچون 
ها پايان دهد و كاووس براي اينكه به ناهمسويي. سياوش نبود گودرز راي به كيخسرو داشت

 فرستم، است مي» اردبيل« يكي را بر ديگري بر نيانگيزد گفت هر دو را به دژ بهمن كه نزديك
گودرز و طوس . آن دژ جايگاه اهريمن است هر كدام كه دژ را گشودند پادشاهي از آن او است

نخست فريبرز و طوس با سپاه گران راهي دژ شدند اما نتوانستند دژ . اين پيشنهاد را پسنديدند
را بشكنند و خسرو و گودرز به آنجا رفتند و توانستند طلسم دژ كي. را بگشايند و بازگشتند

درباره آتشكده . را در آنجا برپا كرد1كي خسرو آتشكده آذرگشنسب آنجا را بگشايند،
، كند ميرا ه )كنار درياي چيچست(چون كي خسرو بتكده  :آذرگشنسب در بندهش آمده است

. روشن بكرد )جهان را(نشست و تيرگي و تاريكي را از ميان برد و ) كي خسرو(بر يال اسبِ
آن (بدان سبب . گاهي نشانده شد، آتش)كوه(به همان جاي، بر فراز اَسنوند يران شد،تا بتكده و

با توجه به اينكه در شاهنامه از رزم با ديگر ). 125بند  بخش نهم،(پشته گشتاسپان خوانند )را
هاي شمال توان نتيجه گرفت كه بخش مي شود ميپادشاهان يا قهرمانان در آذربايجان ياد ن

  .حدود رود ارس مرز شمال باختري ايران بوده استآذربايجان و 

  گيري نتيجه -6

تفسير و تحليل محتواي هر كتاب و . چنانچه بپذيريم هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد
اثري تاريخي بايد متناسب با ظرف زماني، مكاني و ساختارهاي اجتماعي و سياسي دوران 

حماسي اثري  ر اين پايه، شاهنامه مانند ديگر آثارب. نويسنده و پديد آمدن اثر ارزيابي شوند
مفهوم امروزي آن  ، تحليل محتواي آن بر بنياد واژه مرز بهرو ايناز . زمانمند و مكانمند نيست

هايي جايياز ديگر سو، نام .ناممكن است و واژه مرز در شاهنامه عمدتاً ماهيتي سرحدي دارد

                                                           

1- āzargošnasb 
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قعيات جغرافيايي امروز هماهنگي و پيوستگي الزم را اند با وا كه در شاهنامه بازتاب داشته
هاي جغرافيايي كه ايرانيان پيش از ورود به فالت سو، بازتاب نام اين ويژگي از يك. ندارند

اند در اوستا انعكاس  برده ميكار  بههاي ميان راه ويج يا در سرزمين ايران يعني در همان ايران
شاهنامه بوده است و از ديگر سو، گوياي كوششي است كه داشته و اوستا يكي از منابع تدوين 
ها اساطيري اوستا با واقعيات جغرافيايي فالت ايران جايدر زمان ساسانيان براي انطباق نام

ياد اين نكته ضروري است كه شاهنامه الزاماً اثري تاريخي و جغرافيايي صرف نيست و . داشتند
 بر اين اساس،. منابع مورد استفاده او بوده است نگارش آن تابع جهان انديشه فردوسي و

فضايي با محدوده مشخص  -شاهنامه اثري تمدني و فرهنگي است كه ناظر به هويت سياسي
اي است كه در پي احياء هاي فرزند زمانه و اين اثر باتاب ذهنيت و دل مشغولي نيست

 يرانيان و يادآوري حاكميت وامپراطوري فرهنگي ايران، به رخ كشيدن گستره عظمت و اقتدار ا
صورت  بهبر اين اساس، فردوسي در قالب شاهنامه . فرمانروايي ايران بر هفت اقليم است

سرراست به تعيين حدود جغرافيايي ايران نپرداخته و غيرمستقيم با توجه به رخدادهاي سياسي 
ي ايران پرداخته فرهنگ –و تاريخي در دو مقياس جهاني و ايراني به واگويي مرزهاي تاريخي

  .است

  قدرداني -7

فراهم نمودن  دليل بهاز معاونت پژوهشي دانشگاه خوارزمي دانند  بر خود الزم مينگارندگان 
  . نمايند تشكر و قدرداني  هاي مادي و معنوي، هاي انجام پژوهش حاضر و حمايت زمينه
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