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 زمین توران و زمینایران باب در

 1خالقیان مجید

 ۱۳۹۴ آذر ۱۲ روزرسانیبه مطابق با

 

 توجه مورد همواره ،شاهنامه در جمله از ایرانی هایاسطوره در زمین توران و زمین ایران محدوده درباره بحث

 رخیب درباره مثال برای. شودمی موضوع این از هم هاییاستفاده سوء که بینیممی روزها این و است گرفته قرار

 جاستآن نکته اما! زمین؟توران یا اندبوده زمینایران از بخشی باالخره که آیدمی بوجود چالش این هاسرزمین از

 زمینورانت طرفی از و تورانیان و ایرانیان فرهنگی هویت نه و گرددمی بر سیاسی مرزهای به بیشتر بحث این که

 ورانت فرمانروایان سلطه زیر که مردمانی شاهنامه به توجه با و است بوده مقطعی کشور یک سیاسی نظر از

 .اندکردهمی نارضایتی ابراز بودند

 هاییبحث سیاسی نظر از اما است بوده ایرانی تمدن و فرهنگی حوزه از بخشی توران که نیست شکی

 این گرفته قرار توجه مورد کمتر شاید که مهم و اساسی موضوع. آیدمی بوجود ایران و توران مرزهای درباره

. نداداشته قرار فریدون و جمشید همانند ایران پادشاهان اختیار در ابتدا در ایرانی هایسرزمین همه که است

 هک همانطور شود؛می ذکر شاهنامه در بیاید، بوجود سیاسی نظر از توران اصال آنکه از قبل هامدت ایران نام

 :است آمده جمشید روزگار شدن تباه درباره

 
 خسسسرو  ایسسسران ز آمسسسد بسسسر پسسس  آن از

 

 جسو   و جنس   سسویی  هسر  از آمسد  پدید 

 (۵۱ ص ،۱ ج: ۱۳۸۶ فردوسی،) 
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 :شودمی گفته گزینندمی بر پادشاهی به جمشید از بعد را ضحاک بزرگان، که هم هنگامی

 
 جسسسسو شسسسساه همسسسسه ایسسسسران سُسسسسواران

 خواندنسسسسسد آفسسسسسرین بسسسسسرو بشسسسسساه 

 

 رو  ضسسسح اک بسسسه سسسسر یسسسک نِهادنسسسد 

 خواندنسسسسد زمسسسسین ایسسسسران شسسسساه وُرا

 )همان( 
 

 بوجود باشد، سیاسی مرزهای دارای که زمینتوران هنوز شاهنامه اساس بر که است زمانی در این

 نآ فرمانروایی و آمد بوجود فریدون های بندی تقسیم در که است بوده مقطعی کشور یک توران. بود نیامده

 فرزندانش میان را کشور  فریدون ها،داستان اساس بر که دانیدمی حتما. شد واگذار فریدون فرزند تور به

. ادد ایرج به را بخش ترین خرم و ترین مهم و تور به را آن از بخشی داد، سلم به را آن از بخشی کرد، تقسیم

 درپ علیه و رساند قتل به را ایرج برادر  تور، که جایی تا شد ایرج بر تور و سلم رشک باعث موضوع همین

 .شد طوالنی هایجن  آغازگر موضوع این. کرد شور 

. نپذیرفت را سلم و تور عذرخواهی حتی برخاست مقابله به کار خطا پسران با هم فریدون هابعد

 ،افراسیاب نام به تور نوادگان از یکی اما. داد شکست را سلم و تور( ایرج نوادگان از) منوچهر توسط فریدون

 مرکزی آسیای نام با امروز که ایمنطقه در توران و ایران مرزهای هاجن  این طول در. داد ادامه را هاجن 

 ستشک ایران، پادشاه کیخسرو از تورانیان اما. دیگر جای گاهی و جیحون رود گاهی شد،می جابجا شناسیممی

 انفرم به بود آنها اشغال در که هاییسرزمین و رفت کنار تور، نوادگان دولت و خوردند گذاری تأثیر و سخت

 .داشت ادامه مناطق آن در همواره هاقوس و کش گرچه درآمد، ایران پادشاه

 نوادگانش و افراسیاب از مناطق آن مردمان نارضایتی و شودمی بیان جالب نگری باز یک شاهنامه در

 همگرد ماوراءالنهر بزرگان شودمی پیروز هپتالیان بر پادشاه این وقتی روان نوشین زمان در. دهدمی نشان را

 :گویندمی سخن اینچنین و آیندمی

 

 انجمسسسسن شسسسسدند وُزآنسسسسپ  بزرگسسسسان 

 فسسسسسرا  شسسسسهرها   کسسسسساین بگفتنسسسسد 

 

 

 خسسستن و چسسسا  شسسسهر تسسسا آمسسسو  از 

 کسسسا  و ایسسسوان و میسسسدان و بسسسا  از پسسسر

 

 
 (۲۷۷-۲۷۶ صص ،۷ ج: همان)

 

 یدشا که دارند مناطق آن گذشته بر کوتاه و جالب گذری و شمارندمی را دیگر های شهر بزرگان، این

 :است بخش این آنها گفتگوی مهم بخش. کند آشنا هاسرزمین آن مردمان رویکرد با را ما
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 افراسسسسسسسیاب رنسسسسسس  از و بیسسسسسسداد ز

 او  از برسسسستیم  آمسسسد کیخسسسسرو چسسسو

 

 

 خسسسواب و آرام جسسسا  نبسسسد را کسسسس  

 گسسسو  و گفسسست از آسسسسود بسسسر جهسسسان 

 

 

 )همان(

 

 جور و ظلم از و داشتند گرایش ایران به نواحی آن بزرگان است، آشکار ابیات این در که همانطور

 زیمرک آسیای نواحی در مهمی هایقوس و کش ساسانیان دوران در البته .کنندمی یاد نواحی آن بر افراسیاب

 تاریخی هایجنبه شاهنامه از بخش این در آنکه به توجه با اما شودمی اشاره آن به شاهنامه در و آمد بوجود

 .باشدمی مفصل بسیار باره این در بحث شود،می زیاد بسیار

 و اندم باقی ما ادبیات در جغرافیایی منطقه یک به اشاره برای بیشتر توران نام که داشت توجه باید

 .گرفتمی قرار استفاده مورد

 

 شناسنامه نوشتار:

: رایاتاری نشانی .خردگان پایگاه. «زمین توران و زمین ایران باب در(. »۱۳۹۴ آذر ۱۲) مجید خالقیان،

http://kheradgan.ir/?p=176 

 

 :هانامه یاری و هامایه بن

 نامهپایان. «باستان عهد در ایرانی فرهن  گستر  و تداوم حفظ، در سغدیان نقش(. »۱۳۹۴ شهریور) مجید خالقیان،

 .تهران دانشگاه. ارشد کارشناسی

 .اسالمی بزرگ المعارف دایره مرکز: تهران. مطلق خالقی جالل تصحیح. شاهنامه(. ۱۳۸۶) ابوالقاسم فردوسی،
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