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اﯾران و ترکان در روزگار ساسانيان
آدﯾنه /٢١تير/١١ - ١٣٨٧/جوالی٢٠٠٨/
اﯾن ھفته کتابی خواندم به نام »اﯾران و ترکان در روزگار ساسانيان»:

نام کتاب :اﯾران و ترکان در روزگار ساسانيان
نوﯾسنده :عناﯾت ﷲ رضا
ناشر :شرکت انتشارات علمی و فرھنگی
سال ١٣۶۵ :خ ١٩٨۶/م
صفحه) ٢٣١ :با نماﯾه(
بنا بر پشت جلد ،اﯾن نخستين کتاب به زبان پارسی که به تمامی به ارتباط بين اﯾرانيان و ترکان آسيای ميانه در
روزگار ساسانيان میپردازد .
استاد رضا اﯾن کتاب را در سال  ١٣۵٨آماده کرده بود اما چاپ آن در سال  ١٣۶۵خ صورت گرفت .اﯾن کتاب در سال
 ١٣٧۴نيز بازچاپ شده است

فھرست کتاب چنين است:
پيشگفتار
بخش نخست :اشارهای کوتاه به نظام دولتی و نظامی اﯾران در سدهھای ششم و ھفتم ميالدی
بخش دوم :شرحی کوتاه پيرامون پژوھش تارﯾخ ترکان
بخش سوم :نام و منشاء و مذھب ترکان
بخش چھارم :مبداء تارﯾخ ترکان
بخش پنجم :گوشهای تارﯾک از تارﯾخ
بخش ششم :ترکان و اﯾران در روزگار خسرو انوشيروان
بخش ھفتم :ترکان و اﯾران در روزگار شاھنشاھی ھرمزد چھارم و اواﯾل پادشاھی خسرو دوم
بخش ھشتم :خاقانات غربی
بخش نھم :خاقانات شرقی و دو اتحاد بزرگ جھانی
بخش دھم :ھجوم مشترک ترکان ،خزران ،و روميان به اﯾران در روزگار خسرو دوم )پروﯾز)
بخش ﯾازدھم :پاﯾان کار ساسانيان و انھدام ترکان
فھرست نامھا و نماﯾه
تمام کتاب پر است از نکتهھای مھم و خواندنی و نمیدانم کدام بخش آن را اﯾنجا بياورم .ﯾکی از نکتهھای مھم،
بررسی نقش اقتصاد و بازرگانی )به وﯾژه تجارت ابرﯾشم( در ارتباط بين سه امپراتوری چين )توليدکننده( ،اﯾران
)بازرگان و واسطه( و روم )مصرفکننده( است که در اﯾن ميان ھر ﯾک از اﯾن سه امپراتوری ،گروھی از ترکان را به
سود خود به کار میگرفتند .اﯾران به خاطر قدرت بزرگ خود و کنترل راهھای ارتباطی و نيز واسطگی فروش ،ابرﯾشم
را از چينيان ارزان میخرﯾد و به روميان گران میفروخت و بدﯾن ترتيب توان اقتصادی و سرماﯾهی آنان برای جنگ با
اﯾران کاھش میﯾافت .
در اﯾن کتاب تاکيد شده که ترکان از سدهھای پنجم و ششم ميالدی در تارﯾخ مطرح میشوند .میدانيم که تورانيان
مردمی اﯾرانینژاد بودند که از سدهھای پيش از ميالد در آسيای ميانه زندگی میکردند .اما بعدھا )از سدهھای
پنجم ميالدی به بعد( سرزمين تورانيان به دست ترکان افتاد و به تدرﯾج )به وﯾژه در زمان فردوسی( ترک و تورانی
ﯾکسان پنداشته شدند .با نگاه به نامھای تورانيان در شاھنامه )مانند افراسياب ،اغرﯾرث ،ارجاسپ ،و  (...به راحتی
میتوان به اﯾن موضوع پی برد .بخش پنجم بحث مفصلی در اﯾن باره دارد .اﯾن بند را به خاطر بحث زبانی میآورم:
اما در پيرامون نام »تور« ،استاد پورداود واژهء تور را مطابق واژهء سانسکرﯾت »دلير و پھلوان« دانسته که در
فرھنگھای فارسی نيز به ھمين معنی آمده است .ولی در لھجهھای گيلگی و کردی واژهء »تور« مرادف دﯾوانه،
وحشی و سرکش بکار میرود .استاد پورداود بر اﯾن عقيده است که »چون تورانيان دشمن اﯾرانيان بودهاند ،بعدھا از
اﯾن کلمه دﯾوانه و وحشی اراده کردهاند«.
دانشمند آلمانی »مارکوارت )« (Josef Marquartتورانيان را مردمی اﯾرانینژاد دانسته که چادرنشين و بيابانگرد و از
حيث تمدن از اﯾرانيان شھرنشين و کشاورز پستتر بودند و ھمواره به اﯾرانيان دستبرد ]می[زدند و به غارت و ﯾغما
میپرداختند .از اﯾن رو اﯾرانيان اقوام چادرنشين وحشی را تور ناميدند.
)تا آنجا که من میدانم در زبان تاتی  -که در تاکستان قزوﯾن صحبت میشود  -نيز تور ﯾا توره به معنای دﯾوانه است(.

جالب آن که ازبک ھمهترکانگاری ) (pan-Turkistبه نام »شمسالدﯾن کمالالدﯾن« در مقالهای دربارهی رﯾشهی

»سامانيان«در سال  ٢٠٠۵م ١٣٨۴ /خ  -پس از  ١١٠٠سال که ھمه به اﯾرانی بودن آنان باور دارند  -ادعا کرده که
بھرام چوبين ،اسپھبد بزرگ اﯾرانی و شاه ساسانی که از خاندان اشکانی مھران بود ،ترک غُز )آسيای ميانه( بوده
است! در نتيجه خاندان اﯾرانی سامانيان  -که خود را از بازماندگان بھرام چوبينه میدانستند و باعث نوزاﯾی فرھنگ
اﯾرانی پس از اسالم شدند  -ترک بودهاند !ادعای ترک بودن بھرام چوبينه بيشتر به جوک شبيه است و آن قدر
بیپاﯾه است که نيازی به پاسخ نيست اما جالب اﯾنجاست که وی برای ادعای خود صفحهی  ١۵٢ھمين کتاب را
نشانی داده است .حال آن که در صفحهی  ١۵٢اﯾن کتاب استاد رضا چنين نوشته است :
بعضی از مورخان کوشيدهاند وجود بازماندگان بھرام چوبينه را در آسيای ميانه چون بازماندگان قبيلهھای مشابه،
قباﯾل ترک وانمود کنند و آنان را بخشی از »اﯾل« ترکان بدانند .اﯾن اندﯾشه سراپا خطا و از رﯾشه نادرست است.
میبينيد که استاد رضا نه تنھا حرفی دربارهی ترک غز بودن بھرام چوبينه نزده بلکه حتا اﯾن ادعا را که بازماندگان
بھرام نيز ترک باشند به شدت رد کرده است .اﯾن ھم نمونهی دﯾگری از دغلکاری و دروغگوﯾی »ھمهترکانگاران« که
برای جبران کمبود و خودکمبينی تارﯾخی و فرھنگیشان ،ھمچون نياکان بيابانگرد و غارتگر خود که سرزمين اﯾرانيان
را غارت میکردند دست به غارت فرھنگ اﯾرانی میزنند.
استاد عناﯾت ﷲ رضا اثر گرانسنگ دﯾگری نيز دارد به نام «آذرباﯾجان و اران :چگونه شد که نام آذرباﯾجان بر آران قفقاز
گذاشته شد«  .که آن نيز در سال  ١٣۶١خ ١٩٨٣/م چاپ شده و چندﯾن بار دﯾگر نيز بازچاپ شده است .اﯾشان در
اﯾن کتاب به اﯾن بحث مھم میپردازد که چگونه نام آذرباﯾجان اﯾران )آذرباﯾجان واقعی( بر اران در قفقاز گذاشته شد و
اﯾن ناحيه امروز به نام جمھوری آذرباﯾجان خوانده میشود .بعد دربارهی اﯾن کتاب نيز خواھم نوشت.

