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 چکیده:
توران همان جایي است که در اوستا نامه ایرانیان باستان و سایر منابع کهن پهلوي از آن به عنوان گوشه 
اي از سرزمینهاي آریایي یاد شده . شــاهنامه فردوسي نیز سراســر روایت تاریخ کهن ایران زمین در تقابل و 

تعامل با ملل دیگر و به ویژه تورانیان است.
 طي سالیان گذشــته که توجه غربیان همواره به سوي تاریخ شرق باســتان معطوف بوده پژوهشهایي نیز از 
ســوي آنان در این زمینه صورت گرفته اســت ؛ اما به نظر شناخت حقیقي این ســرزمین و مردمان آن بدون 
بررسي منابع ایراني امکان پذیر نیست چراکه این قوم بیشــترین تعامل را با ایرانیان داشتند و به گواهي اسناد 
معتبر تاریخي و باســتان شناســي حتي از یک تبار بودند.  در این مقاله برآنیم تا به بررسي جایگاه جغرافیایي 
توران زمین در شرق باستان ، نژاد و تبار مردمان آن ، آداب و رســوم و بویژه ارتباط آنها با فرهنگ ایران زمین 

بپردازیم . 
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مقدمه    
در منابع کهن ایران باستان ، جهان به هفت کشور بخش 
مي شود . در اوســتا کتاب مقدس ایرانیان باستان شانزده 
بار نام هفت کشور آورده شده است :  سپیده دمان چاالک 
را مي ستاییم که به چاالکي اســب بتازد و به هفت کشور 

درآید. 1
    کشــور میانین را خونیرث بامي یا ایران درخشــان مي 
نامیدند که بزرگترین کشــور جهان بوده و شــش کشور 
دیگر در شش ســوي آن قرار مي گرفتند. پس از گذشت 
هزاران ســال میان مردم کشــور میانین یــا همان مرز 
آریاییان جدایي افتــاد چنانکه گروهي از آنان به ســوي 
خوروران )غرب ( رفتند و در اروپاي امروزي ساکن شدند. 
نوشته هاي کهن ایراني از این گروه با نام سئیریم یاد مي 
کنند که در زبان پهلوي سرم و در زبان فارسي دري سلم 
خوانده مي شود که همان ســرمتیان2 اند و امروز آنان را 

اروپایي مي نامیم. 3
    گروه آریایي نیز یکي از شــعبه هاي مهــم خانواده هند 
و اروپایي است که غالب پژوهشــگران مهاجرت آنان را 
از سرزمیني در حدود روســیه امروزي به جانب جنوب و 
شرق یعني فالت مرکزي ایران ،فالت پامیر و شمال شبه 

جزیره هندوستان تٌایید مي نمایند. 
    بلنتیسکي در کتاب خود ، خراســان و ماوراءالنهر چنین 
آورده:به اعتبار پژوهندگاني که جایگاه نخستین آریاها را 
در فالت پامیر مي دانند ، سرزمین کهن خوارزم و سواحل 
شرقي دریاي کاســپین اولین ناحیه اي است که آریاییان 

ایراني در آن ساکن شدند. 4
    دکتر محمدعلی سجادیه از گروه آریاني که به آســیاي 
میانه رسیدند و در آنجا ساکن شدند با نام تورانیان یاد مي 
کند اما از دیدگاه ایشــان تورانیان آن گروهي از آریایـیان 
بودند که ابتــدا در ایران ویج و در فالت مرکزي ایشــان 
ســاکن شــدند و بعدها به دلیل گرما آنجا را ترک گفته و 
در آسیاي میانه مستقر گشــتند ، چنانکه مي گوید: در این 
میانه گروهي مرز و کشــور و نژاد و تبار خویش را گرامي 
شمردند و براي گریز از گرما یا سختي هاي دیگر آن را رها 
نکردند و در ایر یا ایران همان ایران ویج خاستگاه ایرانیان 
برجاي ماندند . اینان هیچگاه پیوســتگي خود را با آن دو  
1.  اوستا کهن ترین سرودهاي ایرانیان – دوســتخواه ، جلیل – نشر مروارید – 

چاپ هفتم 1382 جلد دوم - ص 626 ) از خرده اوستا (
2.  شــاخه اي از اقوام هند و اروپایي که در شمال آســیاي صغیر و جنوب روسیه 

ساکن شدند .
3.  پژوهشي در تبار مشــترک ایرانیان و تورانیان – سجادیه ، محمد علي - نشر 

بلخ – چاپ اول 1368 – ص 5 و 6 به اختصار 
4.  خراســان و ماوراءالنهر – آ . بلنتیســکي – ترجمه دکتر پرویز ورجاوند – نشر 

گفتار – چاپ اول – 1364 – ص 18

گروه    ]تورانیان و سرمتیان[ فراموش نکردند ، چنانکه] از 
آغاز تاریخ این سرزمین [ تا پایان دوره ساساني ، مي بینیم 
که پادشاهان ایراني گهگـــاه با دختران پادشاهان روم و 
یا پادشاهان توران پیوند زناشــویي مي بستند و فرزندان 
چنین زناني به پادشــاهي مي رســیدند زیرا که از مادري 

آریایي )ایراني( زاده شده بودند. 5
    در شاهنامه فردوسي نیز روشن ترین گفتار درباره آگاهي 
ایرانیان از این پیوند در ســخن هرمز به خسرو پرویز آمده 
است که به هنگام گریز از بهرام چوبینه به وي پند و اندرز 
مي دهد که به جاي پناه خواســتن از تازیان از قیصر روم 

پناه بجوید : 
      چو بگذاشــت خواهي همي مرز و بوم      از ایدر برو تازیان تا 

به روم 
    سخنهاي این بنده چاره جوي      چو رفتي یکایک به قیصـر 

بگوي
    به جایي که دین است و هم خواستســت      سلیح و سپاه وي 

آراسـتست
    فریدونیان نیـز خویـش تـواند      چو کارت شود سخت پیش 

تو اند 6
    فریدون به زبان اوســتایي ثرایتون خوانده مي شود که 
از دو بخش تشکیل شده اســت، بخش نخست آن ثري 
است که در اوستا و سانســــکریت به معناي عدد سه مي 
 three باشد و همان اســت که امروزه به زبان انگلیسي
خوانده مي شود . بخش دوم آن نیز اَئِتون است که در زبان 
پهلوي ایتون و در زبان فارسي ایدون به معني چنین به کار 
مي رود . بنابراین معني فریدون در اصل سه ایدون یا سه 
اینچنین است که نشـان از سه بهرگي ]نژاد آریا[ دارد و بر 
روي هم  فریدون به معني دوراني است که در آن آریاییان 

به سه شاخه تقسیم مي شود.7 
    اما هرگاه ســخن از تورانیان به میان مي آید ، بسیاري 
چنین مي انگارند که تورانیان در ورز ) وارود ، ماوراءالنهر 
( و به ســخن دیگر میان دو رود بــزرگ آموي )جیحون( 
و گلزریون )سیردریا ، ســیحون ( مي زیستند . برخي نیز 
از این فراتر رفته و مي پندارند که مرز تورانیان در کشــور 
ترکمنســتان امروزي که در آن ســوي اترک و در شمال 

شرقي ایران کنوني قرار دارد بوده است. 8
5.  پژوهشي در تبار مشــترک ایرانیان و تورانیان - سجادیه ، محمد علي - ص 6 

و 7 به اختصار 
6.  شاهنامه فردوسي – فردوسي ، ابوالقاســم – تحت نظر : ي . آ . برتلس - نشر 

اندیشه علم ) از چاپ مسکو ( 1381 – ص 499
7.  زندگي و مهاجرت آریاییان بر پلیه گفتارهاي ایرانــي – جنیدي ، فریدون – 

نشر بلخ – چاپ چهارم – 1386 ص 145 و 146 به اختصار 
8.  مرزهاي ایران و توران ، بر بنیاد شــاهنامه فردوسي – شــهیدي مازندراني ، 

حسین بیژن – نشر بلخ – چاپ اول 1376 ص 19
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    شاید اغراق نباشد اگر بگوییم در سراسر شاهنامه حکیم 
ابوالقاسم فردوســي ، نام هیچ ملت یا سرزمیني به اندازه 

نام توران و تورانیان آورده نشده است. 
چـو آمد به نزدیکي باژگــاه       
 هم آنگه ز توران بیامد سـپاه 1  

         آغــاز موجودیت توران و تورانیان در شــاهنامه نیز به 
زمان فریدون باز میگردد همان جایي که او سرزمینهاي 
خود را میان سه فرزند پسر خود ، سلم و تور و ایرج قسمت 

مي کند :
نهفتـه چــو بیرون کشــید از نهان

بسـه بخش کرد آفریدون جهان 
    یکي روم و خاور ، دگر ترک و چین
سیم دشت گردان و ایران زمین 2  

در این تقســیم بندي روم و خاور)مغرب( به سلم ، ترک و 
چین به تور و سرزمین ایران نیز به ایرج مي رسد :

نخسـتین به سـلم اندرون بنگریـد
همه روم و خـاور مر او را ســـزید

بفرمـــود تا لشـــکري برگـــزید
گـرازان سـوي خاور انـدر کشــید 
بتخت کــــیان انــدر آورد پــاي

همي خــواندندیش خـاور خــداي 
دگــر تــور را داد توران زمــــین
ورا کـرد سـاالر ترکــان و چیــن 
یکي لشکري نامــزد کـرد شـــاه
کشـید آنگهي تـور لـشکـر بــراه 
بیامــد بـتخت کئي بـرنـشســ   ت
کمربرمیان بست و بگشاد دســت
بزرگــــان بر او گوهـر افشـاندند
همي پاک توران شهش خواندنــد
از ایشان چو نوبت به ایرج رســید

مــر او را پـدر شــاه ایران گــزید 
هم ایــران و هم دشت نیزه وران

هم آن تخت شاهي وآن تاج سران 
بدو داد کـــو را ســـــزا بود تاج

همان کرسي و مهر وآن تخت عاج 3 
سلم و تور به ایرج حســادت کرده و اورا کشتند اما از ایرج 
نوه اي به نام منوچهر بر جاي ماند که بعدها انتقام وي را از 

سلم و تور گرفت .
در شاهنامه آمده که سلم و تور پسران فریدون از شهنواز و 

1. شاهنامه فردوسي – تحت نظر : ي. ا برتلس ) از چاپ مسکو ( ص 131  
2.  شاهنامه فردوسي – تحت نظر :ي. آ برتلس ) از چاپ مسکو ( – ص 22

3.  همان منبع – ص 22

ایرج فرزند وي از ارنواز همسر دیگر بودند . 
    اما این که چرا فریدون پادشاه اسطوره اي ایران جهان را 
اینگونه میان پسرانش بخش نمود بازمي گردد به آزموني 
آنها پشت سر نهادند ، در این آزمون فریدون خویشتن را به 
گونه اژدهایي ترسناک نمایاند تا از دلیري فرزندانش آگاه 
شود . بزرگترین پسر )سلم( پس از دیدن اژدها ، بدون نبرد 
به آوردگاه پشــت کرد،  و به گاه گریزش نکردي درنگ . 
سپس تور کز آغاز تیزي نمود پاي به میدان نهاد ، وز آتش 
مرو را دلیري فزود ، تور اندکي تاب نبرد آورد و ســرانجام 
او نیز از رزمگاه به در رفــت . کوچکترین فرزند)ایرج( ، در 

جنگ پافشاري ورزید و تن به 
شکست نداد . فریدون یا اژدها که فرزندانش را آزموده بود 
ناپدید شد تا در آینده شایسته ترین آنها یعني ایرج را براي 

شهریاري ایران زمین برگزیند. 4 
    در لغت نامه دهخــدا توران چنین توصیف مي شــود :  
اسم خاص است و نام ترکســتان و بعضي از خراسان و آن 
در مشرق اســت. ) لغت فرس اســدي چ اقبال ( . والیت 

ماوراءالنهر است ) فرهنگ جهانگیري (. 5
    اما در اینجا باید یادآور شد که به اســتناد منابع تاریخي 
و اسناد مکشوفه باستان شناســي و کتیبه هاي موجود از 
شاهان هخامنشي ، اشکاني و ساساني حدود ماوراءالنهر 
و شهرهاي آن حوزه تصرفات امپراطوري ایران محسوب 
شده و ما بارها شــاهد لشکرکشي شــاهان ایران به این 
حدود جهت ســرکوب اقوام مهاجم و بیابان گرد هستیم 
و حتي کوروش کبیر شــاه ، هخامنشـــــي  دریکي از 
همین نبردها با ماســاژتها ، نیرومندترین اقوام ساکن در 

آســیاي مرکزي و وابسته به ســکاهاکشته شد.6 
    ســرزمین توران به ایران ویج یا مملکت خوارزم متصل 
بوده و تا دریاچه آرال که جغرافي نویسان قرون وسطي آن 
را دریاچه خوارزم نامیده اند امتداد داشته است. جنگهاي 
ایرانیان و تورانیان بخش مهم و ویژه داستانهاي ملي ما را 

شامل مي شود که در سراسر شاهنامه به چشم مي خورد.
    ماوراءالنهــر ) ناحیــه اي متمدن در حوضــه آمودریا و 
سیردریا( به اصطالح جغرافي نویســان  مسلمان قرون 
وسطي جزء ترکســتان7 نبوده اســت ولي بخش اعظم 
4.  آفرینش خدایان : راز داستانهاي اوســتایي – عطایي ، امیر – نشر عطایي – 

چاپ اول – 1376 ص 156 و 157 به اختصار 
5.  لغت نامه دهخدا – دهخدا، علي اکبر - نشــر دانشگاه تهران – 1341 – جلد 

14 ص 1103 
6.  در این مورد رجوع شــود به : ایران باســتان از 550 ق . تا 650 پ. م اثر یوزف 
ویسهوفر – تاریخ ده هزار ساله ایران اثر عبدالعظیم رضایي – تاریخ امپراطوري 
هخامنشیان اثر پروفســور پي یر بریان – ایران در زمان ساسانیان اثر پروفسور 

آرتور کریستنسن و ...
7.  سرزمین ترکان یعني نواحي واقع میان متصرفات مسلمانان و چین که صحرا 



این کشــور که هیچ حد و مرز طبیعــي آن را از حمالت 
صحرانشــینان مصون و محفوذ نمي داشــته ، از لحاظ 

سیاسي به زیر اطاعت اقوام ترک درآمده بود .1
    و این دلیل همان اســت که فردوســي تور را که حاکم 
سرزمینهاي آسیاي مرکزي گشته ساالر ترکان و چینیان 
مي نامد ولي ایــن هرگز به معناي ترک بــودن تورانیان 

نیست. 
    درباره نســب واژه تور به ترک ، مردم شناس روس ، د . 
ي . ایریمیوف2 در سال 1990 . م در مجله مردم شناسي 
روس مقاله اي با نام واژه ترک ریشــه ایراني دارد  نوشته 
اســت و اثبات مي نماید که قبیله اي شــکارچي ترک در 
ســده هاي 3 5 میالدي آمده و تورهاي کوچ رو را که در 
آلتایي ، از قدیم مي زیســتند در خود تحلیل برده است. در 
نتیجه ترکها نام تورها را در شــکل تور تویورک قبول مي 
نمایند . در زبان ترکي واژه تــرک معناي قدرت ، زور آور ، 
زورمند ، توانا و پرقــدرت را دارد که همان ترجمه واژه تور 

به ایراني است . 3
    زبان توراني باســتان از دیگر زبانهاي ایراني چون پشتو 
، آســي ، یغنابي ، کردي ، بلوچي ، گیلکي ، خوزي ، ارمني 
و ... جدا نبوده اســت ، چنانکه در اوستا نیز نشانه هاي آن 
هست و در شاهنامه نیز در گفتگو میان تورانیان و ایرانیان 

ترجمه دیده نمي شود . 
    اســتاد فریدون جنیدي در مقدمه کتاب پژوهشــي در 
تبار مشــترک ایرانیان و تورانیان چنین متذکر شده است 
: چنانکه در بزرگترین نبرد میان ایرانیــان و تورانیان که 
افراسـیاب از هفت تیره همسایه خود براي جنگ با ایران 
یاري مي جوید و در آن نبرد کوشانیان ، شکنیان ، چغانیان 
، هندیان ، ساوه شــاه ، گهار گهاني و چینیان تورانیان را 
یاري مي دهند . هومان ویسه برادر پیران با رستم سخن 
مي گوید و همه ســخنان با هندیان و تورانیان و باقي بي 
ترجمه بر زبــان مي رود مگر در همــان جنگ که خاقان 

چین به یاري ترجمه با رستم سخن مي گوید .4
    همه نامهاي توراني چون فرشید رود ، گرسیوز ، منیژه ، 
فرنگیس ، شیده ، هومان ، ارجاســب و ... ایـراني و یا به 
گفته زبان شناســان امروزي آریایي است . افراســیاب 

نشینان ترک و مغول آن را مسکون ساخته بودند
1.  ترکمنســتان نامه ، ترکســتان در عهد هجوم مغول – و . و . بارتولد – ترجمه 

کریم کشاورز – نشر آگاه – چاپ دوم – 1366 جلد اول – ص 168
                                                                    3. Eremmev D.E.2

3.  جهان ایراني و توراني )مجموعه مقاالت ( - گرد آورنده : ســاقیان ، مرضیه – 
براي مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسي – نشر وزارت امور خارجه – 1381 ص 32 از 

مقاله یوسف شاه یعقوب اف 
4. پژوهشي در تبار مشترک ایرانیان و تورانیان – سجادیه ، محمدعلي – ص 15  

در اوســـتا  فرنگرســین 5 آمده اســت که در پهلوي به 
فراسیاک و در فارسي دري به افراســیاب برگشته است . 
فرنگریسن در زبان اوســتایي به هراس افکننده گفته مي 

شود ، همان طور که در شاهنامه آمده : 
شـــود کوهـي آهن چـو دریاي آب

اگــر بشـــنود نام افراســـیاب 6
زبان ترکي نیــز عالوه بــر پیوندهاي عمیــق تاریخي 
و فرهنگي با زبان فارســي از اصل هم با هم خویشــاوند 
بوده ودر حقیقت دنباله همان زبان توراني کهن است که 
با زبانهاي ایراني هم زمان خود بســتگي شگرفي داشته 
است . یک نگاه ژرف به ضمیرهاي ترکي ، فارسي و دیگر 
زبانهاي آریایي )که در غرب هند و اروپایي شان مي نامند 

( نشان مي دهد که این زبانها یک تبار مشترک دارند . 7 
    حکیم فردوسي نیز خود به نیکي مي دانست که تورانیان 
و ایرانیان از فرزندان تور و ایرج و به عبارت دیگر از پسران 
فریدون و از یک تخمه و نژاد بودند که اشاره به یکي بودن 
دو تیره توراني و ایراني دارد که هــر دو آریایي و فریدون 
نژادند. در شــاهنامه نیز بارها به این بستگي و پیوند تٌاکید 

شده است چنانکه افراسیاب مي گوید :
چنین گفت که ایران دو رویه مراست
بباید شـــنیدن ســخنهاي راسـت 
که پـور فـــریدون نیــاي من است

همه شــهر ایـران سراي من اسـت 8
جغرافیاي توران در لغت نامه دهخدا چنین تعریف شــده 
اســت: در کتب متٌاخر ناحیت ترک خزر و چین و ماچین و 
تبت و شـــرق را خاک تور دانسته اند. 9 و نیز آمده:  کــلیه 

مردم اورال 
آلتایي که در آسیاي مرکزي و شمالي و در شمال کـشور 
ایران ســکونت دارند و اقوام هــون و مجــار و ترک از 

تورانیــان هستند. 10
    درباره اقوام کهن ســاکن در آســیاي مرکزي و فالت 
ایران رقیه بهزادي چنیــن مي گویــد: در روزگاري که 
دشــت آســیاي مرکزي چراگاه بدویان بوده اقوامي که 
روش آبیاري پیشرفته اي داشــتند، شهرکهاي آبادي در 
حاشیه شرقي و جنوبي این دشــت بنیان نهادند و از لحاظ 
اقتصادي اوضــاع را براي یک زندگي شــهري متکي بر 

 Farangrasayan.3
6.  همان منبع – ص 8 
7.  همان منبع – ص 27

8.  مرزهاي ایران و توران بر بنیاد شــاهنامه فردوســي – شــهیدي مازندراني ، 
حسین بیژن – ص 48 

9.  فرهنگ لغت دهخدا - دهخدا ، علي اکبر – ج 14 ص 1103
10.  همان منبع – ص 1103 
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بازرگاني را مساعد نمودند .1
    اقوام سکایي ، سرمتي ، آالني و چند طایفه دیگر از بیابان 
گردان آسیاي مرکزي را نیز باید از نژاد ایراني شمرد زیرا 
که بازرگانان ایشان در آسیاي مرکزي در ختن و تومشق 
و در قفقاز )آسي ها( به زبانهاي ایراني سخن مي گفتند. 2 

    از میان طوایف مختلف اســب سوار آســیاي مرکزي 
اهمیت سکاها هم در روزگار خود آنها و هم در سده هاي 
تاریک ، از دیگران بیشتر است . برخي محققان سکاها را 
جزء طایفه هون و برخي دیگر آنــان را ترک مي دانند اما 
به طور کلي بیشتر پژوهشگران در این نکته با هم توافق 
دارند که ســکاها جزء نژاد هند و اروپایي  و احتمااُل از نژاد 
ایراني بودند . تنها حقیقت مســلم این است که زبان رایج 
در میان این طوایف بیابان گرد اساسُا یک زبان ایراني بود 
و حتي ممکن است بیشتر وابســته به زبان اوستایي بوده 

باشد. 3 
    رضا زاده شفق نیز حوزه گســترش زبانهاي ایراني را از 
خلیج فارس تا قفقاز و شرق خزر و فالت پامیر و ترکستان 

و طول رود سند در هند تا خلیج عمان مي داند. 4
    بر اســاس نخستین سرچشــمه هاي خطي سنوي هم 
که درباره آســیاي مرکزي اطالعاتــي را در اختیار ما مي 
گذارند در قرنهــاي پنجم تا هفتم پیــش از میالد در این 
سرزمین اقوام و طایفه هاي ایراني نژاد سغدیا ، باخــتري 
ها ، مرغیانه ها ، خوارزمــــي ها ، پارتها و قبایل مختلف 

سـکایي و ... مورد تٌاکید است. 5
 براساس آنچه که از اســناد و روایات تاریخي بر مي آید ، 
کیش و آئین آریائیان در آغاز مهرپرســتي بوده چنانکه در 
شاهنامه نیز فریدون به برادران خود نوید مي دهد که اگر 

بر ضحاک پیروز شود:
جهــان را همــه زیــر داد آورم

چــو از نـــام دادار یــاد آورم
فریدون به خورشــید بر برد سـر

کمر تنگ بسـتش به کین پدر6
 و این نخستین اشــاره به نیایش مهر نژاد آریا در شاهنامه 

1.  قومهاي کهن در آسیاي مرکزي و فالت ایران – بهزادي ، رقیه – نشر وزارت 
امور خارجه – چاپ اول 1373 – ص 3 

2.  تاریخ ده هزار ســاله ایران ،از پیدایــش آریاها تا انقــراض پارتها – رضایي ، 
عبدالعظیم – نشر اقبال – چاپ سیزدهم - 1380– جلد اول – ص 146

3.  قومهاي کهن در آسیاي مرکزي و فالت ایران – بهزادي ، رقیه – ص 132
4.  ایران از نظر خاورشناسان – زاده شفق ، رضا – نشر اقبال – 1335 ص 110 و 

111 به اختصار 
5.  آســیاي میانه از کهن ترین روزگاران تا زمان زرتشــت – غفوروف ، باباجان 
غفوروویچ – ترجمه رضا مرادي غیاث آبادي – نشــر نوید شیراز – چاپ اول – 

1385 ص 74
6.  شاهنامه فردوسي – تحت نظر : ي . آ . برتلس )از چاپ مسکو( –ص 18

اســت . پس از این نیز براي باري دیگــر در همین دوران 
فریدون به این دین اشاره شده است :

 پرسـتیدن مـهرگان دین اوسـت
تن آساني و خوردن آئین اوست 7

بنا بر این و به اســتناد همین ابیات باال روشــن مي شود 
که کیش و آیین فریدونیــان یعني ایرانیــان و تورانیان 
سرمتیان8 همگي در آغاز پرستش مهر یا همان میترا بوده 

است. 
    زرتشت در زمان گشتاسب به پیامبري مبعوث مي شود 
و این شاه کیاني نخستین پادشاه ایراني اســــت که آئین 
نو را مي پذیرد و به همــراه وزیر خردمندش جاماسب به 
زرتشــت روي مي آورد و این آغاز آئین جدید در شاهنامه 

است. 
چو گشتاسب را داد لهراسب تخت
فرو آمد از تخت و بربست رخت 

    به بلخ گزین شد بر آن نوبهــــار          که یزدان پرستان 
بدان روزگــار9 

ارجاسب شــاه توراني که با زرتشــت و پذیرندگان او سر 
ســتیز داشــت به جزاي از دین خارج شــدگان ایراني با 
سپاهیان خود به ایران حمله مي کند . داستان نبردهاي او 
با سپاهیان گشتاسب در کتاب پهلوي ایاتکار زریران و در 

شاهنامه فردوسي به تفصیل آمده است.10    
  بر اساس آنچه که از منابع کهن برمي آید مرزهاي شمال 
شرقي همواره درگیر منازعات و هـــجومهاي پي در پي 
اقوام مهاجــم قرار داشته و در پي این کشمکشها واضح 

است که هر از گاهي مرزها جا به جا شده باشد. 
بارتولد چنین مي گوید : مرز سیاســي میان ایران و توران 
چندین بار دچار دگرگوني شــده بــود، گاه همچون عهد 
هخامنشــــي ویــا در دوره فرمانروایي تازیان سراســر 
ماوراءالنهــر با فالت مرکزي ایران از لحاظ سیاســي نیز 
واحد یکپارچهاي را تشکیل مي داده ولي از آغاز قرن دهم 
میالدي این ناحیه تحت فرمان و حکومت اقوام آســیاي 

میانه قرار داشته است.11 
    بعدها در عهــــد تیموري مي بینیم که توران به معني 
7.  زندگي و مهاجرت آریائیان بر پایه گفتارهاي ایراني – جنیدي ، فریدون ، ص 

167
8.  اروپائیان آئین مهر را هنگام مهاجرت از آریاویج با خود به مســکن فعلي برده 
اند نه آنکه توســط دریانوردان دزد به آن سرزمین برده شــده باشد. )از زندگي و 

مهاجرت آریائیان – جنیدي ، فریدون – ص 169 (
9.  شاهنامه فردوسي – تحت نظر : ي. آ . برتلس ) از چاپ مسکو ( – ص 271

10.  اوستا کهن ترین ســرودهاي ایرانیان - دوستخواه ، جلیل – جلد دوم – ص 
906 به اختصار 

11.  ترکستان نامه : ترکستان در عهد هجوم مغول – و . و . بارتولد - ص168 به 
اختصار 
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یک ایالت که از نظــر اداري تابــــع  حکومت تیموري 
بوده باشــد اطــالق نمي شــود ، بلکه بیشــتر یکناحیه 
فرهنگي در نظر اســت که در متون ادبي در مقابل ایران 
به کار مي رفته . در ادبیات فارســي به ویژه در شــاهنامه 
دیده مي شود که سرزمین ایران پیوســته با توران یعني 
سـرزمین میان دو رود بزرگ آسیاي مرکزي و به عبارت 

دیگر ماوراءالنهر در ستیز دائم بوده است. 1 
    در شــاهنامه نیز بارها در اثر همیــن جنگها و درگیریها 
مرز میان ایران و توران در حدود ماوراءالنهر از جیحون تا 

سیحون2 تغییر مي کند.  
    براي مثال در جایي مي بینیم که دشــت ســپیجاب در 

ساحل شمالي رود سیحون مرز شمرده مي شود :
یکي لشکـــري سـاخت افراســیاب

ز دشــت ســــپیجاب تا رود آب3 
 و در جایي دیگر جیحون مرز خوانده مي شود: 

 ز جیحــــون و تـا ماوراءالنهــر
 بـرکه جیحـون میانچیسـت اندر گذر 

    بر و بوم ما بـود هنگــــام شــــاه
نکــردي بر آن مرز ایرج نگـــاه 4

  در شـــــاهنامه مي خوانیم که پس از محصور شــدن 
منوچـــهر پادشاه پیشــدادي در طبرســـتان به دست 
افراســــیاب توراني ســرانجام هر دو به صلح گراییدند 
، منوچــــهر از افراســــیاب درخواســــت کــرد تا به 
اندازه پرتــاب یک تیر از خاک او را به وي بازگــــرداند و 
افراســــیاب نیز مي پذیرد . فرشته اسفندارمذ به منوچهر 
دســــتور داد که تیر و کمان خاصي بســازد . وقتي که 
این تیر و کمان آماده شد به آرش که تیرانداز ماهــــري 
بود دســــتور دادند که تیــر را پرتاب کنــد . بنابر روایت 
ابوریحان بیروني آرش برهنه شــــد و تن خود را به مردم 
نشــــان داد و گفت : ببینید که بدن من عاري از هــــر 
گونه جراحت و بیمــاري اســت اما بعد  از این تیراندازي 
نابود خواهــــم شد. طبق روایت غررالســــیر تیري که 
افراســیاب بر آن نشاني از خود نهاده بود به هنگام طلوع 
خورشــــید رها شد و از طبرستان به بادغــیس رسید و 
همین که نزدیک به فرو آمدن بود به دســتور خدا فرشته 
باد آن تیر را به پرواز درآورد تا به زمین خــــلم در بـــلخ 
رســید و در غروب آفتاب فرود آمد . سپس این تیر را نزد 
افراســیاب آوردند و به این طــــریق مـرز میان ایران و 
1.  معماري تیموري در ایران و توران – اکلمبــک ، الیزا و ویلبر ، دونالد – کرامت 

اهلّل فر و محمد یوسف کیاني – نشر میراث فرهنگي – چاپ اول 1374 ص 49 
2.  سیحون را گاه سیر دریا و گاه گلزریون نیز نامیده اند.

3.  شاهنامه فردوسي – تحت نظر: ي . آ برتلس ) از چاپ مسکو ( – ص 59 
4.  همان منبع – ص 62

توران مشخص شد .5 
    امــا باید یادآور شــد کــه در همین داســتان نیز میان 
نویســندگان در باب جاي فرود آمدن تیــر اختالف نظر 

بسیار است. 
    این ســــتیز و دشمني میان ایــــرانیان و تورانیان را 
در اوســــتا نیز مي توان یافت ؛ در زامیاد یشــــت مي 
خــوانیم که افراســیاب تـوراني سـه بار خود را به دریاي 
فراخکــرت6 مي رســاند تا فـر ایـــراني یا همان فــر 
کــــیاني7 را برباید اما در این کار پیروز نمي شـــود و هر 
بار ســـخناني به دشــنام و ناســزا مي گوید همچــون  
ایث ایث ثین اهمــــایي ...  یعنـــي من نتوانســتم این 
فــر را بربایم ... گــزارندگــان اوســـتا این واژگــان را 
چــون ناســزا و دشــنام بوده گــزارش و معني نکرده 
اند اما خــــود این واژه ها کـــه به زبان اوســتایي است 
نشــان دهنده زبان و نژاد یکســــان ایرانیان و تورانیان 

در گذشـته است . 8 
   همان گـــونه که پیش از این نیز اشـــاره شــد با وجود 
تمام اخـــتالفات و درگـیریها دو ملت ایـــران و تـوران 
هرگــز خویشــــاوندي هم را از یاد نبردند و از این روي 
حتي گاه به هم عشق مي ورزند .  جالب است که در میان 
تورانیان به نامي بر مي خوریم که برادر افراسیاب پادشاه 
توران اسـت ؛ و این نام اغریث9 اسـت. اغریث نیکخــواه 
ایرانیان است و در یکي از نبردهــــاي ســهمگین که با 
یورش تـورانیان آغـاز گردید پــــهلوانان و لشــکریان 

ایران را از زندان رهـایي 
مي بخشـد. و افراسیاب به پاد افره ) مجازات ( همین کار 
او را مي کشـد . اما ایرانیان که همواره دل در گرو مهر این 
پهـلوان تـوراني و خویشـــاوند خود داشــتند همواره از 
او به نیکي یاد کردند . در شاهنامه نیز همـــواره نامهاي 
5.  قهرمانان ملي ایران از کاوه آهنگر تا یعقوب لیث صفار – حقیقت ، عبدالرفیع 

– نشر کومش – چاپ سوم 1384 – ص 22 23 به اختصار 
6.  نام دریاي بزرگي است در اســاطیر ایران که بارها در اوســتا از آن یاد شده و 
پورداوود آن را به احتمال دریاي خزر خوانده اما بهار پس از بحث و پژوهشــهاي 

دقیق تر آن را با اقیانوس هند یکي دانسته است . 
7.  در اوســتا معمواُل از دو فّر یاد مي شــود : ایرینم خورن ) فر ایراني( و  کوئینم 
خورن )فر کیانــي ( . فر ایراني توانگر و نیز فره مند اســت ، خــرد نیک آفریده و 
دارایي خوب فراهم مي نماید ، آز را در هم مي شــکند و دشــمن ) انیران( را فرو 
مي کوبد . اهریمن و دیوان کارگزار و دســتیار او و سرزمینهاي انیران را شکست 
مي دهد . فّر کیاني بهره ناموران و شــهریاران و اَشَو نان مي شود که از پرتو آن به 
رستگاري و کامروایي مي رســند . این فر همواره از آن ایرانیان است و تا پدیدار 
شدن سوشیانت و برپایي رســتاخیز ، روي از ایران و ایرانیان برنخواهد تافت .) از 

اوستا کهن ترین سرودهاي ایرانیان – ج دوم ص 1018 (
8.  پژوهشي در تبار مشترک ایرانیان و تورانیان – سجادیه ، محمد علي – ص 8 و 9 

9.  این نام در اوســتا به معني  گردونه پیشتاز و نام پسر پشــنگ برادر افراسیاب 
است و در بسیاري از جاها با صفت  نرو یعني دلیر و پهلوان از او یاد مي شود. در بند 

هشن از اوستا او در شمار جاودانگان دین زرتشتي است .



برازنده اي همچـون اغریث رهنماي ، اغـریث نیکـراي ، 
اغـریث نیک خوي و اغـریث نیک مرد به وي داده شـده 

است . 1
 در اوستا )یشتها( نیز مي بینیم که فـره وشي زنان و مردان 

ایراني و توراني در کنار هم ستایش مي شود : 
فره وشي هاي اشون2 مردان ســـرزمینهاي ایراني را مي 

ستائیم .
فره وشي هاي اشون زنان ســــرزمینهاي ایراني را مي 

سـتائیم . 
فره وشي هاي اشون مردان ســرزمینهاي توراني را مي 

ستـائیم .
فره وشــي هاي اشون زنان ســـرزمینهاي توراني را مي 

ســتائیم . 3
اما باید یاد آور شــد که ســرزمین ماوراءالنهر که در آغاز 
توسط آریاییان مســکون بود ، بعها دچار ترک زدکي شد 
و اکنون نه تنها صحرا نشــینان آن سرزمین بلکه بخش 
مهمي از مردم مقیم و اســکان یافته آن نیز به زبان ترکي 

سخن مي گویند .4
  در قون اول و دوم پیش از میالد و اساســُا در قرون سوم 
و چهارم میالدي اقوام مغول مناطــق تورهاي آریا نژاد را 
به تصرف درآوردند . با این حال امــروزه هم در این دیار 
دهها نام ایراني همچــــون تور ، توران ، کــوه و دره و ... 
باقي مانده اســت . اقوام مغول تورها را به اطاعت درآورده 
و فرهــنگ و نام تور را به شـــکل تورک قبول مي کنند 
. ترکــــها زبان خود را با آمیزش  بســیار کلمات آریایي 
ایراني نگه مي دارند . تورها پــس از چندي زبان جدید را 
قبول نموده و به همراه مغوالن در غارت و ضبط زمینهاي 

هم نژادان خود فعاالنه شرکت مي نمایند . 5
    کار به جایي رســید که برخي فرمــان روایان ترک نژاد 
براي اینکه خود را بزرگ و ریشــه دار نشان دهند ، خود را 
از دودمان دالوران توراني و افراسیاب و یا حتي پادشاهان 
کیاني خواندند . چنین گمان نادرســت بر اثر تکرار روایي 
درست انگاشته شد تا جایي که متُاســفانه نویسندگان و 
شــاعران نیز تورانیــان را در گفتار خود تــرک خواندند 
و یا ترکان را توراني به شــمار آوردنــد. چنانکه حافظ نیز 

افراسیاب فریدون نژاد )ایراني( را ترک دانسته است:

1.  پژوهشي در تبار مشترک ایرانیان و تورانیان – سجادیه ، محمد علي – ص 7 
2.  به معناي انسانهاي پیرو نیکي و راستي

3.  اوستا کهن ترین ســرودهاي ایرانیان – دوستخـــواه ، جلیل – جلد اول ص 
426 و 427 

4.  ترکستان نامه : ترکستان در عهد هجوم مغول – و . و . بارتولد – ص 168
5.  جهــان ايرانــي و توراني –) مجموعــه مقــاالت ( – گردآورنده: 

ساقيان ، مرضيه – ) از مقاله يوسف شاه يعقوب اف (

شاه ترکان سخن مدعیان مي شنود    
 شرمي از مظلمه خون سیاووشش باد 6

پیش از این نیز اشــاره شــد که تورانیــان طوایفي بودند 
آریایي نژاد و اغلب از تیره ســکاها که زبــان و آداب آنان 
ایراني بوده اســت و ارتباط فرهنگي عمیقــي با ایرانیان 
داشــتند . مرادي غیاث آبادي طي مقاله اي با اســتناد به 
کشف یک مومیایي داراي خالکوبي در گورستان پازیرک 
در کوهستانهاي آلتایي و در حدود سرزمینهاي توراني که 
قدمت آن به ســده پنجم پیش از میالد مي رسد و نقوشي 
مشابه با نقوش اســطوره اي ایراني در قالي پازیریک و یا 
سر در تاالر صد ستون دارد و به استناد اشعار شاهنامه که 
در آن از سنت خال کوبي میان ایرانیان به عنوان شیوه اي 
جهت اثبات هویت و نشــان تبار و خاندان پدري دیده مي 
شود همچون داســتان بازیافتن کیخسرو پسر سیاووش 
این احتمال را که خال کوبي سنت مشترک میان ایرانیان 

و تورانیان باشد را مطرح مي سازد. 7
    تورانیان تنها در کیش خود و یا گاهي در تربیت اجتماعي 
با ایرانیان متفاوت بودند . مذهب آنها غالبُا مهر پرســتي 
بود و گروهي نیز شــمني مذهب بودند که شعبه اي از بت 

پرستي و برآمده از آئین بودایي است . 8 
    با تاخت و تاز قبایل هون ، از اقوام زردپوست که خونشان 
با خون مغولي و چیني آمیخته بــود و چینیان آنها را یوئه 
چي مي خواندند و در نواحي جیحون پراکنده شدند . اینان 
بر اثر فشــار ســایر هونها از حوزه رود تاریم گذشتند و در 
منطقه بین ســــیحون و جیحـون مســــکن گزیدند و  

ســکاها را به سوي جنوب راندند . 9
   حرفه تورانیان چوپاني و صحراگردي و اغلب در پیکار و 
جنگ بودند و در زمان ساســـانیان خاصه انوشـیروان که 
شـاهد هجوم قبایل ترک آلتایي هســتیم با آنها آمیزش 
یافتند ، مردم سرزمینهاي ماوراءالنهر تا حدود تبت همه از 
این جنس بودند ، ولي همواره در برابر فشــار این طوایف 
ترک )آلتایي( و ساکنان مغولســــتان مقاومـــت کردند 
، آنها گاه نیز به ایرانیان فشار آورده وجنگـــهاي خونین 
و درازي به راه مــي انداختند که از آن جمله اســت نبرد 

سـاسـانیان با هونهاي سـفید یا هیتالها.10
    در گیتا شـناسي نوین کشــــورها نیز چنین آمده است 

6.  مرزهاي ایران و توران بر بنیاد شــاهنامه فردوســي – شــهیدي مازندراني ، 
حسین بیژن – ص 21 به اختصار 

7.  مقاله خال کوبیهاي توران و مقاســه آن با ابیاتي از شــاهنامه– مرادي غیاث 
 www.ghiasabadi.com  آبادي ، رضا

8.  لغت نامه دهخدا – دهخدا ، علي اکبر – جلد دوم ص 1103 به اختصار 
9.  تاریخ ده هزار ساله ایران – رضایي ، عبدالعظیم – ص 306 به اختصار 

10.  لغت نامه دهخدا – دهخدا ، علي اکبر – جلد 14 ص 1103 
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که : ترکهاي آســـیاي مرکزي از سده ششــم میالدي 
تهدیدي نظامي بــراي ایران و بیزانس محســـوب مي 
شدند و پس از گرایش تدریجـي به مذهب اسالم ، بغداد 
را در میالدي تصـــرف نمودند و ایران و بین النهرین را 
به متصرفات خود افزودند و در پي آن به ســوي آســیاي 
صغیر روان شدند و در ســـرزمین مزبور سکني گزیدند. 
امپراطـــوري ترکان در ســـده دوازدهم به دولت هاي 
سلجـوقیان، کـردها و ممالیک مصـر تقسیم گردید و تا 
ظهـور امپراطوري عثماني موجـودیت خود را حفظ نمود 

1 .
    در مقـاله آران و آذربایجاننوشته رضا عنایت اهلل نیز آمده 
:  تورانیان شــاخه اي از آریایـــیان بودند که از فرهنگ 
کمتري برخـوردار شدند . میان دو گـروه ایراني و توراني 
دشـمني وجود داشـت . از ســـده ششــم میالدي کـه 
ترکــان به آســیاي میانه راه یافـتند ، شــباهت ایـن دو 
نام سـبب شـد که برخي نام تـوران را با نام ترکـان یکي 

بدانند حـال آنکـه رابطـه اي میان ایـن دو نیسـت. 2
    به هـر حـال تـردیدي نیســـت که آریاییـان صـاحب 
جـانوران اهلـــي بودنـد و اصطالحـــات مجــزا براي 
اشـــاره به نر و مـــاده در زبانشـان از آشـــنایي آنها با 

عـملیات دامـپروري حـکایت دارد . 3
    از دیدگاه امیر عـــطایي نبردهاي میــان ایران و توران 
بیشـــتر جلوه اي اســطوره اي و نمادین داشته و سنبل 
جنگي جاوداني است میان دو جهان اهورایي و اهریمني 
که در آن ایران سرزمین مزدا و فروغ و نیکو است و در برابر 

آن توران سرزمین تیرگي ها است . 4
    شـهیدي مازندراني هـم این دوگانگـي میان تورانیان و 
ایرانـیان را از این روي مي داند که ایرانیان داراي فرهنگ 
و تمدن پیشـرفته اي بودند و کشـاورزي و آباداني جهـان 
را یکي از با ارزش ترین و نیکـــوترین کارها مي دانسـتند 
و ژرفاي این اندیشـــه تا به آنجا بود که کار کشـــاورزي 
در نـزد آنـــان به گونه اي نیـایش و ســـتایش به درگـاه 
آفریدگـــار جهان به شـــمار مي آمد . در حالي که بیشـتر 
تورانیان مردمـاني بیابان گرد و کـوچنده و تاراج گر بودند و 

به کشـاورزي و آباداني زمـین چندان توجهي نداشـتند . 5
1.  گیتا شناسي نوین کشــورها – جعفري ، عباس – نشــر موسسه جغرافیایي 

کارتوگرافي گیتاشناسي – چاپ دوم – ص 14 
2.  آران و آذربایجان –)مقاله( – عنایت اهلل ، رضا – نشر هزاره 1385 

3.  آریائیها – چایلد ، ویرگوردون – ترجمه محمد تقي فرامرزي – نشــر نگاه – 
1387 ص 123 به اختصار 

4.  آفرینش خدایان : راز داســتانهاي اوســتایي – عطایي ، امیــر – ص 214 به 
اختصار 

5.  مرزهاي ایران و توران – بربنیاد شــاهنامه فردوســي – شهیدي مازندراني ، 
حسین بیژن – ص 21 

 بنابراین و بر اســاس تمام آنچــه که گفته شد ؛ تورانیان 
یا همســــایگان حدود شـــــرقي و شمــال شــرقي 
ایران کــه در تمام روایات تاریخـــي و ادبي دشمــــن 
دیرینه ایرانیان خوانده شـدند نیز از نـژاد آریـا و فرزندان 
فــریدون شــاه ایـران بوده و از خویشــاوندان قدیمي 
ایرانیان شمـــرده مي شــوند . در آغــــاز از یک آییـن 
پیـــروي مي کــــرده و به یک زبان تکلم مي نمودند . 
ازدواج میان ایـرانیان و تـــورانیان رایـج بود و فـرزندان 
حـاصـــل از این گونه ازدواجها ایراني محسـوب شده و 

حتي مي توانسـتند به ســلطنت برسـند .
    داســتان اختالف این دو تیره در شــاهنامه از آنجایي 
آغاز مي شود که ایرج به دســت برادر خود تور کشته مي 
شــود ، منوچهر انتقام ایرج را مي گیرد ولي دشمني ها بر 
جاي است ؛ با مرگ ســیاووش به دست افراسیاب توراني 
دیگر راهي براي آشــتي باقي نمي ماند و این دشمني ها 
همچنان ادامه مي یابد . هر چند کــه در این میان هر دو 
تیره از رابطه و خویشاوندي خود آگاهند و در دل خود را از 

هم جدا نمي بینند
    فــــرهنگ این مردمــان که حــــضور آنهــا را در 
ســراســر شـاهنامه و نیز منابع کهن پهلــوي شـاهـد 
هســتیم در واقع نوعــي از همان فـرهنگ ایراني اسـت 
اما با درجه اي پایین تر . چـراکـــه ایرانیان زودتر از هـم 
نـژادان خـــود در تـوران به کشـــاورزي روي آوردند و 

یکجا نشـین شـدند. 
    هر چند که بعدها و به ویژه از حدود سده ششـم میالدي 
با هجوم قبایل مغول و هونهاي ســــفید که به ســوي 
آسیاي مرکزي سرازیر شده بودند اخـــتالط نژادي میان 
تورانیان ایراني نژاد و ترکان مـــغول مهاجم اتفاق افتاد و 
حتي زبان آنها به تدریج به زبان ترکي تغــییر کرد اما نباید 
صرف شباهت دو نام تور و ترک تورانیان را ترک دانست . 

    امروزه نیز در سرزمینهاي ازبکســتان ، قرقیزستان و به 
ویژه افغانستان و ترکمنســتان که به عنوان حدود توران 
زمین باستان شــناخته مي شــود همچنان شاهد نوعي 
یکپارچگي فرهنگي هستیم که ریشه در تاریخ و گذشته 

این مردمان دارد.    



45 توران وتورانیان در شاهنامه فردوسی
 

فهرست منابع 
 آ . بلنتیسکي خراسان و ماوراء النهر ترجمه دکتر پرویز ورجاوند نشر گفتار چاپ اول) 1364(

اکلمبک ، الیزا و ویلبر ، دونالد معماري تیموري در ایران و توران ترجمه کرامت اهلل فر و محمد یوســف کیاني نشر میراث فرهنگي ط چاپ 
اول )1374(

بهزادي ، رقیه قومهاي کهن در آسیاي مرکزي و فالت ایران نشر وزارت امور خارجه چاپ اول) 1373(
جنیدي ، فریدون زندگي و مهاجرت آریاییان بر پایه گفتارهاي ایراني نشر بلخ چاپ چهارم )1386 (
جعفري ، عباس گیتا شناسي نوین کشورها موسسه جغرافیایي کارتوگرافي گیتاشناسي چاپ دوم 

چایلد ، ویرگوردون آریاییها ترجمه محمد تقي فرامرزي نشر نگاه )1387(
حقیقت ع عبدالرفیع قهرمانان ملي ایران از کاوه آهنگر تا یعقوب لیث صفار نشر کومش چاپ سوم )1384(

دوستخواه ، جلیل اوستا کهن ترین سرودهاي ایرانیان نشر مروارید چاپ هفتم )1382(
دهخدا ، علي اکبر لغت نامه دهخدا زیر نظر دکتر محمد معین نشر دانشگاه تهران جلد چهاردهم) 1341(

رضایي ، عبدالعظیم تاریخ ده هزار ساله ایران از اپیدایش آریاها تا نقراض پارتها نشر اقبال چاپ سیزدهم جلد اول)1380(
زاده شفق ، رضا ایران از نظر خاور شناسان نشر اقبال) 1335(

سجادیه ، محمد علي پژوهشي در تبار ایرانیان و تورانیان نشر بلخ چاپ اول) 1368(
ساقیان ، مرضیه مجموعه مقاالت جهان ایراني و توراني نشر وزارت امور خارجه 

شهیدي مازندراني ، حسین بیژن  مرزهاي ایران و توران بر بنیاد شاهنامه فردوسي نشر بلخ چاپ اول) 1376(
چاپ اول) 1376( عطایي ، امیر آفرینش خدایان : راز داستانهاي اوستایي نشر عطایيـ 

عنایت اهلل ، رضا آران و آذربایجان نشر هزاره) 1385(
غفوروف ، باباجان غفوروویچ آســیاي میانه از کهن ترین روزگاران تا زمان زرتشــت ترجمه رضا مرادي غیاث آبادي نشر نوید شیراز چاپ 

اول) 1385(
فردوسي ، ابوالقاسم شاهنامه فردوسي تحت نظر : ي . آ . برتلس نشر اندیشه علم ) از چاپ مسکو () 1381(

مرادي غیاث آبادي ، رضا مقاله خالکوبیهاي توران و مقایسه آن با ابیاتي از شاهنامه برداشت از سایت اینترنتي 
 www. Ghiasabadi.com

و . و . بارتولد ترکمنستان نامه ، ترکستان در عهد هجوم مغول ترجمه کریم کشاورز نشر آگاه جلد اول چاپ دوم )1366(

    


