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توران وتورانيان در شاهنامه فردوسی
امید شیوا

1

تاریخ دریافت92/5/2 :
تاریخ پذیرش92/7/10 :
چكيده:
توران همان جايي است كه در اوستا نامه ايرانيان باستان و ساير منابع كهن پهلوي از آن به عنوان گوشه
اي از سرزمينهاي آريايي ياد شده  .شــاهنامه فردوسي نيز سراســر روايت تاريخ كهن ايران زمين در تقابل و
تعامل با ملل ديگر و به ويژه تورانيان است.
طي ساليان گذشــته كه توجه غربيان همواره به سوي تاريخ شرق باســتان معطوف بوده پژوهشهايي نيز از
ســوي آنان در اين زمينه صورت گرفته اســت ؛ اما به نظر شناخت حقيقي اين ســرزمين و مردمان آن بدون
بررسي منابع ايراني امكان پذير نيست چراكه اين قوم بيشــترين تعامل را با ايرانيان داشتند و به گواهي اسناد
معتبر تاريخي و باســتان شناســي حتي از يك تبار بودند .در اين مقاله برآنيم تا به بررسي جايگاه جغرافيايي
توران زمين در شرق باستان  ،نژاد و تبار مردمان آن  ،آداب و رســوم و بويژه ارتباط آنها با فرهنگ ايران زمين
بپردازيم .
واژگان کلیدی:
توران ،اوستا ،شاهنامه فردوسی ،فرهنگ ایران زمین

 .1نویسنده مسئول :كارشناس ارشد سازمان ميراث فرهنگي  ،ایمیلOmid_shiva2@yahoo.com :
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مقدمه
در منابع كهن ايران باستان  ،جهان به هفت كشور بخش
مي شود  .در اوســتا كتاب مقدس ايرانيان باستان شانزده
بار نام هفت كشور آورده شده است  :سپيده دمان چاالك
را مي ستاييم كه به چاالكي اســب بتازد و به هفت كشور
1
درآيد.
كشــور ميانين را خونيرث بامي يا ايران درخشــان مي
ناميدند كه بزرگترين كشــور جهان بوده و شــش كشور
ديگر در شش ســوي آن قرار مي گرفتند .پس از گذشت
هزاران ســال ميان مردم كشــور ميانين يــا همان مرز
آرياييان جدايي افتــاد چنانكه گروهي از آنان به ســوي
خوروران (غرب ) رفتند و در اروپاي امروزي ساكن شدند.
نوشته هاي كهن ايراني از اين گروه با نام سئيريم ياد مي
كنند كه در زبان پهلوي سرم و در زبان فارسي دري سلم
خوانده مي شود كه همان ســرمتيان 2اند و امروز آنان را
3
اروپايي مي ناميم.
گروه آريايي نيز يكي از شــعبه هاي مهــم خانواده هند
و اروپايي است كه غالب پژوهشــگران مهاجرت آنان را
از سرزميني در حدود روســيه امروزي به جانب جنوب و
شرق يعني فالت مركزي ايران ،فالت پامير و شمال شبه
جزيره هندوستان ت ٌاييد مي نمايند.
بلنتيسكي در كتاب خود  ،خراســان و ماوراءالنهر چنين
آورده:به اعتبار پژوهندگاني كه جايگاه نخستين آرياها را
در فالت پامير مي دانند  ،سرزمين كهن خوارزم و سواحل
شرقي درياي كاســپين اولين ناحيه اي است كه آرياييان
4
ايراني در آن ساكن شدند.
دكتر محمدعلی سجادیه از گروه آرياني كه به آســياي
ميانه رسيدند و در آنجا ساكن شدند با نام تورانيان ياد مي
كند اما از ديدگاه ايشــان تورانيان آن گروهي از آريايـيان
بودند كه ابتــدا در ايران ويج و در فالت مركزي ايشــان
ســاكن شــدند و بعدها به دليل گرما آنجا را ترك گفته و
در آسياي ميانه مستقر گشــتند  ،چنانكه مي گويد :در اين
ميانه گروهي مرز و كشــور و نژاد و تبار خويش را گرامي
شمردند و براي گريز از گرما يا سختي هاي ديگر آن را رها
نكردند و در اير يا ايران همان ايران ويج خاستگاه ايرانيان
برجاي ماندند  .اينان هيچگاه پيوســتگي خود را با آن دو
 .1اوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان – دوســتخواه  ،جليل – نشر مرواريد –
چاپ هفتم  1382جلد دوم  -ص  ( 626از خرده اوستا )
 .2شــاخه اي از اقوام هند و اروپايي كه در شمال آســياي صغير و جنوب روسيه
ساكن شدند .
 .3پژوهشي در تبار مشــترك ايرانيان و تورانيان – سجاديه  ،محمد علي  -نشر
بلخ – چاپ اول  – 1368ص  5و  6به اختصار
 .4خراســان و ماوراءالنهر – آ  .بلنتيســكي – ترجمه دكتر پرويز ورجاوند – نشر
گفتار – چاپ اول –  – 1364ص 18

گروه[تورانيان و سرمتيان] فراموش نكردند  ،چنانكه[ از
آغاز تاريخ اين سرزمين ] تا پايان دوره ساساني  ،مي بينيم
كه پادشاهان ايراني گهگـــاه با دختران پادشاهان روم و
يا پادشاهان توران پيوند زناشــويي مي بستند و فرزندان
چنين زناني به پادشــاهي مي رســيدند زيرا كه از مادري
5
آريايي (ايراني) زاده شده بودند.
در شاهنامه فردوسي نيز روشن ترين گفتار درباره آگاهي
ايرانيان از اين پيوند در ســخن هرمز به خسرو پرويز آمده
است كه به هنگام گريز از بهرام چوبينه به وي پند و اندرز
مي دهد كه به جاي پناه خواســتن از تازيان از قيصر روم
پناه بجويد :
چو بگذاشــت خواهي همي مرز و بوم از ايدر برو تازيان تا
به روم
سخنهاي اين بنده چاره جوي چو رفتي يكايك به قيصـر
بگوي
به جايي كه دين است و هم خواستســت سليح و سپاه وي
آراسـتست
فريدونيان نيـز خويـش تـواند چو كارت شود سخت پيش
6
تواند
فريدون به زبان اوســتايي ثرايتون خوانده مي شود كه
از دو بخش تشكيل شده اســت ،بخش نخست آن ثري
است كه در اوستا و سانســــكريت به معناي عدد سه مي
باشد و همان اســت كه امروزه به زبان انگليسي three
خوانده مي شود  .بخش دوم آن نيز اَئ ِتون است كه در زبان
پهلوي ايتون و در زبان فارسي ايدون به معني چنين به كار
مي رود  .بنابراين معني فريدون در اصل سه ايدون يا سه
اينچنين است كه نشـان از سه بهرگي [نژاد آريا] دارد و بر
روي هم فريدون به معني دوراني است كه در آن آرياييان
7
به سه شاخه تقسيم مي شود.
اما هرگاه ســخن از تورانيان به ميان مي آيد  ،بسياري
چنين مي انگارند كه تورانيان در ورز ( وارود  ،ماوراءالنهر
) و به ســخن ديگر ميان دو رود بــزرگ آموي (جيحون)
و گلزريون (سيردريا  ،ســيحون ) مي زيستند  .برخي نيز
از اين فراتر رفته و مي پندارند كه مرز تورانيان در كشــور
تركمنســتان امروزي كه در آن ســوي اترك و در شمال
8
شرقي ايران كنوني قرار دارد بوده است.
 .5پژوهشي در تبار مشــترك ايرانيان و تورانيان  -سجاديه  ،محمد علي  -ص 6
و  7به اختصار
 .6شاهنامه فردوسي – فردوسي  ،ابوالقاســم – تحت نظر  :ي  .آ  .برتلس  -نشر
انديشه علم ( از چاپ مسكو )  – 1381ص 499
 .7زندگي و مهاجرت آرياييان بر پليه گفتارهاي ايرانــي – جنيدي  ،فريدون –
نشر بلخ – چاپ چهارم –  1386ص  145و  146به اختصار
 .8مرزهاي ايران و توران  ،بر بنياد شــاهنامه فردوسي – شــهيدي مازندراني ،
حسين بيژن – نشر بلخ – چاپ اول  1376ص 19

توران وتورانيان در شاهنامه فردوسی

شايد اغراق نباشد اگر بگوييم در سراسر شاهنامه حكيم
ابوالقاسم فردوســي  ،نام هيچ ملت يا سرزميني به اندازه
نام توران و تورانيان آورده نشده است.
چـو آمد به نزديكي باژگــاه
1
هم آنگه ز توران بيامد سـپاه
آغــاز موجوديت توران و تورانيان در شــاهنامه نيز به
زمان فريدون باز ميگردد همان جايي كه او سرزمينهاي
خود را ميان سه فرزند پسر خود  ،سلم و تور و ايرج قسمت
مي كند :
نهفتـه چــو بيرون كشــيد از نهان
بسـه بخش كرد آفريدون جهان
يكي روم و خاور  ،دگر ترك و چين
2
سيم دشت گردان و ايران زمين
در اين تقســيم بندي روم و خاور(مغرب) به سلم  ،ترك و
چين به تور و سرزمين ايران نيز به ايرج مي رسد :
نخسـتين به سـلم اندرون بنگريـد
همه روم و خـاور مر او را ســـزيد
بفرمـــود تا لشـــكري برگـــزيد
گـرازان سـوي خاور انـدر كشــيد
بتخت كــــيان انــدر آورد پــاي
همي خــواندنديش خـاور خــداي
دگــر تــور را داد توران زمــــين
ورا كـرد سـاالر تركــان و چيــن
يكي لشكري نامــزد كـرد شـــاه
كشـيد آنگهي تـور لـشكـر بــراه
بيامــد بـتخت كئي بـرنـشســت
كمربرميان بست و بگشاد دســت
بزرگــــان بر او گوهـر افشـاندند
همي پاك توران شهش خواندنــد
از ايشان چو نوبت به ايرج رســيد
مــر او را پـدر شــاه ايران گــزيد
هم ايــران و هم دشت نيزه وران
هم آن تخت شاهي وآن تاج سران
بدو داد كـــو را ســـــزا بود تاج
3
همان كرسي و مهر وآن تخت عاج
سلم و تور به ايرج حســادت كرده و اورا كشتند اما از ايرج
نوه اي به نام منوچهر بر جاي ماند كه بعدها انتقام وي را از
سلم و تور گرفت .
در شاهنامه آمده كه سلم و تور پسران فريدون از شهنواز و
 .1شاهنامه فردوسي – تحت نظر  :ي .ا برتلس ( از چاپ مسكو ) ص 131
 .2شاهنامه فردوسي – تحت نظر :ي .آ برتلس ( از چاپ مسكو ) – ص 22
 .3همان منبع – ص 22
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ايرج فرزند وي از ارنواز همسر ديگر بودند .
اما اين كه چرا فريدون پادشاه اسطوره اي ايران جهان را
اينگونه ميان پسرانش بخش نمود بازمي گردد به آزموني
آنها پشت سر نهادند  ،در اين آزمون فريدون خويشتن را به
گونه اژدهايي ترسناك نماياند تا از دليري فرزندانش آگاه
شود  .بزرگترين پسر (سلم) پس از ديدن اژدها  ،بدون نبرد
به آوردگاه پشــت كرد ،و به گاه گريزش نكردي درنگ .
سپس تور كز آغاز تيزي نمود پاي به ميدان نهاد  ،وز آتش
مرو را دليري فزود  ،تور اندكي تاب نبرد آورد و ســرانجام
او نيز از رزمگاه به در رفــت  .كوچكترين فرزند(ايرج)  ،در
جنگ پافشاري ورزيد و تن به
شكست نداد  .فريدون يا اژدها كه فرزندانش را آزموده بود
ناپديد شد تا در آينده شايسته ترين آنها يعني ايرج را براي
4
شهرياري ايران زمين برگزيند.
در لغت نامه دهخــدا توران چنين توصيف مي شــود :
اسم خاص است و نام تركســتان و بعضي از خراسان و آن
در مشرق اســت ( .لغت فرس اســدي چ اقبال )  .واليت
5
ماوراءالنهر است ( فرهنگ جهانگيري ).
اما در اينجا بايد يادآور شد كه به اســتناد منابع تاريخي
و اسناد مكشوفه باستان شناســي و كتيبه هاي موجود از
شاهان هخامنشي  ،اشكاني و ساساني حدود ماوراءالنهر
و شهرهاي آن حوزه تصرفات امپراطوري ايران محسوب
شده و ما بارها شــاهد لشكركشي شــاهان ايران به اين
حدود جهت ســركوب اقوام مهاجم و بيابان گرد هستيم
و حتي كوروش كبير شــاه  ،هخامنشـــــي دريكي از
همين نبردها با ماســاژتها  ،نيرومندترين اقوام ساكن در
6
آســياي مركزي و وابسته به ســكاهاكشته شد.
ســرزمين توران به ايران ويج يا مملكت خوارزم متصل
بوده و تا درياچه آرال كه جغرافي نويسان قرون وسطي آن
را درياچه خوارزم ناميده اند امتداد داشته است .جنگهاي
ايرانيان و تورانيان بخش مهم و ويژه داستانهاي ملي ما را
شامل مي شود كه در سراسر شاهنامه به چشم مي خورد.
ماوراءالنهــر ( ناحيــه اي متمدن در حوضــه آمودريا و
سيردريا) به اصطالح جغرافي نويســان مسلمان قرون
وسطي جزء تركســتان 7نبوده اســت ولي بخش اعظم
 .4آفرينش خدايان  :راز داستانهاي اوســتايي – عطايي  ،امير – نشر عطايي –
چاپ اول –  1376ص  156و  157به اختصار
 .5لغت نامه دهخدا – دهخدا ،علي اكبر  -نشــر دانشگاه تهران –  – 1341جلد
 14ص 1103
 .6در اين مورد رجوع شــود به  :ايران باســتان از  550ق  .تا  650پ .م اثر يوزف
ويسهوفر – تاريخ ده هزار ساله ايران اثر عبدالعظيم رضايي – تاريخ امپراطوري
هخامنشيان اثر پروفســور پي ير بريان – ايران در زمان ساسانيان اثر پروفسور
آرتور كريستنسن و ...
 .7سرزمين تركان يعني نواحي واقع ميان متصرفات مسلمانان و چين كه صحرا
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اين كشــور كه هيچ حد و مرز طبيعــي آن را از حمالت
صحرانشــينان مصون و محفوذ نمي داشــته  ،از لحاظ
1
سياسي به زير اطاعت اقوام ترك درآمده بود .
و اين دليل همان اســت كه فردوســي تور را كه حاكم
سرزمينهاي آسياي مركزي گشته ساالر تركان و چينيان
مي نامد ولي ايــن هرگز به معناي ترك بــودن تورانيان
نيست.
درباره نســب واژه تور به ترك  ،مردم شناس روس  ،د .
ي  .ايريميوف 2در سال  . 1990م در مجله مردم شناسي
روس مقاله اي با نام واژه ترك ريشــه ايراني دارد نوشته
اســت و اثبات مي نمايد كه قبيله اي شــكارچي ترك در
ســده هاي  5 3ميالدي آمده و تورهاي كوچ رو را كه در
آلتايي  ،از قديم مي زيســتند در خود تحليل برده است .در
نتيجه تركها نام تورها را در شــكل تور تويورك قبول مي
نمايند  .در زبان تركي واژه تــرك معناي قدرت  ،زور آور ،
زورمند  ،توانا و پرقــدرت را دارد كه همان ترجمه واژه تور
3
به ايراني است .
زبان توراني باســتان از ديگر زبانهاي ايراني چون پشتو
 ،آســي  ،يغنابي  ،كردي  ،بلوچي  ،گيلكي  ،خوزي  ،ارمني
و  ...جدا نبوده اســت  ،چنانكه در اوستا نيز نشانه هاي آن
هست و در شاهنامه نيز در گفتگو ميان تورانيان و ايرانيان
ترجمه ديده نمي شود .
اســتاد فريدون جنيدي در مقدمه كتاب پژوهشــي در
تبار مشــترك ايرانيان و تورانيان چنين متذكر شده است
 :چنانكه در بزرگترين نبرد ميان ايرانيــان و تورانيان كه
افراسـياب از هفت تيره همسايه خود براي جنگ با ايران
ياري مي جويد و در آن نبرد كوشانيان  ،شكنيان  ،چغانيان
 ،هنديان  ،ساوه شــاه  ،گهار گهاني و چينيان تورانيان را
ياري مي دهند  .هومان ويسه برادر پيران با رستم سخن
مي گويد و همه ســخنان با هنديان و تورانيان و باقي بي
ترجمه بر زبــان مي رود مگر در همــان جنگ كه خاقان
4
چين به ياري ترجمه با رستم سخن مي گويد .
همه نامهاي توراني چون فرشيد رود  ،گرسيوز  ،منيژه ،
فرنگيس  ،شيده  ،هومان  ،ارجاســب و  ...ايـراني و يا به
گفته زبان شناســان امروزي آريايي است  .افراســياب
نشينان ترك و مغول آن را مسكون ساخته بودند
 .1تركمنســتان نامه  ،تركســتان در عهد هجوم مغول – و  .و  .بارتولد – ترجمه
كريم كشاورز – نشر آگاه – چاپ دوم –  1366جلد اول – ص 168
3. Eremmev D.E.2
 .3جهان ايراني و توراني (مجموعه مقاالت )  -گرد آورنده  :ســاقيان  ،مرضيه –
براي مركز اسناد و تاريخ ديپلماسي – نشر وزارت امور خارجه –  1381ص  32از
مقاله يوسف شاه يعقوب اف
 .4پژوهشي در تبار مشترك ايرانيان و تورانيان – سجاديه  ،محمدعلي – ص 15

در اوســـتا فرنگرســين  5آمده اســت كه در پهلوي به
فراسياك و در فارسي دري به افراســياب برگشته است .
فرنگريسن در زبان اوســتايي به هراس افكننده گفته مي
شود  ،همان طور كه در شاهنامه آمده :
شـــود كوهـي آهن چـو درياي آب
6
اگــر بشـــنود نام افراســـياب
زبان تركي نيــز عالوه بــر پيوندهاي عميــق تاريخي
و فرهنگي با زبان فارســي از اصل هم با هم خويشــاوند
بوده ودر حقيقت دنباله همان زبان توراني كهن است كه
با زبانهاي ايراني هم زمان خود بســتگي شگرفي داشته
است  .يك نگاه ژرف به ضميرهاي تركي  ،فارسي و ديگر
زبانهاي آريايي (كه در غرب هند و اروپايي شان مي نامند
7
) نشان مي دهد كه اين زبانها يك تبار مشترك دارند .
حكيم فردوسي نيز خود به نيكي مي دانست كه تورانيان
و ايرانيان از فرزندان تور و ايرج و به عبارت ديگر از پسران
فريدون و از يك تخمه و نژاد بودند كه اشاره به يكي بودن
دو تيره توراني و ايراني دارد كه هــر دو آريايي و فريدون
نژادند .در شــاهنامه نيز بارها به اين بستگي و پيوند ت ٌاكيد
شده است چنانكه افراسياب مي گويد :
چنين گفت كه ايران دو رويه مراست
ببايد شـــنيدن ســخنهاي راسـت
كه پـور فـــريدون نيــاي من است
8
همه شــهر ايـران سراي من اسـت
جغرافياي توران در لغت نامه دهخدا چنين تعريف شــده
اســت :در كتب مت ٌاخر ناحيت ترك خزر و چين و ماچين و
تبت و شـــرق را خاك تور دانسته اند 9 .و نيز آمده :كــليه
مردم اورال
آلتايي كه در آسياي مركزي و شمالي و در شمال كـشور
ايران ســكونت دارند و اقوام هــون و مجــار و ترك از
10
تورانيــان هستند.
درباره اقوام كهن ســاكن در آســياي مركزي و فالت
ايران رقيه بهزادي چنيــن مي گويــد :در روزگاري كه
دشــت آســياي مركزي چراگاه بدويان بوده اقوامي كه
روش آبياري پيشرفته اي داشــتند ،شهركهاي آبادي در
حاشيه شرقي و جنوبي اين دشــت بنيان نهادند و از لحاظ
اقتصادي اوضــاع را براي يك زندگي شــهري متكي بر
Farangrasayan.3
 .6همان منبع – ص 8
 .7همان منبع – ص 27
 .8مرزهاي ايران و توران بر بنياد شــاهنامه فردوســي – شــهيدي مازندراني ،
حسين بيژن – ص 48
 .9فرهنگ لغت دهخدا  -دهخدا  ،علي اكبر – ج  14ص 1103
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توران وتورانيان در شاهنامه فردوسی

بازرگاني را مساعد نمودند .
اقوام سكايي  ،سرمتي  ،آالني و چند طايفه ديگر از بيابان
گردان آسياي مركزي را نيز بايد از نژاد ايراني شمرد زيرا
كه بازرگانان ايشان در آسياي مركزي در ختن و تومشق
2
و در قفقاز (آسي ها) به زبانهاي ايراني سخن مي گفتند.
از ميان طوايف مختلف اســب سوار آســياي مركزي
اهميت سكاها هم در روزگار خود آنها و هم در سده هاي
تاريك  ،از ديگران بيشتر است  .برخي محققان سكاها را
جزء طايفه هون و برخي ديگر آنــان را ترك مي دانند اما
به طور كلي بيشتر پژوهشگران در اين نكته با هم توافق
دارند كه ســكاها جزء نژاد هند و اروپايي و احتما ُ
ال از نژاد
ايراني بودند  .تنها حقيقت مســلم اين است كه زبان رايج
در ميان اين طوايف بيابان گرد اساس ُا يك زبان ايراني بود
و حتي ممكن است بيشتر وابســته به زبان اوستايي بوده
3
باشد.
رضا زاده شفق نيز حوزه گســترش زبانهاي ايراني را از
خليج فارس تا قفقاز و شرق خزر و فالت پامير و تركستان
4
و طول رود سند در هند تا خليج عمان مي داند.
بر اســاس نخستين سرچشــمه هاي خطي سنوي هم
كه درباره آســياي مركزي اطالعاتــي را در اختيار ما مي
گذارند در قرنهــاي پنجم تا هفتم پيــش از ميالد در اين
سرزمين اقوام و طايفه هاي ايراني نژاد سغديا  ،باخــتري
ها  ،مرغيانه ها  ،خوارزمــــي ها  ،پارتها و قبايل مختلف
5
سـكايي و  ...مورد ت ٌاكيد است.
براساس آنچه كه از اســناد و روايات تاريخي بر مي آيد ،
كيش و آئين آريائيان در آغاز مهرپرســتي بوده چنانكه در
شاهنامه نيز فريدون به برادران خود نويد مي دهد كه اگر
بر ضحاك پيروز شود:
جهــان را همــه زيــر داد آورم
چــو از نـــام دادار يــاد آورم
فريدون به خورشــيد بر برد سـر
6
كمر تنگ بسـتش به كين پدر
و اين نخستين اشــاره به نيايش مهر نژاد آريا در شاهنامه
1

 .1قومهاي كهن در آسياي مركزي و فالت ايران – بهزادي  ،رقيه – نشر وزارت
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اســت  .پس از اين نيز براي باري ديگــر در همين دوران
فريدون به اين دين اشاره شده است :
پرسـتيدن مـهرگان دين اوسـت
7
تن آساني و خوردن آئين اوست
بنا بر اين و به اســتناد همين ابيات باال روشــن مي شود
كه كيش و آيين فريدونيــان يعني ايرانيــان و تورانيان
سرمتيان 8همگي در آغاز پرستش مهر يا همان ميترا بوده
است.
زرتشت در زمان گشتاسب به پيامبري مبعوث مي شود
و اين شاه كياني نخستين پادشاه ايراني اســــت كه آئين
نو را مي پذيرد و به همــراه وزير خردمندش جاماسب به
زرتشــت روي مي آورد و اين آغاز آئين جديد در شاهنامه
است.
چو گشتاسب را داد لهراسب تخت
فرو آمد از تخت و بربست رخت
به بلخ گزين شد بر آن نوبهــــار كه يزدان پرستان
بدان روزگــار9
ارجاسب شــاه توراني كه با زرتشــت و پذيرندگان او سر
ســتيز داشــت به جزاي از دين خارج شــدگان ايراني با
سپاهيان خود به ايران حمله مي كند  .داستان نبردهاي او
با سپاهيان گشتاسب در كتاب پهلوي اياتكار زريران و در
10
شاهنامه فردوسي به تفصيل آمده است.
بر اساس آنچه كه از منابع كهن برمي آيد مرزهاي شمال
شرقي همواره درگير منازعات و هـــجومهاي پي در پي
اقوام مهاجــم قرار داشته و در پي اين كشمكشها واضح
است كه هر از گاهي مرزها جا به جا شده باشد.
بارتولد چنين مي گويد  :مرز سياســي ميان ايران و توران
چندين بار دچار دگرگوني شــده بــود ،گاه همچون عهد
هخامنشــــي ويــا در دوره فرمانروايي تازيان سراســر
ماوراءالنهــر با فالت مركزي ايران از لحاظ سياســي نيز
واحد يكپارچهاي را تشكيل مي داده ولي از آغاز قرن دهم
ميالدي اين ناحيه تحت فرمان و حكومت اقوام آســياي
11
ميانه قرار داشته است.
بعدها در عهــــد تيموري مي بينيم كه توران به معني
 .7زندگي و مهاجرت آريائيان بر پايه گفتارهاي ايراني – جنيدي  ،فريدون  ،ص
167
 .8اروپائيان آئين مهر را هنگام مهاجرت از آرياويج با خود به مســكن فعلي برده
اند نه آنكه توســط دريانوردان دزد به آن سرزمين برده شــده باشد( .از زندگي و
مهاجرت آريائيان – جنيدي  ،فريدون – ص ) 169
 .9شاهنامه فردوسي – تحت نظر  :ي .آ  .برتلس ( از چاپ مسكو ) – ص 271
 .10اوستا كهن ترين ســرودهاي ايرانيان  -دوستخواه  ،جليل – جلد دوم – ص
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اختصار
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يك ايالت كه از نظــر اداري تابــــع حكومت تيموري
بوده باشــد اطــاق نمي شــود  ،بلكه بيشــتر يكناحيه
فرهنگي در نظر اســت كه در متون ادبي در مقابل ايران
به كار مي رفته  .در ادبيات فارســي به ويژه در شــاهنامه
ديده مي شود كه سرزمين ايران پيوســته با توران يعني
سـرزمين ميان دو رود بزرگ آسياي مركزي و به عبارت
1
ديگر ماوراءالنهر در ستيز دائم بوده است.
در شــاهنامه نيز بارها در اثر هميــن جنگها و درگيريها
مرز ميان ايران و توران در حدود ماوراءالنهر از جيحون تا
سيحون 2تغيير مي كند.
براي مثال در جايي مي بينيم كه دشــت ســپيجاب در
ساحل شمالي رود سيحون مرز شمرده مي شود :
يكي لشكـــري سـاخت افراســياب
3
ز دشــت ســــپيجاب تا رود آب
و در جايي ديگر جيحون مرز خوانده مي شود:
ز جيحــــون و تـا ماوراءالنهــر
بـركه جيحـون ميانچيسـت اندر گذر
بر و بوم ما بـود هنگــــام شــــاه
4
نكــردي بر آن مرز ايرج نگـــاه
در شـــــاهنامه مي خوانيم كه پس از محصور شــدن
منوچـــهر پادشاه پيشــدادي در طبرســـتان به دست
افراســــياب توراني ســرانجام هر دو به صلح گراييدند
 ،منوچــــهر از افراســــياب درخواســــت كــرد تا به
اندازه پرتــاب يك تير از خاك او را به وي بازگــــرداند و
افراســــياب نيز مي پذيرد  .فرشته اسفندارمذ به منوچهر
دســــتور داد كه تير و كمان خاصي بســازد  .وقتي كه
اين تير و كمان آماده شد به آرش كه تيرانداز ماهــــري
بود دســــتور دادند كه تيــر را پرتاب كنــد  .بنابر روايت
ابوريحان بيروني آرش برهنه شــــد و تن خود را به مردم
نشــــان داد و گفت  :ببينيد كه بدن من عاري از هــــر
گونه جراحت و بيمــاري اســت اما بعد از اين تيراندازي
نابود خواهــــم شد .طبق روايت غررالســــير تيري كه
افراســياب بر آن نشاني از خود نهاده بود به هنگام طلوع
خورشــــيد رها شد و از طبرستان به بادغــيس رسيد و
همين كه نزديك به فرو آمدن بود به دســتور خدا فرشته
باد آن تير را به پرواز درآورد تا به زمين خــــلم در بـــلخ
رســيد و در غروب آفتاب فرود آمد  .سپس اين تير را نزد
افراســياب آوردند و به اين طــــريق مـرز ميان ايران و
 .1معماري تيموري در ايران و توران – اكلمبــك  ،اليزا و ويلبر  ،دونالد – كرامت
ّ
الل فر و محمد يوسف كياني – نشر ميراث فرهنگي – چاپ اول  1374ص 49
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 .3شاهنامه فردوسي – تحت نظر :ي  .آ برتلس ( از چاپ مسكو ) – ص 59
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توران مشخص شد .
امــا بايد يادآور شــد كــه در همين داســتان نيز ميان
نويســندگان در باب جاي فرود آمدن تيــر اختالف نظر
بسيار است.
اين ســــتيز و دشمني ميان ايــــرانيان و تورانيان را
در اوســــتا نيز مي توان يافت ؛ در زامياد يشــــت مي
خــوانيم كه افراســياب تـوراني سـه بار خود را به درياي
فراخكــرت 6مي رســاند تا فـر ايـــراني يا همان فــر
كــــياني 7را بربايد اما در اين كار پيروز نمي شـــود و هر
بار ســـخناني به دشــنام و ناســزا مي گويد همچــون
ايث ايث ثين اهمــــايي  ...يعنـــي من نتوانســتم اين
فــر را بربايم  ...گــزارندگــان اوســـتا اين واژگــان را
چــون ناســزا و دشــنام بوده گــزارش و معني نكرده
اند اما خــــود اين واژه ها كـــه به زبان اوســتايي است
نشــان دهنده زبان و نژاد يكســــان ايرانيان و تورانيان
8
در گذشـته است .
همان گـــونه كه پيش از اين نيز اشـــاره شــد با وجود
تمام اخـــتالفات و درگـيريها دو ملت ايـــران و تـوران
هرگــز خويشــــاوندي هم را از ياد نبردند و از اين روي
حتي گاه به هم عشق مي ورزند  .جالب است كه در ميان
تورانيان به نامي بر مي خوريم كه برادر افراسياب پادشاه
توران اسـت ؛ و اين نام اغريث 9اسـت .اغريث نيكخــواه
ايرانيان است و در يكي از نبردهــــاي ســهمگين كه با
يورش تـورانيان آغـاز گرديد پــــهلوانان و لشــكريان
ايران را از زندان رهـايي
مي بخشـد .و افراسياب به پاد افره ( مجازات ) همين كار
او را مي كشـد  .اما ايرانيان كه همواره دل در گرو مهر اين
پهـلوان تـوراني و خويشـــاوند خود داشــتند همواره از
او به نيكي ياد كردند  .در شاهنامه نيز همـــواره نامهاي
5

 .5قهرمانان ملي ايران از كاوه آهنگر تا يعقوب ليث صفار – حقيقت  ،عبدالرفيع
– نشر كومش – چاپ سوم  – 1384ص  23 22به اختصار
 .6نام درياي بزرگي است در اســاطير ايران كه بارها در اوســتا از آن ياد شده و
پورداوود آن را به احتمال درياي خزر خوانده اما بهار پس از بحث و پژوهشــهاي
دقيق تر آن را با اقيانوس هند يكي دانسته است .
فر ياد مي شــود  :ايرينم خورن ( فر ايراني) و كوئينم
 .7در اوســتا معمو ُال از دو ّ
خورن (فر كيانــي )  .فر ايراني توانگر و نيز فره مند اســت  ،خــرد نيك آفريده و
دارايي خوب فراهم مي نمايد  ،آز را در هم مي شــكند و دشــمن ( انيران) را فرو
مي كوبد  .اهريمن و ديوان كارگزار و دســتيار او و سرزمينهاي انيران را شكست
فر كياني بهره ناموران و شــهرياران و اشَ َو نان مي شود كه از پرتو آن به
مي دهد ّ .
رستگاري و كامروايي مي رســند  .اين فر همواره از آن ايرانيان است و تا پديدار
شدن سوشيانت و برپايي رســتاخيز  ،روي از ايران و ايرانيان برنخواهد تافت  (.از
اوستا كهن ترين سرودهاي ايرانيان – ج دوم ص ) 1018
 .8پژوهشي در تبار مشترك ايرانيان و تورانيان – سجاديه  ،محمد علي – ص  8و 9
 .9اين نام در اوســتا به معني گردونه پيشتاز و نام پسر پشــنگ برادر افراسياب
است و در بسياري از جاها با صفت نرو يعني دلير و پهلوان از او ياد مي شود .در بند
هشن از اوستا او در شمار جاودانگان دين زرتشتي است .
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برازنده اي همچـون اغريث رهنماي  ،اغـريث نيكـراي ،
اغـريث نيك خوي و اغـريث نيك مرد به وي داده شـده
1
است .
در اوستا (يشتها) نيز مي بينيم كه فـره وشي زنان و مردان
ايراني و توراني در كنار هم ستايش مي شود :
فره وشي هاي اشون 2مردان ســـرزمينهاي ايراني را مي
ستائيم .
فره وشي هاي اشون زنان ســــرزمينهاي ايراني را مي
سـتائيم .
فره وشي هاي اشون مردان ســرزمينهاي توراني را مي
ستـائيم .
فره وشــي هاي اشون زنان ســـرزمينهاي توراني را مي
3
ســتائيم .
اما بايد ياد آور شــد كه ســرزمين ماوراءالنهر كه در آغاز
توسط آرياييان مســكون بود  ،بعها دچار ترك زدكي شد
و اكنون نه تنها صحرا نشــينان آن سرزمين بلكه بخش
مهمي از مردم مقيم و اســكان يافته آن نيز به زبان تركي
4
سخن مي گويند .
در قون اول و دوم پيش از ميالد و اساســ ُا در قرون سوم
و چهارم ميالدي اقوام مغول مناطــق تورهاي آريا نژاد را
به تصرف درآوردند  .با اين حال امــروزه هم در اين ديار
دهها نام ايراني همچــــون تور  ،توران  ،كــوه و دره و ...
باقي مانده اســت  .اقوام مغول تورها را به اطاعت درآورده
و فرهــنگ و نام تور را به شـــكل تورك قبول مي كنند
 .تركــــها زبان خود را با آميزش بســيار كلمات آريايي
ايراني نگه مي دارند  .تورها پــس از چندي زبان جديد را
قبول نموده و به همراه مغوالن در غارت و ضبط زمينهاي
5
هم نژادان خود فعاالنه شركت مي نمايند .
كار به جايي رســيد كه برخي فرمــان روايان ترك نژاد
براي اينكه خود را بزرگ و ريشــه دار نشان دهند  ،خود را
از دودمان دالوران توراني و افراسياب و يا حتي پادشاهان
كياني خواندند  .چنين گمان نادرســت بر اثر تكرار روايي
درست انگاشته شد تا جايي كه مت ُاســفانه نويسندگان و
شــاعران نيز تورانيــان را در گفتار خود تــرك خواندند
و يا تركان را توراني به شــمار آوردنــد .چنانكه حافظ نيز
افراسياب فريدون نژاد (ايراني) را ترك دانسته است:

شاه تركان سخن مدعيان مي شنود
شرمي از مظلمه خون سياووشش باد
پيش از اين نيز اشــاره شــد كه تورانيــان طوايفي بودند
آريايي نژاد و اغلب از تيره ســكاها كه زبــان و آداب آنان
ايراني بوده اســت و ارتباط فرهنگي عميقــي با ايرانيان
داشــتند  .مرادي غياث آبادي طي مقاله اي با اســتناد به
كشف يك موميايي داراي خالكوبي در گورستان پازيرك
در كوهستانهاي آلتايي و در حدود سرزمينهاي توراني كه
قدمت آن به ســده پنجم پيش از ميالد مي رسد و نقوشي
مشابه با نقوش اســطوره اي ايراني در قالي پازيريك و يا
سر در تاالر صد ستون دارد و به استناد اشعار شاهنامه كه
در آن از سنت خال كوبي ميان ايرانيان به عنوان شيوه اي
جهت اثبات هويت و نشــان تبار و خاندان پدري ديده مي
شود همچون داســتان بازيافتن كيخسرو پسر سياووش
اين احتمال را كه خال كوبي سنت مشترك ميان ايرانيان
7
و تورانيان باشد را مطرح مي سازد.
تورانيان تنها در كيش خود و يا گاهي در تربيت اجتماعي
با ايرانيان متفاوت بودند  .مذهب آنها غالب ُا مهر پرســتي
بود و گروهي نيز شــمني مذهب بودند كه شعبه اي از بت
8
پرستي و برآمده از آئين بودايي است .
با تاخت و تاز قبايل هون  ،از اقوام زردپوست كه خونشان
با خون مغولي و چيني آميخته بــود و چينيان آنها را يوئه
چي مي خواندند و در نواحي جيحون پراكنده شدند  .اينان
بر اثر فشــار ســاير هونها از حوزه رود تاريم گذشتند و در
منطقه بين ســــيحون و جيحـون مســــكن گزيدند و
9
ســكاها را به سوي جنوب راندند .
حرفه تورانيان چوپاني و صحراگردي و اغلب در پيكار و
جنگ بودند و در زمان ساســـانيان خاصه انوشـيروان كه
شـاهد هجوم قبايل ترك آلتايي هســتيم با آنها آميزش
يافتند  ،مردم سرزمينهاي ماوراءالنهر تا حدود تبت همه از
اين جنس بودند  ،ولي همواره در برابر فشــار اين طوايف
ترك (آلتايي) و ساكنان مغولســــتان مقاومـــت كردند
 ،آنها گاه نيز به ايرانيان فشار آورده وجنگـــهاي خونين
و درازي به راه مــي انداختند كه از آن جمله اســت نبرد
10.
سـاسـانيان با هونهاي سـفيد يا هيتالها
در گيتا شـناسي نوين كشــــورها نيز چنين آمده است

 .1پژوهشي در تبار مشترك ايرانيان و تورانيان – سجاديه  ،محمد علي – ص 7
 .2به معناي انسانهاي پيرو نيكي و راستي
 .3اوستا كهن ترين ســرودهاي ايرانيان – دوستخـــواه  ،جليل – جلد اول ص
 426و 427
 .4تركستان نامه  :تركستان در عهد هجوم مغول – و  .و  .بارتولد – ص 168
 .5جهــان ايرانــي و توراني –( مجموعــه مقــاالت ) – گردآورنده:
ساقيان  ،مرضيه – ( از مقاله يوسف شاه يعقوب اف )

 .6مرزهاي ايران و توران بر بنياد شــاهنامه فردوســي – شــهيدي مازندراني ،
حسين بيژن – ص  21به اختصار
 .7مقاله خال كوبيهاي توران و مقاســه آن با ابياتي از شــاهنامه– مرادي غياث
آبادي  ،رضا www.ghiasabadi.com
 .8لغت نامه دهخدا – دهخدا  ،علي اكبر – جلد دوم ص  1103به اختصار
 .9تاريخ ده هزار ساله ايران – رضايي  ،عبدالعظيم – ص  306به اختصار
 .10لغت نامه دهخدا – دهخدا  ،علي اكبر – جلد  14ص 1103
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كه  :تركهاي آســـياي مركزي از سده ششــم ميالدي
تهديدي نظامي بــراي ايران و بيزانس محســـوب مي
شدند و پس از گرايش تدريجـي به مذهب اسالم  ،بغداد
را در ميالدي تصـــرف نمودند و ايران و بين النهرين را
به متصرفات خود افزودند و در پي آن به ســوي آســياي
صغير روان شدند و در ســـرزمين مزبور سكني گزيدند.
امپراطـــوري تركان در ســـده دوازدهم به دولت هاي
سلجـوقيان ،كـردها و مماليك مصـر تقسيم گرديد و تا
ظهـور امپراطوري عثماني موجـوديت خود را حفظ نمود
1
.
در مقـاله آران و آذربايجاننوشته رضا عنايت اهلل نيز آمده
 :تورانيان شــاخه اي از آريايـــيان بودند كه از فرهنگ
كمتري برخـوردار شدند  .ميان دو گـروه ايراني و توراني
دشـمني وجود داشـت  .از ســـده ششــم ميالدي كـه
تركــان به آســياي ميانه راه يافـتند  ،شــباهت ايـن دو
نام سـبب شـد كه برخي نام تـوران را با نام تركـان يكي
2
بدانند حـال آنكـه رابطـه اي ميان ايـن دو نيسـت.
به هـر حـال تـرديدي نيســـت كه آرياييـان صـاحب
جـانوران اهلـــي بودنـد و اصطالحـــات مجــزا براي
اشـــاره به نر و مـــاده در زبانشـان از آشـــنايي آنها با
3
عـمليات دامـپروري حـكايت دارد .
از ديدگاه امير عـــطايي نبردهاي ميــان ايران و توران
بيشـــتر جلوه اي اســطوره اي و نمادين داشته و سنبل
جنگي جاوداني است ميان دو جهان اهورايي و اهريمني
كه در آن ايران سرزمين مزدا و فروغ و نيكو است و در برابر
4
آن توران سرزمين تيرگي ها است .
شـهيدي مازندراني هـم اين دوگانگـي ميان تورانيان و
ايرانـيان را از اين روي مي داند كه ايرانيان داراي فرهنگ
و تمدن پيشـرفته اي بودند و كشـاورزي و آباداني جهـان
را يكي از با ارزش ترين و نيكـــوترين كارها مي دانسـتند
و ژرفاي اين انديشـــه تا به آنجا بود كه كار كشـــاورزي
در نـزد آنـــان به گونه اي نيـايش و ســـتايش به درگـاه
آفريدگـــار جهان به شـــمار مي آمد  .در حالي كه بيشـتر
تورانيان مردمـاني بيابان گرد و كـوچنده و تاراج گر بودند و
5
به كشـاورزي و آباداني زمـين چندان توجهي نداشـتند .
 .1گيتا شناسي نوين كشــورها – جعفري  ،عباس – نشــر موسسه جغرافيايي
كارتوگرافي گيتاشناسي – چاپ دوم – ص 14
 .2آران و آذربايجان –(مقاله) – عنايت اهلل  ،رضا – نشر هزاره 1385
 .3آريائيها – چايلد  ،ويرگوردون – ترجمه محمد تقي فرامرزي – نشــر نگاه –
 1387ص  123به اختصار
 .4آفرينش خدايان  :راز داســتانهاي اوســتايي – عطايي  ،اميــر – ص  214به
اختصار
 .5مرزهاي ايران و توران – بربنياد شــاهنامه فردوســي – شهيدي مازندراني ،
حسين بيژن – ص 21

بنابراين و بر اســاس تمام آنچــه كه گفته شد ؛ تورانيان
يا همســــايگان حدود شـــــرقي و شمــال شــرقي
ايران كــه در تمام روايات تاريخـــي و ادبي دشمــــن
ديرينه ايرانيان خوانده شـدند نيز از نـژاد آريـا و فرزندان
فــريدون شــاه ايـران بوده و از خويشــاوندان قديمي
ايرانيان شمـــرده مي شــوند  .در آغــــاز از يك آييـن
پيـــروي مي كــــرده و به يك زبان تكلم مي نمودند .
ازدواج ميان ايـرانيان و تـــورانيان رايـج بود و فـرزندان
حـاصـــل از اين گونه ازدواجها ايراني محسـوب شده و
حتي مي توانسـتند به ســلطنت برسـند .
داســتان اختالف اين دو تيره در شــاهنامه از آنجايي
آغاز مي شود كه ايرج به دســت برادر خود تور كشته مي
شــود  ،منوچهر انتقام ايرج را مي گيرد ولي دشمني ها بر
جاي است ؛ با مرگ ســياووش به دست افراسياب توراني
ديگر راهي براي آشــتي باقي نمي ماند و اين دشمني ها
همچنان ادامه مي يابد  .هر چند كــه در اين ميان هر دو
تيره از رابطه و خويشاوندي خود آگاهند و در دل خود را از
هم جدا نمي بينند
فــــرهنگ اين مردمــان كه حــــضور آنهــا را در
ســراســر شـاهنامه و نيز منابع كهن پهلــوي شـاهـد
هســتيم در واقع نوعــي از همان فـرهنگ ايراني اسـت
اما با درجه اي پايين تر  .چـراكـــه ايرانيان زودتر از هـم
نـژادان خـــود در تـوران به كشـــاورزي روي آوردند و
يكجا نشـين شـدند.
هر چند كه بعدها و به ويژه از حدود سده ششـم ميالدي
با هجوم قبايل مغول و هونهاي ســــفيد كه به ســوي
آسياي مركزي سرازير شده بودند اخـــتالط نژادي ميان
تورانيان ايراني نژاد و تركان مـــغول مهاجم اتفاق افتاد و
حتي زبان آنها به تدريج به زبان تركي تغــيير كرد اما نبايد
صرف شباهت دو نام تور و ترك تورانيان را ترك دانست .
امروزه نيز در سرزمينهاي ازبكســتان  ،قرقيزستان و به
ويژه افغانستان و تركمنســتان كه به عنوان حدود توران
زمين باستان شــناخته مي شــود همچنان شاهد نوعي
يكپارچگي فرهنگي هستيم كه ريشه در تاريخ و گذشته
اين مردمان دارد.
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