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  چکيده

که خسروپرویز در نبرد با بهرام چوبین به روم گریخت،  ، هنگامیشاهنامهبنابر گزارش  

اند، عبور کرد و به شهر  نامیده شده  ،  باهله، کارستان و مانويشاهنامهاز مناطقی که در  

وریغ فرود آمد. در این شهر با قیصر روم مکاتبه کرد و پس از دریافت لشکري از رومیان  

رو شد و او را شکست داد. چون  ا بهرام روبه به آذربایجان بازگشت و در دشت دوک ب

اند، تصرف امپراطوري روم نداشته جغرافیانگاران مسلمان اطالع مبسوطی از مناطق تحت 

هاي دیگري  اند یا به نام ها در منابع جغرافیایی دوران اسالمی یا ضبط نشده نام این مکان 

ه منابع معتبر، جایگاه مناطق  اند. در این جستار کوشش شده است تا با استناد بذکر شده 

ها مشخص شود. روش تحقیق در انجام این پژوهش مزبور و در مواردي نام دیگر آن 

در این پژوهش مشخص شد که  اي است.  توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه   - تحلیلی 
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نام  است.  حران  مرزي  واژه شهر  از  برگرفته  وریغ  و  مانوي  ) هاي   Mannuorrhaي 

Auyreth نام این  اول  و ( Mannu)   ( است. جزء  ادسا  نام دژي در  مانوي   ،   (Aureth  )

کرکمیش   شود و میان نامیده می (  Irridu)   ( است که امروزه Irriteاویریت، نام باستانی شهر ) 

تلفظی دیگر از آن است. با   شاهنامه )قرقمیساء( و حران واقع است و اوریغ و وریغ در  

توجه به توصیف تئوفیالکت و فردوسی از محل نبرد روشن شد که دشت دوک نیز در 

 هاي محل جنگ اشاره دارد.العبور و پرتگاه اسمی عام است و به مسیر صعب   شاهنامه 

 . ، دوک، کارستان، مانوي، وریغشاهنامهغرافیاي باهله، ج های کليدی:واژه 

 

 . مقدمه 1

هایی که  چندان دراز نیست و تنها در فرهنگ  شاهنامهها در  ي پرداختن به نام جايپیشینه

هایی گذرا شده  ي برخی اعالم جغرافیایی اظهارنظراند، دربارهتألیف شده  شاهنامهبراي  

توجه محققان زیادي را  شاهنامه  تعیین موقعیت جغرافیایی مازندران  حال  است؛ اما بااین

کتاب و  کرد  جلب  خود  پژوهش  به  شد.  نگاشته  زمینه  این  در  متعددي  مقاالت  و  ها 

)منشی زبا  (Monchizadeh: 1975زاده  تحقیقبه  گام  نخستین  آلمانی،  ي  درباره  ی ن 

به تحقیق  است.    شاهنامهطورخاص در  وضعیت جغرافیا در حماسه و  این  موقعیت  در 

اي در شرق  که مازندران، منطقه  بر آن است مازندران بررسی شده و مؤلف    جغرافیایی 

ش عالوه بر در این پژوه اند.  ایران بوده و دیوان مازندران در اصل فرمانروایان هندي بوده

االسد، االنان،  دژ، فمگرد، گنگي معانی خاور و باختر و جایگاه سیاوشدربارهمازندران  

نامکاسه برخی  و  کالت  در  جايرود،  دیگر  از  بحث    شاهنامههاي  پس  است.  شده 

به  1369)  يمد ( و  1368)  يآباددولت(،  1356)  پوراءیض(،  1353)  ایک  زاده،یمنش نیز   )

  325و فهرست جغرافیایی شاهنامه    يراهنماي نقشهواکاوي موقعیت مازندران پرداختند.  

و   یاییجغراف يها ( در نام1377)مازندرانی  شهیديهاي حاصل پژوهش نیز، نام جاي آن

سورستان، گندشاپور و    یوشهر،اند  یگاه(، جا1389)یبی  است. خط  شاهنامه نام کسان    یزن

و دیگر منابع جغرافیایی بررسی و براي دریافت صورت صحیح    شاهنامهدر    سوراب را 

(، نیز با  1389)  ها و منابع متعددي رجوع کرده است. آیدنلوبه دستنویس  هانام این مکان
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دستنویس راشاهنامه هاي  بررسی  مافرخان  ماهکوتاه  ،  ناحیهشده  در  مکانی  و  ي  فرخان 

 هبانات فارس دانست.    اصط 

نیز ازجمله   مرغ  به  شهرهایی ماي  ابهامی که دربارهاست که  آن در  سبب  ي جایگاه 

جغرافیاي تاریخی وجود دارد، توجه محققان را به خود جلب کرده است. پژوهش وداد  

این  1389) بازشناسی  براي  است  کوششی  دستنویس  مکان (،  از  هریک  در  به  که  ها 

گوناگونصورت در    هاي  آهو  پی  نرآهو/  و  آرچنگ  جاي  نام  دو  است.  شده  ثبت 

اند که تعیین  ختلفی نگاشته شدهم هاي  ها به شکلچاپی و نیز در دستنویس  هايشاهنامه

( با  1391)  رو کرده است. یاحقیموقعیت جغرافیایی این مناطق را  با دشوارهایی روبه

در    ست،ا، ضبط صحیح این کلمات را مشخص کردهشاهنامههاي خطی  بررسی نسخه

  پی آهو احتماالا   نرآهو/ نادر اطالق شده وي ارچنگان کالت نظر ایشان آرچنگ بر منطقه

 وده است. نام میدانی در مرز زابلستان به توران در افغانستان کنونی ب

شاهنامه را    اعالم جغرافیاییدر سیزده فصل،  پژوهشی  (، در  1396قربانی و زمردي ) 

، در مواردي اطالعات جامعی به دست نهاي نویسندگارغم تالشاند؛ علیواکاوي کرده

 داده نشده است.

( پورتقی  و  جغرافیایی  1398اصالنی  اعالم  نیز  کرد  شاهنامه (،  بررسی  این    ند.اهرا 

  تري ها اطالعات کامللیف قربانی و زمردي، در بسیاري از مدخلأپژوهش در مقایسه با ت 

مبه دست می منابع جدیدتري استفاده شده است. همچنین  از  و  لفان در توضیح  ؤدهد 

اند تا راه  ها را حذف نکردهاند، آننشده یدمطالب جد يها که موفق به ارائهبرخی مدخل

 براي دیگر محققان گشوده باشد.  پژوهش

است،  ( تدوین شده  1399که به کوشش سیدي )فرهنگ جغرافیاي تاریخی شاهنامه   

است. سیدي در این کتاب تمامی  شاهنامه  ي اعالم جغرافیایی  جدیدترین پژوهش درباره

را استخراج کرده و توضیح داده است. همچنین در این پژوهش    شاهنامهاعالم جغرافیایی  

ها و تغییراتی که تا به امروز در نام و مواضع جغرافیایی رخ داده، پرداخته  به بیان دگرگونی

 شده است.  
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تالش قابلباوجوداین  جغرافیاي  هاي  بحث  هنوز  باید  چنانشاهنامه  تقدیر،  که 

شناسایی   که  مناطقی  و  شهرها  نیستند  کم  و  است  نگرفته  قرار  واکاوي  و  موردبررسی 

دربارهنشده آنچه  یا  آناند  نظر  ي  به  درست  قرائنی  و  دالیل  بنابر  است،  شده  گفته  ها 

برآنیم که چننمی را که خسروپرویز هنگام  د منطقهرسد. در این پژوهش  ي جغرافیایی 

ها فرار به روم از آنجا گذشته است، شناسایی کنیم و موردبررسی قرار دهیم و جایگاه آن

                                                                 را مشخص کنیم.

را به خود اختصاص داده است. در این    شاهنامهپادشاهی ساسانیان بخش مهمی از  

تفصیل به پادشاهی خسروپرویز، شورش بهرام چوبینه، فرار خسرو به بخش فردوسی به

با بهرام   نبرد  براي  به آذربایجان  بازگشت او  امپراطور روم و  روم و دریافت سپاهی از 

گزارش  می اساس  بر  مکان  شاهنامه،پردازد.  از  مسیر  این  در  به  خسرو  هاي  نامهایی 

آید و در این  کند و در شهر وریغ فرود میمانوي عبور می سراي، باهله، کارستان ویزدان

شهر پس از دریافت سپاهی از امپراطور روم و بازگشت به آذربایجان، در دشت دوک با  

 دهد.  جنگد و او را شکست میبهرام می

که  اند، چنانم نداشتهجغرافیانگاران مسلمان اطالع مبسوطی از مناطق تحت تصرف رو

هایی بوده است  گوید که در اخبار کشور روم نامدر مدخل روم می  ،البدانمعجممؤلف  

به  (98:  3،ج1995  )رک. یاقوت،  1ها را بخواند و ضبط کندکه او نتواسته آن با توجه   .

هم    شاهنامههاي  اینکه بخشی از مسیر فرار خسرو نیز در همین مناطق بوده، در دستنویس

ها  جاينویسان از این نامها به صور گوناگون نقل شده که نشان از ناآگاهی نسخهاین مکان

که  دارد.   توضیحاتی  و  است  شده  پرداخته  مناطق  این  به  کمتر  نیز  اخیر  تحقیقات  در 

 ها آمده، بعضاا درست نیست. ي آندرباره

 

 . بررسی مناطق جغرافيایی مسير فرار خسرو به روم2

م. بر تخت سلطنت نشست. ابتداي پادشاهی  590هرمزد فرزند او، خسرو، در سال  پس از  

دانست و ادعاي  خسرو با شورش بهرام چوبینه که خود را از نسل پادشاهان اشکانی می

سلطنت داشت، همراه شد. خسرو که در آن زمان توانایی مقابله با بهرام را نداشت، ناچار  
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م( درآمد. امپراطور موریکیوس،  602-582ر موریکیوس ) به روم گریخت و به پناه امپراطو 

و    2خسرو را با سپاهی یاري کرد، به شرط آنکه خسرو پس از پیروزي در جنگ،  دارا

 از این ایرانیان تصرف کرده بودند به رومیان بازپس دهد.   را که پیش 3میّافارقین

تاریخ سدهگزارش  مکاننگاران  دربارة  هجري  نخستین  که هاي  خسروپرویز    هایی 

ها عبور کرد، با یکدیگر سازگاري ندارد؛ بنابراین شایسته است  رفتن به روم از آن  هنگام 

 هاي مورخان را مرور کنیم.  پیش از پرداختن به روایت شاهنامه، نخست گزارش

سمت فرات رفت و پس از عبور از  ، خسرو از مداین بهالطوال اخباربرمبناي روایت  

ي راهبان رفت و پس از آن به قبایلی از اعراب  شد و به صومعه  4فرات وارد شهر هیت

رسید که او را در ساحل فرات همراهی کردند، خسرو سپس به یرموک و درگاه قیصر  

رفت و پس از دریافت سپاهی از قیصر در راه بازگشت ابتدا به ارمنستان رفت و سپس  

 (. 121- 115: 1371در آذربایجان اردو زد )رک. دینوري، 

هایی گذر  نیز چنین آمده  که خسرو پس از شکست از بهرام، از بیابانتاریخ طبري  ر  د

کرد و وارد دیري شد. در این دیر لشکریان بهرام به او رسیدند و بندوي خسرو را با  

نیرنگ فراري داد. خسرو راهی انطاکیه شد و پس از دریافت سپاهی از پادشاه روم به  

دو زد و پس از پیروزي بر بهرام، به مدائن  آذربایجان و صحرا دنق بازگشت و در آنجا ار

 (.  733-731: 2، ج1362بازآمد )رک. طبري،  

، خسرو با یاران خود راهی روم  تاریخ بلعمی() نامه طبري تاریخبر اساس توضیحات 

اي شدند. اینجا بندوي با نیرنگ  شد و پس از سه روز به حد شام رسیدند و وارد صومعه

رام که خود را به آن صومعه رسانیده بودند، فراري داد و  خسرو را از دست سپاهیان به

و انطاکیه    5خسرو در نزدیکی رود فرات به قبایلی اعرابی رسید. پس از آن به شهرهاي رقه

رفت و پیکی به قسطنطنیه فرستاد و پس از گرفتن سپاهی از پادشاه روم راهی آذربایجان 

بهرام به مداین بازگشت )رک. طبري،  شد و به شهر شیز فرود آمد و پس از پیروزي بر  

 (.798- 783: 2، ج 1378

، مورخ بیزانس، نیز گزارش مبسوطی  6عالوه بر مورخان مسلمان، تئوفیالکت سیموکاتا

دهد. او مسیر فرار خسرو  از فرار خسرو به روم و بازگشت او به آذربایجان به دست می
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م در نهروان با یکدیگر روبه  کند: خسرو و بهرا به روم و بازگشتش را چنین ترسیم می

شدند. خسرو دربرابر بهرام منهزم شد و پس از گذر از دجله در مسیر فرات حرکت کرد  

رسید. او پس از گذر از این    8ي عاناتو سپس به قلعه  7و به شهر پیروز شاپور )االنبار( 

چندي    اقامت کرد و پس از   )=کیرکسیوم(   9ي ده مایلی شهر سیرسزیومها در فاصلهقلعه

و دارا شد. او پس از دریافت سپاهی از امپراطور روم    10وارد شهرهاي قسطنطنیه، ماردین

سیموکاتا، )رک.  کرد  ترک  را  بازگشت  180-150  :1986  دارا  شرح  در  تئوفیالکت   .)

و منابع تاریخی ذکري از    شاهنامهبرد که در  خسروپرویز به ایران از چند مکان نام می

  11ها نشده است.آن 

اي که از نواحی تحت تصرف روم داشت، در  سبب اطالعات گستردهئوفیالکت بهت 

کند و گزارش مبسوطی نیز از نبرد  مقایسه با مورخان مسلمان از نواحی بیشتري یاد می

می درحالیخسرو  شناختهدهد،  شهرهاي  از  فقط  مسلمان  مورخان  صحبت  شدهکه  تر 

دربارهمی تئوفیالکت  توضیحات  محل  کنند.  در  ي  گنزک  به  او  اشاره  و  خسرو  نبرد 

 تواند راهگشا باشد.  می شاهنامهکردن جایگاه دشت دوک در مشخص

، مسیر فرار خسرو به روم و شهرهاي بر سر راه او، در مقایسه با دیگر  شاهنامه  در

بیان شده، هرچند نام این مکان بیشتري  با جزئیات  تاریخی  به ها در دستنویسمنابع  ها 

  شاهنامه برداران  اند که حاکی از ناشناختگی این شهرها نزد نسخهضبط شده  صور گوناگون

 بوده است. 

، خسرو در نهروان از بهرام چوبینه شکست خورد و سپس به شاهنامهبرمبناي روایت  

توصیه به  و  بهتیسفون رفت  پدرش، هرمزد،  نام  ي  به  رباطی  به  و  فرار کرد  روم  سوي 

  :دی رس يسرازدانی

 ناپدیررررد او دیرررروار تیررررغ سررررر

 جايفرخنرررده  و  برررود  پرستشرررگهی

 بررردي مطرررران و سرررکوبا در بررردو

 (52: 8، ج1393فردوسی،)          

رسرررید ربررراطی نرررزد بررره ترررا چنرررین   

سرررررايیزدان  خواندنرررردیش  کجررررا  

برررررردي سرررررروگواران نشسررررررتنگه  
 

 رسید:  باهله هایی عبور کرد تا بهخسرو همچنان تاخت و از بیابان
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 رهنمرررون نررره و برررود گیرررا و آب نررره

 باهلررره  ترررا  ناکرررام  رانرررد همررری

 (74: همان)                               

 همی تاخت خسررو بره پریش انردرون 

 عنررران را بررردان بررراره کررررده یلررره
 

 مرزي روم رسید:    شهر نیاول  به باهله ازو پس از گذر 

 روم  مرررز  تررا  رانرردهمی  تنرردي برره

 کارسررتان  خوانرردي  ورا  قیصررر  کرره

 (79: همان)                               

بومچرررو برداشرررت لشرررکر از آن ترررازه   

 چنرررین ترررا بیامرررد  بررردان  شارسرررتان

 

سوي مانوي )بانوي( و شارستان وریغ رفت:    و از کارستان به  

 خوانرررد برررانوي جهانررردار آنررررا کررره

 بررررود، جهانرررردار و راد و خردمنررررد

 نثررررار بررررا و هدیرررره بررررا برفتنررررد

 ...فررروز گیترری بفروخررت چررو چهررارم

 وریررغ  راه  سرروي  شررد  جهررانجوي

 بیمارسرررررتان  و  چلیپرررررا  در بررررردو

 (82-81: همان)                       

رانررد مررانوي سرروي  شارسررتان  وزان   

بررررود  بیرررردار  هرررررک  بانوبیرررران  ز  

شرررهریار سررروي رهبررران  و سرررکوبا  

روز سرره خسرررو شررهر آن انرردر ببررود  

تیرررغ برنرررده  انررردرآورد  ابرررر  بررره  

شارسررتان  آن  نررام  بررد  غاوریرر  کرره  
 

وریغ با قیصر مکاتبه کرد و پس از دریافت سپاهی از او، براي نبرد با بهرام به   و در شهر

 سراپرده زد:  دوک دشت  آذرآبادگان برگشت و در

 آذرآبادگرررررران    سرررررروي   بیامررررررد

 سرررپاه  آمرررد  لشرررکرگه بررره دمرررادم

 دوکسرره راهرری و گشررن لشررکري چنرران

 سرررپرد  را  تیزترررگ  يبررراره  عنررران

 جررويراه  و  دل   پیچرران  رانررد همرری

 !منررری  بزرگررران  میررران کرررردي  کررره

 (121: همان)                          

آزادگررران از کررررد گرررزین سرررپاهی   

شررراه فرمررران بررره برآمرررد هفتررره دو  

دوک دشرررت برررر شررراه زد سرررراپرده  

گررررد  سرررواران  برررا  زانجایگررره  و  

روي  بنهررراد  چیچسرررت  راه  سررروي  

ارمنرری  بررود  موشرریل  کرره  جررایی برره  
 



 ( 50 پياپی)  1400 زمستان ،4ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  82

 

منابع پیش بر  بنا  بهگفته، میاینک  مداین  از  را  و توان مسیر خسروپرویز  روم  سوي 

 صورت زیر ترسیم کرد:  بازگشت او را از شهري که سپاهیان رومی به او پیوستند، به

- سیرسزیوم  -ي عاناتقلعه  -پیروز شاپور )االنبار( -گذر از فرات  -]مداین[  تئوفيالکت:

 ماردین؛ -قسطنطنیه

 یرموک؛  -قبایل اعرابی -ي راهبانصومعه -هیت -عبور از فرات   -مداین دینوری:

 انطاکیه؛   -دیر راهبان -]مداین[  طبری:

 انطاکیه؛   -رقه -قبایل اعرابی -ي راهبانصومعه -مداین نامه طبری )بلعمی(:تاریخ

 وریغ.  -مانوي )بانوي(  -کارستان -باهله -سرايرباط یزدان -تیسفون فردوسی:

گزارش مورخان پیش از فردوسی نیست؛ اما    شود، توافقی میانمالحظه می  کهچنان

به فردوسی  روایت  ابومنصوريشاهنامهي  واسطهازآنجاکه  به  ي  فردوسی،  مأخذ   ،

رسد، اعتبار بیشتري دارد و چون هدف از این جستار آگاهی و پهلوي می  ينامهخداي

 پردازیم: است، به این مناطق می شاهنامهبا مناطق مذکور در شاهنامه آشنایی خوانندگان  

 

 سرای . یزدان1.2

و جایگاه سکوبا    يسرا زدانآید، به ی فردوسی از نخستین مکانی که خسرو در آن فرود می

ي، یکی از دیرهاي نزدیک  سرازدانکرده است. روشن است که مراد از یو مطران تعبیر  

 رید و رالعاقول یدبه مدائن بوده. در منابع تاریخی به دیرهاي متعددي در این منطقه مانند 

( اشاره شده است که در جنوب مدائن قرار  528- 521،  2، ج1995ی )رک. یاقوت،  قُنّ

اند. قاعدتاا دیر  گرفتهسمت روم قرار نمیرو بهاند و بدیهی است که بر سر راه خسداشته

رسد که  موردنظر باید در غرب مدائن بر سر راه روم واقع بوده باشد و چنین به نظر می

بر تدوین نام آن  یا  نبوده    يابومنصور  ي شاهنامهکنندگان  یا نام مشخصی نداشته  معلوم 

 سراي خوانده است. است؛ بنابراین فردوسی آنجا را یزدان

گفتنی است که در عصر ساسانی آیین مسیحیت در ایران روي به گسترش نهاد و »در 

میالدي عالوه بر مرکز کل مذهبی، پنج مرکز جزء داشتند که هر یک در یکی    410سال  



 83 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ حميده پروان/شاهنامهی چند مکان جغرافيایی در درباره 

 

پایتخت یعنی شهر تیسفون بود« )نفیسی،    از شهرهاي سواحل دجله بود... ]و[  مرکز کل در

1388  :87  .) 

 

 . باهله2.2

کنند.  که در گذر از فرات به او کمک می   رسد می   باهله   ي قبیله   به   خسرو در نزدیکی فرات 

داند  را ناممکن می   شاهنامه این قبیله در    جاي   تعیین   باهله،   ي اصالنی با بیان توضیحاتی درباره 

دهد که جایگاه این قبیله در استان االنبار عراق  ( و سیدي احتمال می 43:  1398)رک. اصالنی،  

 (.  130:  1399یا در حدفاصل شهر الرمادي تا ابوکمال سوریه باشد )رک. سیدي،  

اعصر  بناي بزرگ از قبایل عرب عدنانی منسوب به باهله، همسر مالکقبیله نام  باهله

بنیبندختر صعبو   اعراب  از  العشیره  »قبیلهسعد  بوده است.  باهله  مذحج قحطانی،  ي 

( و »مهاجرت آنان  64:  1994پیش از اسالم در سرزمین یمامه سکونت داشتند« )کحاله،  

(. حتی تعداد زیادي از باهلیان  801: 1373سوي شام بود« )کاسکل،  عمدتاا از عربستان به

طرف بصره سرازیر شدند. »پس از ظهور اسالم پیش  و بقیه به  خراسان نیز به آنجا رفتند

هایی به جنوب ایران، عراق، اهواز،  ي نخست هجري به پایان برسد، مهاجرتاز آنکه سده

 (.  300:  1367بحرین، بصره، شمال شرقی ایران، خراسان، شام و ارمینیه داشتند« )پزشک،  

انی یاد شده که خسرو را  در مسیر حرکت  پس از باهله، از قبایل و بازرگان  شاهنامه  در

نیز در این مسیر، از  تاریخ بلعمی(  طبري )   نامهتاربخکنند. در  در امتداد فرات راهنمایی می

براي تعیین جایگاه این    (.791:  2ج  ،1378  ،طبري.  رک)  است   طی یاد شدهي بنیقبیله

نویسد که خسرو پس از اینکه  توان از روایت دینوري هم کمک گرفت. او میقبیله می

گاه به قبایلی اعرابی )که بلعمی از  ي راهبان رفت و آنوارد شهر هیت شد، به صومعه

نام  طی و فردوسی ازبنی تا ساحل فرات همراهی کردند  می  باهله  برد( رسید که او را 

ي باهلیان  ها و با توجه به کوچ عمده(. از این گزارش121-115،  1371ک. دینوري،  )ر

آن اشارت رفت، میبه شام که پیش به  نتیجه گرفت که  تر   در  باهله  لهیقب  گاهیجاتوان 
 ي امروزي بوده است. شهر هیت تا رقه در شمال سوریه فاصله
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 . کارستان ۳.2

  شد   روم  و  ایران  مرزي  عبور از فرات وارد اولین شهريي فردوسی، خسرو پس از  گفتهبه

 .رفت  کارستان شارستانِ نزدیکی به و

هاي خارسان و کارسان نیز آمده  به صورتشاهنامه  هاي  نام این مکان در دستنویس

نیز نام این شهر کارستان ضبط شده است: »و سار فی    شاهنامهي عربی  است. در ترجمه

   (.206:  1932)بنداري،  نه من مدن الروم تسمی کارستان« طریقه الی ان وصل الی مدی
نویسند: »بلعمی نام این شهر مرزي را رقه  می  کارستان  قربانی و زمردي در ذیل مدخل

(. اصالنی نیز کارستان را  163:  1396و دینوري یرموک آورده است« )قربانی و زمردي،  

، حال آنکه فردوسی  (149: 1398داند )رک. اصالنی و پورتقی، دژ بیزانسی کارکنسیم می

نویسد: »اگر این شهر واقعاا  آنجا را شارستان خوانده است، نه دژ. سیدي نیز چنین می

 (. 480:  1399الزور سوریه باشد« )سیدي، داشته، باید در حدود شهر دیروجود می

خواند؛  گوید که این شهر را قیصر کارستان میصراحت میفردوسی در این ابیات به

ي شاپور یکم،  کردن این شهر، کتیبهس کارستان باید نامی رومی باشد. براي مشخصپ

ي زرتشت بسیار راهگشا است؛ چون خسرو قاعدتاا براي رفتن به  ي کعبهموسوم به کتیبه

روم باید از همان مسیري گذشته باشد که پیش از او شاپور اول از آن گذشته بود. متن  

ها  پردازد که شاپور اول در عهد فرمانروایی خود آنهایی میاین کتیبه به معرفی سرزمین

 گزار دولت ساسانی کرده بود.را فتح  و خراج

هایی از روم را به تصرف درآورد. شاپور سه بار به روم لشکرکشی کرد و هر بار بخش

آید، شهرهاي کاراي )حران( و  که از متن کتیبه برمی»او در لشکرکشی سوم خود، چنان

(. خسرو نیز پس از عبور  232:  1372ا )الرها( را به ایران الحاق کرد« )پیگولوسکایا،  ادِّس

خوانده  می  کارستاني فردوسی، قیصر آن را  گفتهشود که بهاز فرات، وارد شارستانی می

  ( Carrehae)و در زبان رومی  (  Hai kharri)است. »شهر مرزي حران در زبان یونانی  

بنابراین کارّهائه، نام رومیِ شهر مرزي حرّان   (؛  14-13،  2003نامیده می شود« )باسورث،  

که آمد، بلعمی این شهر  به )کار+ ستان( تغییر شکل یافته است. چنان شاهنامهبوده که در 
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)رک. یاقوت،  ي دو سه روز از حران قرار دارد  آنکه رقه با فاصله  را رقه خوانده، حال 

   .نیست درست بلعمی (؛ بنابراین گزارش539: 2، ج 1995

 

 . مانوی ۴.2

 مانوي شد:  خسرو پس از عبور از کارستان وارد شارستان

 کرره آنرررا جهانرردار بررانوي خوانررد

 خردمنرررد و راد و جهانررردار برررود،

 برفتنرررد برررا هدیررره و برررا نثرررار

 (82-81: 8، ج1393فردوسی،  )  

رانرد  مرانويوزان  شارستان  سروي     

بانوبیررران  هررررک  بیررردار  برررودز    

 سررکو بررا و  رهبرران سرروي شررهریار

 

بانوي، ماروي و مابوي آمده است    هايبه صورتشاهنامه  هاي  در دستنویسمانوي  

برمی چنین  فردوسی  سخن  از  که  )همان(.  بانويآید  و  بوده  12مانوي  شهر  اند.  یک 

هاي  به صورت  شاهنامههاي  نیز در مصراع دوم بیت اول، در دستنویس  يکه بانو همچنان

مانوي، مابوي آمده و بنداري نیز نام این شهر را مانوي ضبط کرده است: »ثم رکب منها  

 (.  206: 2، ج1932و سار الی ان وصل مدینه المانوي فتلقاه الناس« )بنداري،  

می احتمال  بَکر  »شهیدي  دیار  )آمد(/  مندیا  از  دیگري  گونه  نام  این  شاید  که  دهد 

رود«  زیرا مندیا نزدیک اوریغ است و خسرو پس از مانوي به اوریغ می  امروزي باشد؛

 (. 169:  1398)اصالنی و پورتقی،  

ي دیرالزور ي رود فرات در فاصلهدهد: »مانوي شهري در حاشیهسیدي نیز احتمال می

تا شهر رقه یا قالینوس، یا در ساحل نهر بلیخ در حدفاصل رقه در سوریه تا شهر اورفا یا  

 (.566: 1399غ در کشور ترکیه بوده است« )سیدي، وری

پیش از این توضیح دادیم که خسرو هنگام فرار به روم از همان مسیري حرکت کرد 

که شاپور هنگام لشکرکشی به روم آن را طی کرد. شاپور در پایان مسیر خود شهر ادسا  

  سپس   و  ي مانو  وارد شارستان  کارستانرا به تصرف درآورد. خسرو نیز پس از عبور از  

مکانی بین حران )کارستان به    نیز  مانوي  و  ادسا  نزدیکی  باید در  وریغ  بنابراین  شد؛  وریغ

 ( و ادسا باشد. شاهنامهروایت 



 ( 50 پياپی)  1400 زمستان ،4ی شماره ،13 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  86

 

دانان یونانی و رومی بسیار راهگشا است.  جغرافی  آثار  مانوي،   شدن جایگاهبراي روشن

ایسیدور خاراکسی که بخشی از آن موجود است، یکی از    هاي اشکانی منزلگاه  »]کتاب[

ي مسیر بازرگانی میان سرزمین اشکانیان و روم در زمان نبرد میان  ها دربارهمعدود گزارش

آید، گزارش ایسیدور، خط سیر  میطور که از عنوان اثر براین دو امپراطوري است. همان

کاروان بمسیر  هند  مرزهاي  تا  انطاکیه  از  را  میرو  دست  از  ه  است  ذکري  یعنی  دهد؛ 

آنمنزلگاه یا  تدارکات  میهاي  امروزه  که  کاروانچنان  نظارت  نامند،  تحت  سراهاي 

 (. 35: 1387شاهنشاهی اشکانیان براي آسایش بازرگانان« )خاراکسی،  

 Mannuorrha)ي شهرهاي حاشیه رود فرات از دژي به نامخاراکسی در شرح فاصله 

Auyreth)  ي چند شهر و روستا در ساحل رود  برد. وي پس از برشمردن فاصلهنام می

افزاید که پس از آن خاراکس سیداي که نزد یونانیان به  فرات ازجمله روستاي دایارا می

شهر آنتموسیاس معروف است، قرار دارد و سه فرسنگ آن سوتر کورایا واقع شده که  

است و   تیر یاو  مانوئورها   نام  به  کان دژيدژي در باتانا است: »در سمت راست این م

 (. 24: 1392کنند« )همان، چاهی که ساکنان آن از آب آن براي نوشیدن استفاده می

(، در لغت  Mannuorrha)نویسد: »مانوئورها  می  میرزایی در تعلیقات کتاب خاراکسی

شاخابهبه با  منطقه  این  زیرا  است؛  آبیاري  ممعنی  آبیاري  بلیخ  رود  از  است.  یاي  شده 

مانوئورها از ترکیب مانو و اورها تشکیل شده است. مانو نام دژي در »ادِسّا«  است  و  

 (. 140است« )همان:  (Urhay)، رونویسی از نام بومی شهر ادِسّا (orrha)ي دوم واژه

اند،  نیز در پی هم آمده  شاهنامهرا که در    اوریغ  و  مانوي   هاينام مانوئورها اویریت، نام

 کند.  به ذهن متبادر می

، ادِسّا در منابع اسالمی به »الرّها« نیز معروف است. با توجه مطالب مذکور در فوق
، نام دژي در ادِسّا )اورها/ الرّها( بوده است. این نکته نیز گفتنی است  شاهنامه  در  يمانو 

نزدیکی ادسا/ الرها روي داد. نام ادسا  که نبرد سپاهیان شاپور با لشکریان والریانوس در  

 آمده است. هینگ و هویزه این نام  ( WLh’y)  در متن پهلوي کتیبه به صورت

 (.37: 1999؛ هویزه، 833: 1939اند )هنینگ، خوانده( Urhay-Urha) را
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 . وریغ ۵.2

 :است  غیاور یا وریغ آخرین جایی که در مسیر فرار خسرو به روم از آن یا شده

 جهررانجوي  شررد  سرروي  راه  وریررغ

 برررردو در  چلیپررررا  و  بیمارسررررتان

 (82: 8، ج1393فردوسی، )       

غیررربرره  ابررر  انررردرآورد  برنررده ت    

آن  شارسررتان  نررام  بررد  غاوریرر  کره  
 

به  به صورت  شاهنامههاي  در دستنویس  وریغ نیز  اوریغ  و  هاي کریغ، فریغ، وزیغ، 

 افریغ، اوزیغ آمده است )همان(.     هاي ریغ، وریغ،شکل

است )رک.    اي در شهر هیت دانستهرا صومعه  غیاور  قربانی با استناد به قول دینوري،  

ي این شهر چنین  هاي شاهنامه درباره(. در یادداشت164- 163:  1396قربانی و زمردي،  

در پهلوي  (  Andey)  ه است: »به نظر پاول هرن، وریغ یا اوریغ خوانش نادرست ازآمد

گونه به  که  )بیتاست  اندیو  شهر    2149ي  همان  آن  و  است  آمده  نیز  ]خسروپرویز[( 

پیش از میالد در سوریه در بیست و دو   300آنتیوخا )انطاکیه( است. این شهر در سال  

وس اول ساخته و به نام پدرش آنتیوخوس نامیده  کیلومتري کرانه مدیترانه به دست سلوک 

(. اصالنی   37:  1389ها، ج سوم ،مطلق، یاداشتشد و پایتخت سلوکیان گردید« )خالقی

  تاریخ یعقوبی رقه و در  تاریخ بلعمی  افزاید که »نام این شهر در  نیز با نقل سخنان هرن می

 (.  37: 1398، الرها ثبت شده است« )رک. اصالنی و پورتقی، الذهبمروجو 

مانوي،   و(  حران)=  کارستان  و  تر مالحظه شد که خسرو پس از عبور از هیتپیش

( درست نیست. نظر هرن نیز  164-163:  1396؛ بنابراین نظر قربانی ) شودیم  غیورا  وارد

پهلوي، (  Andey)  خوانشی ازتواند  وجه نمیهیچبه  اوریغ  تواند درست باشد؛ زیرانمی

  شهر   همان  اوریغ  ( که احتمال داده است،98:  1399)انطاکیه( باشد؛ اما حدس سیدي )

 تر است.  یا )الرها( و یا رها باشد به واقعیت نزدیک ادسا

  اوریغ  بنابراین  است؛  بوده(  ادسا)  الرها   در  دژي   نام  ،يمانو پیش ازین روشن شد که  

 حوالی همین شهر بوده باشد.   در باید  نیز

  ت ، خاراکسی در کنار مانوئورها از شهري به نام اویریهاي اشکانیمنزلگاهدر کتاب  

(Auyreth/Aureth  )می خاراکسی،نام  )رک.  بسیار  24:  1392برد  شهري  »اویریت   .)
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اي که از برندوم به حران  ي باستانی بوده است؛ یکی جادهپراهمیت در ملتقاي دو جاده

 (. 16: 1397به ادسا )الرّها(« )ویدن گرن،  13اي که از کارکمیشرفت و یکی جادهمی

اویریت  ایریت(  Aureth)  ویدنر،  باستانی  شهر  امر دانمی(  Irrite)  را  که  روزه،  رد 

ایریدو   می  Irridu/ordiاُردي/  ویدنر،  نامیده  )رک.  کتاب   220:  2001شود  از  نقل    به 

(The world of the AramaensI« .)(Irrite)    النهرین  در شمال غربی بینشهري باستانی

)بریس،   بود«  شده  واقع  کارکمیش  و  حران  بین  که  با  337:  2009بود  ناحیه  این   .)

(Aureth/Auyreth  )نام می آن  از  نظر میبرد،  که خاراکسی  به  و  دارد   رسدمطابقت 

آنچه این نظر   .تلفظی دیگري از آن استشاهنامه در  اوریغایریت همان اوریت باشد که 

کند، گزارشی موجود از یک متن سریانی از تألیفات قرن هفتم میالدي است  را تقویت می

ات[،  ي جنوبی یعنی پیروز شاپور، انات ]=عان که در آن مسیر فرار خسرو ازطریق جاده

 (.   147: 1398هیت و کیرکسیوم ]=سیرسزیوم[ ذکر شده است )رک. رویدادنامه، 

سوي قیصر روم )امپراطور موریکیوس( فرستاد  و پیکی به  کرد  اقامت  غیاور  درخسرو  

ونه شارستانی را که به  قیصر نیز به شرط اینکه خسرو سیخواست کمک کرد. و از او در

آ به  بود  درآمده  ایرانیان  نکتهن تصرف  پذیرفت.  را  او  درخواست  بدهد،  پس  ي  ها 

ي شاپور نیز از زبان او آمده است که روي هم توجه این است که در متن کتیبهجالب

وهفت شهرستان با نواحی اطراف آن را تصرف کرده است. قیصر سپاهی در اختیار  سی

ر بودند، حرکت  پیمانان او در آنجا مستقسمت آذربایجان که همخسرو گذاشت و خسرو به

 اردو زد.  دشت دوککرد و در 

 

 . دشت دوک ۶.2

 یاد شده است:   دوک دشتچندجا از  شاهنامهدر 

زند و  سراپرده می  دوک  دشتگردد و در  الف( خسرو براي جنگ با بهرام از روم بازمی

 رود:                                                                                                                      می  چستیچ ي سواز آنجا به

 دوک   سه  راهی  و  شرر گ  لشکري  چنان

 سپرد   را  گررتیزت  يارهررررب  انرررر عن

دوک  دشت   رر ب  اهرررش   زد  ردهررر سراپ   

گرد  وارانررس  اررررب  ه رررزانجایگ  و  
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 جوي راه   و   دل    پیچان   دررر ران  یرررهم

 ! منی   انربزرگ   انررر می  ردي ررر ک   هرررک

 ( 121: 8ج  ،1393  فردوسی،)        

روي  اد ررربنه   تررچیچس  راه  سوي  

ارمنی   بود  موشیل   که  یرررجای  هرررب  
 

 گردد:                                            ازمیب دوک دشت رود و سپس بهمی آذرگشسب به چیچست ب( خسرو  از

 آذرگشسرر  پرریش تررا تاخررت همرری

 !...آزده درد بررره یکسرررر برررود دلرررش

 !جررويراه و دل دهرررررخلی شررد همرری

 (124-123: همان)                    

اسرر   برانگیخررت بررربی دشررت زان و   

آتشررررکده برررره اندرآمررررد  واژ برررره  

روي انررردرآورد دوک دشرررت سررروي  
 

زند:  ج( بهرام نیز با لشکریان خود در دشت دوک سراپرده می  

 لشرررکر  کشرررید!  کشرررور دوکهمررره 

 (  130همان: )                            

 برره ایرانیرران گفررت: صررف برکشررید 
 

د(خسرو و چند تن دیگر براي بررسی میزان لشکریان بهرام چوبینه به باالي کوه دوک  

 روند:                                                         می

 رانرنهررراده دو دیرررده بررره فرمانبررر

 (131همان: )                          

آن سرررران کررروه دوکنشسرررتند برررر    
 

هاي توک، سوک، سلوک، شلوک، سدوک  به صورت شاهنامه هاي  در دستنویسدوک 

فردوسی، )رک.  نوک  را  121:  8،ج1393و  مکان  این  که  نیز  بنداري  است.  آمده  نیز   )

الحلفا و ارض  در معنی لغوي آن به ارض  را  دوک  هایی که ذکر شد،شناخته، در بیتنمی

ست. حلفا به نوعی علف پهن گفته  ( ترجمه کرده ا212:  2، ج 1932المغازل )بنداري،  

  ،1361  ،يز یتبر.  رک)شود  بافتند و در فارسی دوخ نامیده میشود که با آن حصیر میمی

به معنی    (.دوخ  لیذ  891:  2ج نیز  که  بافندگی است. هنگاهی  دوکمغازل، جمع مغزل 

گوید: »و صعد برویز فی اصحابه  روند، بنداري میخسرو با یاران خود باالي کوه دوک می

 (، وي کوه دوک را به تال= تپه ترجمه کرده است. 214:  2، ج1932،  االیرانین تال« )بنداري

انه بالرات  که آمد، تئوفیالکت، محل نبرد خسرو و بهرام را در حوالی گنزک و رودخچنان

، خسرو پس از  تاریخ طبري(. بنابر گزارش  180:  1986نوشته است )رک. تئوفیالکت،  
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(. 180تا:  بازگشت از روم براي نبرد با بهرام در صحراي دنق سراپرده زد )رک. طبري، بی

رک. )نیز چنین آمده که خسرو به شهر شیز فرود آمد    تاریخ بلعمی(طبري )  تاربخ نامهدر  

   (.798 :2ج ،1378  ،طبري

داند؛ اما معتقد است که این کلمه )دوک(، حداقل  را قطعی نمی دوک نولدکه نویسش

حروف غیرمصوت »د« و »ن« و »ک« را که در کلمات عربی دنک و دنق آمده است، تأیید  

 (.478تا:  می کند؛ زیرا »ن« و »و« در خط پهلوي داراي یک عالمت است )رک. نولدکه، بی

اینک   دنق   و  دنک  یا  دوک  نام   ه در متون جغرافیایی و تاریخی، مکانی بهبا توجه به 

هایی داشته  دهد ممکن است که کوه دوک اشاره به کوهقربانی احتمال می  ندارد،  وجود

ي توضیحات خود موقعیت جغرافیایی  باشد که شبیه دوک یا کله قند باشند. او در ادامه

از شهرهاي نزدیک اردبیل، را   نتیجه  با کوه دوک متناسب میشهر سراب، یکی  داند و 

تواند در دشت سراب واقع بوده باشد )رک. قربانی و زمردي،  گیرد که کوه دوک میمی

1395  :154  .) 

نویسد: »امروزه در جنوب شرقی ارومیه جایی به نام  می  دوک   دشتي  اصالنی درباره

دول وجود دارد که ممکن است همان دشت دوک موردنظر در شاهنامه باشد. مشکور  

را که جلگه آذربایجان  داناک در  نزدیکی گنزک است، همان دشت دوک  دشت  اي در 

 (. 102: 1398داند« )اصالنی و پورتقی، می

شهر و استان دهکوک کشور عراق، در شمال شهر و دهد که  سیدي نیز احتمال می

بهاستان موصل و غرب دریاچه باشد که در قدیم  ایران، همان دوک  ارومیه  صورت  ي 

 (.  308: 1399شده است )رک. سیدي، دکوک، دقوق و دقوقا هم نوشته می

پیشهمان که  دربارهطور  نولدکه  شد،  بیان  نویسش صحیح  تر  دارد.    دیترد  دوکي 

شود که  کدام در متون جغرافیایی و تاریخی یافت نمیدوک، دنک و دنق نیز هیچ  ازطرفی

بتواند حدس نولدکه را تأیید کند. تئوفیالکت نیز محل نبرد خسرو و بهرام را در جایی به  

نام گنزک در نزدیکی رود بالرات ثبت کرده است که این مکان با حدس قربانی و سیدي  

 مطابقت چندانی ندارد.  
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ي ارومیه  اي در شرق دریاچهدهد که دوک همان دول، ناحیهرسکی نیز احتمال میمینو

کند که دول را در یک منزلی تبریز نوشته است و از  استناد می  الصدورراحهباشد و به  

ي مراغه را گاودول ذکر کرده است که رود  کند که از شش ناحیهنیز نقل می القلوبنزهه

ي نبرد خسرو با بهرام چوبین  ت. او بر آن است که صحنهچاي در آنجا جاري اس موردي

(. وي  14- 12: 1379وجو کرد )رک. مینورسکی،  چاي جسترا باید در مجاورت موردي

داند و  سر و کنزک را در قول تئوفیالکت با شهر شیز یکی میکوه دوک را با کوه مندیل

گوید: »هی بلیده بینها و بین کند که ذیل کزنا )کنزک( میاستناد می قول یاقوت حموي به

)یاقوت   مراغه نحو سته فراسخ. فیها معبد للمجوس و بیت نار قدیم و ایوان عظیم عال«

ي نبرد خسرو و بهرام باید در نزدیکی مراغه  بنابراین محدوده(؛  459:  4، ج  1995حموي،  

 شود.خوانده می دوک دشت شاهنامهباشد که در 

ي مراغه و نیز توصیف فردوسی از  جغرافیایی کوهستانی ناحیهبا توجه به موقعیت  

باره مطرح کرد؛  توان نکات دیگري هم درایني نبرد، اکنون میالعبوربودن صحنهصعب

 زیرا فردوسی در بیت:

 دوک  سه راهی و گشن  لشکري چنان        دوک  تررردش بر اهررش زد سراپرده

 ( 121: 8، ج 1393فردوسی، )                                                                      

 دوک  دشتاشاره کرده است؛ بنابراین راه سه دوک، باید با    زین  دوک«  سه  ی»راهبه   

باشد. به تئوفیالکت، هنگامیمرتبط  به توصیف آرایش جنگی سربازان خسرو  عالوه  که 

کند که سپاهیان خسرو مجبور شدند  پردازد، به این موضوع اشاره میبراي نبرد با بهرام می

طرف لشکر بهرام  که به سه دسته تقسیم شوند و از سه راه وارد میدان جنگ شوند. از آن

ها  ها عقب نشینی کردند و جنگ در بین قلهي کویم شدند و در دامنهنیز به سه دسته تقس

(. این نکته نیز گفتنی است که در  179:  1989ها ادامه یافت )رک. تئوفیالکت،  و دامنه کوه

رود )رک. اشرفی  العبور، پرتگاه و دره به کار میمعناي مسیر صعبزبان مازندرانی دوک به

ي کوهستانی قرار دارند؛  گنزک و دشت دوک در منطقه  (.1192:  2، ج1382و همکاران،  

رسد که منظور فردوسی در مصراع دوم بیت چنین است که خسرو سه  بنابراین به نظر می

  ، دهد؛ پس در این ابیاتالعبور/ گردنه و پرتگاه عبور میلشکر انبوه را از سه مسیر صعب
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مسی   نه  است،  عام   ی اسم  دوک   دشت  /دوک  کوه به  و  خاص  صعباسم  و  ر  العبور 

 هاي این منطقه اشاره دارد. در بیت:  پرتگاه

 لشررکر کشررید!،  دوک کشررورهمرره 

 (130: 8، ج1393فردوسی، )       

 به ایرانیران گفرت: صرف برکشرید 
 

نظر می به  زیرا    دوک   يمنطقه  يمعنابه  دوکرسد که کشور  نیز  رفته است؛  کار  به 

 که در این بیت: همچنان به کار رفته است، شاهنامهي کشور در معناي منطقه در کلمه

 بیرراورد کرراین نامرره را گرررد کرررد

 (12: 1همان، ج)                    

 ز هررر کشرروري موبرردي سررالخورد 
 

العبور  اي کوهستانی و صعبمعناي منطقهبه  دوک  کشوربنابراین در بیت موردبحث،  

بهنیز می با موقعیت جغرافیایی گنزک ِمراغه مطابقت دارد.  عالوه امروزه  تواند باشد که 

توان به روستاي دوک در  شوند که از آن جمله میخوانده میدوک نیز، روستاهایی با نام 

مد اشاره کرد که هر دو در  وبویراحنزدیکی قائمشهر و روستاي دوک در استان کهگیلویه

 اند. مسیري کوهستانی قرار گرفته

 

 گيری . نتيجه۳

ي شاپور و نیز آثار مورخان بیزانس چون ایسیدور خاراکسی و تئوفیالکت  با بررسی کتیبه

هاي مورخان  که از منابع تحت تصرف روم آگاهی بیشتر داشتند و مطابقت آن با گزارش

  مانوي)بانوي(، وریغ و دوک   باهله، کارستان،،  شاهنامهشده در  مسلمان، جایگاه مناطق یاده

، طبري، دینوري  شاهنامهترتیب است: با کنار هم قراردادن روایت مشخص شد که  بدین

اینکه  به  توجه  با  در سرزمین  نشین کوچ  باهله   قبیله   و  بودهو  پراکنده  مختلفی  اند،  هاي 

ي این دو شهر به  جایگاه باهله در فاصله شهر هیت تا رقه بوده است و خسرو در فاصله

بور از فرات وارد شارستانی شد که به روایت  خسرو پس از ع این قبیله رسیده بوده است.

  که آمد، شهر مرزي حران  در زبان یونانی . چنانخواندیم  کارستانفردوسی، قیصر آن را 

(Hai kharri  )و در زبان رومی  (Carrehae)  کارستان    بنابراین شارستان شود؛ نامیده می

هائه است که در شاهنامه  برد، نام رومی شهر مرزي حران، کارّ که فردوسی از آن نام می
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شود. می  مانوياو پس از عبور از کارستان وارد  به )کار+ ستان( تغییر شکل یافته است.  

نام  به  دژي  از  فرات  رود  حاشیه  شهرهاي  توصیف  در   Mannuorrha)  خاراکسی 

Auyreth)  معناي  برد. مانوئورها از ترکیب مانو و اورها تشکیل شده است و بهنام می

شده است. بخش دوم  ي بلیخ آبیاري میآبیاري است؛ چون این ناحیه ازطریق رودخانه

منابع    (Orrha)  ،(Mannuorrha)  کلمه در  که  ادسا است  بومی شهر  نام  از  رونویسی 

بوده   مانوي  جغرافیایی عربی »الرها« خوانده شده است و الرها   نام دژي در ادسا/  نیز 

  بخش سوم واژه در شهر ادسا/ الرها است.    دژ مانوي،  در شاهنامه  مانوي است. منظور از  

(Mannuorrha Auyreth ( ،)Auyreth)  در شاهنامه است.     وریغي جایگاه  کنندهروشن 

( Irridu/ordi)   امروزهداند که  می(  Irrite) را شهر باستانی  (  Aureth)  ویدنر، اویرت  

النهرین بود که بین حران و در شمال غربی بینشهري باستانی  (  Irrite)  شود.نامیده می

برد،  خاراکسی از  آن نام می( Aureth/Auyreth) کارکمیش واقع شده بود. این ناحیه با

تلفظ دیگري  شاهنامه  در    غ یاور  باید همان اوریت باشد که  ت یری ا  مطابقت دارد و بنابراین

 از آن است. 

با بهرام جنگید. تئوفیالکت محل نبرد   دوک  دشتخسرو پس از بازگشت از روم در  

منطقه که  است  کرده  ثبت  گنزک  مورديرا  رود  و  مراغه  نزدیکی  در  است.   اي  چاي 

 فردوسی در مصراع دوم بیت:   

 چنان لشرکري گرش و راهری سره دوک

 (121: 8، ج1393فردوسی، )        

 سرررراپرده زد شررراه برررر دشرررت دوک 
 

پردازد؛  به توصیف لشکر خسرو و راهی که لشکریان خسرو از آن عبور کرده بودند، می

که به توصیف آرایش  بنابراین راه سه دوک، با دشت دوک مرتبط است. تئوفیالکت هنگامی

می بهرام  با  نبرد  براي  خسرو  سربازان  موضوع  جنگی  این  به  میپردازد،  که  اشاره  کند 

سپاهیان خسرو مجبور شدند که به سه دسته تقسیم شوند و از سه راه وارد میدان جنگ  

نشینی  ها عقبي کوطرف لشکر بهرام نیز به سه دسته تقسیم شدند و در دامنهشوند؛ ازآن

  دوک   ها ادامه یافت. براساس توصیف فردوسی ي کوهها و دامنهکردند و جنگ در بین قله

بودهصعب  و  یکوهستان  يهمنطق واقع    العبور  نیز در جایگاهی کوهستانی  است. گنزک 
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العبور، پرتگاه و دره به کار رفته  معناي مسیر صعببه  دوکشده است. در زبان مازندرانی  

کلمه به  توجه  با  موقعیت  است.  هچنین  و  دسته  به سه  سپاهیان  تقسیم  و  دوک  ي سه 

گنزک، منظور فردوسی در مصراع دوم بیت باید چنین باشد    و  دوک  جغرافیایی کوهستانی

العبور/ گردنه و پرتگاه عبور داد؛ بنابراین  که خسرو سه لشکر انبوه را از سه مسیر صعب

العبور  ، اسمی عام است، نه اسم خاص و به مسیر صعبشاهنامهدوک در    دشت  /دوک  کوه

 هاي این منطقه اشاره دارد.و پرتگاه

 

 ها یادداشت
 .«و فی أخبار بالد الروم أسماء عجزت عن تحقیقها و ضبطها فلیعذر الناظر فی کتابی هذا». 1
 (. 148: 1397النهرین )رک. ماکسمیوک، اي در بین: نام قلعه(Dara) . دارا2

 (.236: 5، ج1995. میافارقین: نام شهري مشهور در دیار بکر )رک. یاقوت حموي، 3

ي فرات با نخل هاي فراوان که در شمال االنبار واقع شده است . هیت: نام شهري در حاشیه4

 (.  421: 5،ج1995)همان، 

، 1995هاى فرات با دورى سه روز راه از شهر حرّان )همان،  نام شهرى مشهور در کرانه. رقه:  5

 (. 539: 2ج

هاي  سده  نگار بزرگواپسین تاریخاو را (: Simocatta Theophylact(. تئوفیالکت سیموکاتا 6

در دانندبیزانس می ي  میانه بیزانس  و  ایران  مناسبات  به  تاریخ خود  در  تئوفیالکت سیموکاتا   .

می هفتم  قرن  اوایل  و  ششم  قرن  دربارهاواخر  همچنین  او  روم،  پردازد.  و  ایران  مناسبات  ي 

دوره اواخر  تحوالت  ساسانی،  شاهنشاهی  داخلی  بهي  تشکیالت  پادشاهی  ساسانی  دوره  ویژه 

 هرمزد چهارم، شورش بهرام چوبین و خسرو دوم اطالعات مهمی ارائه کرده است. 

آمده است و مترجمان آن را    (Abbaron)  صورت. نام این شهر در متن تاریخ تئوفیالکت به7

کرانه در  شهري  االنبار،  پیروز  شهر  را  آن  ایرانیان  که  بغداد  فرسنگی  ده  در  فرات  شاپور ي 

 (. 279: 1986دانند )رک. تئوفیالکت، خواندند، میمی

 (. ي راه االنبار تا سیرسزیوم )هماني فرات در میانهاي در حاشیه(، نام قلعهAnathon). عانات  8



 95 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ حميده پروان/شاهنامهی چند مکان جغرافيایی در درباره 

 

اي  (. نام قلعه283نام شهري در ملتقاي رود خابور و فرات )همان:     (Circesium)  . سیرسزیوم9

قَرْقِیسِیاءُ ضبط شده است  ( که در منابع دوران اسالمی،  146:  1397در اسروئن )رک، ماکسمیوک،  

 (.  328: 4، ج 1995)رک. یاقوت، 

:  8619(: نام باستانی شهر ماردین در جنوب ترکیه )رک. تئوفیالکت:  Mardes)  ماردین  -10

 (. 155: 1397اي در اسروئن )رک. ماکسمیوک، (. نام قلعه287

اي  )قلعه   شهر آمد   به  ران،یبازگشت خود به ا  ریخسرو در مس  الکت،یبراساس گزارش تئوف.  11

رفت  دارا(  جنوب  مایلی  پنج  مس  در  از  عبور  با  مکان  ی غرب  ر یو  وارد  دجله  نام    یرود  به 

(Dinabadon?  )و  (Chnaithas?)   اي در ساحل غربی  )نام منطقه   راگانونیگذر از سشد و با

ي سروک  اي از رودخانه)شاخهبالرات    ي کنزنک و رودخانه  ی عنیبه محل نبرد با بهرام  ارومیه(  

 (. 190-156: 1986 الکت،یتئوفرک. ) دیرس ریزد(ي ارومیه میکه به دریاچه
  ی به یدر کت. اگر ضبط بانوي صحیح باشد، احتمال دارد که منظور از بانوي، شهر/ دژ باتن باشد.  12

به نام باتن اشاره شده    يکه تحت تصرف شاپور درآمد، به شهر  یی شاپور اول، در ضمن شهرها

  ر یبا توجه به مسهنینگ  آمده است.  (  btn’n)  صورتبه  بهیکت  ي شهر در متن پهلو   نیاست. نام ا

  رتصو نام را به  نیشاپور ا  يمتصرفه  يشهرها  گریبا توجه به نام د  نیشاپور و همچن  یلشکرکش

(Batnae/Bathnae/Batnan  ) ي (. بنابر گفته826-825:  1939،  نگیهن )رک.    خوانده است  

مصمم   روانیکه خسرو انوشیرها« بود و هنگامال» یمنزل کیدر  ی»باتن« دژ کوچک وس،ی پروکوپ

دژ آمد و شب را در آنجا گذراند و روز بعد  ن یشهر را محاصره کند، نخست به ا نیکه ا دیگرد

(.  در 160: 1365)رک. پروکوپیوس،  کرد جانب شهر حرکت خود به انیکرلش يبامدادن با همه

(.  24: 1392گزارش خاراکسی نیز به دژ باتن در یک منزلی »الرها« اشاره شده است )خاراکسی، 

بانوي صحیح ا  باشد،  اگر ضبط    الرها،   یمنزل  کیدر    شهر/ دژ  نیبا توجه به محل قرارگرفتن 

 ، باتن باشد. شاهنامه احتمال دارد که منظور از بانوي در
کارکمیش13  .  (Carchamishe)  دوران منابع  در  که  است  )کیرکسیوم(  سیرسزیوم  همان   ،

 (.  328:  4، ج1995ضبط شده است )رک. یاقوت حموي،  قَ ْرِقيِسياءُ اسالمی، 
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 منابع 

نام1389)آیدنلو، سجاد.   »مافرخان،  در شاهنامه«(.  فرهنگستاننامه  .مکانی  ي  ، شمارهي 

 . 86-82، صص42

  . فرهنگ جغرافیایی شاهنامه  ،هفت اقلیم(.  1398)  ، معصومه.اصالنی، فرهاد و پورتقی 

 .تهران: نگاه معاصر

رومجنگ(.  1365)  . پروکوپیوس ایران  و  ي  ترجمه.  هاي  علمی  تهران:  محمد سعیدي، 

 فرهنگی. 

( منوچهر،  »باهله«.  1367پزشک،  اسالمیدایره(.  بزرگ  جالمعارف  مرکز  11،  تهران:   ،

 المعارف بزرگ اسالمی. دایره

( ویکتورنا.  نینا  در  1372پیگولوسکایا،  ایران  شهرهاي  ساسانیان. (.  و  پارتیان    روزگار 

 اهلل رضا، تهران: علمی و فرهنگی. عنایت  يترجمه

حسین محمد  )بنتبریزي،  قاطع(.  1361خلف.  بهبرهان  تهران:  .  معین،  محمد  تصحیح 

 امیرکبیر. 

( ایسیدور.  تحقیق علیهاي اشکانیمنزلگا(.  1387خاراکسی،  ترجمه و  اصغر میرزایی،  . 

 تهران: ماهی.

چون من در    .شاپور، سوراب«(. »اندیوشهر، سورستان، گندي1389).  خطیبی، ابوالفضل
دیار انزابینامهجشن  ؛این  به کوشش محمدرضا راشد محصل و  ي استاد رضا  نژاد، 

 . 180- 169همکاران، تهران: سخن، صص 

هوشنگدولت مازندران«1368)   .آبادي،  گشودن  »سوداي  ، 5- 3  يشماره  ،آینده  .(. 

 . 249- 238صص

محمود مهدوي دامغانی، تهران:   ي. ترجمهاخبار الطوال (.   1371داود. )دینوري، احمدبن

 نی.

صمد    ي(. ویرایش و ترجمه از سریانی و تفسیر نصیرالکعبی، ترجمه1398)  رویدادنامه.

 ملکی، تهران: شفیعی. 

 . تهران: نی. شاهنامههاي جغرافیایی تاریخی  (. فرهنگ1399سیدي فرخد، مهدي. )
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علی البنداري، به تصحیح عبدالوهاب عزام، قاهره:  بنابوالفتح  ي(. ترجمه1932. )الشاهنامه

 دارالکتب.  

مازندرانی، حسین. نام(.  1377)  شهیدي  شاهنامه،  و جايفرهنگ  بنیاد   .هاکسان  تهران: 

 .نیشابور

  ، تهران، صص شناسینامهشاه   .(. »مازندران فردوسی کجاست؟«1356)  .ضیاءپور، جلیل

356- 366. 

، 2ابوالقاسم پاینده، ج  ي. ترجمهتاریخ الرسل و الملوک(.  1362جریر. )بنطبري، محمد

 تهران: اساطیر  

 ،یمحمد بن محمد بلعم  ي، ترجمه2. جنامه طبريخیتار(.  1378. )ررررررررررررررررررررر

 . سروشمحمد روشن، تهران:  حی به تصح

کوشش جالل خالقی مطلق، تهران:  ، به11، 8،  1ج شاهنامه.(. 1393فردوسی، ابوالقاسم. )

 المعارف اسالمی. مرکز دایره

زمردي و  خاور  حمیرا.قربانی،  شاهنامه(.  1396)  ،  جامع  فردوسیجغرافیاي  تهران:    .ي 

 .ییدانشگاه عالمه طباطبا

 ، تهران: بنیاد دائره المعارف اسالمی.  1ج  اسالم.دانشنامه جهان (. باهله.  1373کاسکل. و ) 

، بیروت: موسسه  1ج  معجم القبائل العرب القدیمه و الحدیثه.(.  1994رضا. )کحاله، عمربن

 الرساله.  

 .ي تمدنتهران: چاپخانه .شاهنامه و مازندران(. 1353) .کیا، صادق

جهانگیر اشرفی، تهران: احیاء  ، زیر نظر 2. جفرهنگ واژگان تبري(. 1382گروه مؤلفان. )

 کتاب. 

پرویز حسین    ي . ترجمههاي ایران و رومجغرافیاي جنگ(.  1397ماکسمیوک، کاتاژینا. )

 طالیی، تهران: امیرکبیر. 

ي  ، شمارهفرهنگ  .(. »سخنی پیرامون جغرافیاي اساطیري و حماسی«1369).  مدي، ارژنگ

 . 302-295صص، 7
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