عزیز آریانفر
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی
(آمیزه یی) پارسی دری
فصل نخست
دوره یفتلیان
بخش دهم

سکه خنگیل یا خگیل الخون -شاه یفتلی
Hephthalite coin of King Khingila, 5th century, legend:
Khiggilo Alchono

سکه الهان -شاه یفتلی
Ephtalite coin Lahan king of Uddiyan
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Billon drachm of the Indo-Hephthalite King Napki
(Malka(Afghanistan/ Gandhara, c. 475–576.
سکه ناپکی مالکا -شاه یفتلی
بینی های بلند ،چشمان بزرگ و موهای انبوه و
دراز شاهان یفتلی در سکه ها تردیدی در
اروپاییدی بودن آن ها بر جا نمی ماند.

نقشه هپتالیان ،در حدود سال  ۵۰۰میالدی
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نقشه دیگری از دولت یفتلی.
به گونه یی که از نقشه بر می آید ،یفتلیان بر
شهرهای کاشغر و کوچا و ختن هم فرمان می
راندند .در شمال خاوری دولت نیاکان مغوالن
(روران هایا ژوژان ها) و در غرب ایران ساسانی
همسایگان یفتلیان بودند .در این حال یفتلیان
با ژوژان های مغولی همپیمان بودند و روابط
خویشاوندی درباری داشتند.
در شمال باختری نیشاپور ،خوارزم ،مرو و هرات
در گستره دولت یفتلی قرار داشتند .دولت یفتلی
بر بخش هایی از شمال پاکستان کنونی هم فرمان
می راند
یفتلی ها یکی از اسرارآمیزترین توده هایی اند
که به رغم فرمانروایی دیرپا و گذاشتن تاثیر
شگرف بر تاریخ سیاسی ،تباری ،فرهنگی ،آیینی و
زبانی خاور پشته ایران ،هنوز هم بسیاری از
های تاریخ شان تاریک و بحث برانگیز
گوشه
مانده است.
در باره یفتلی ها کتاب ها و مقاالت بسیاری
نوشته شده است .از دید این کمترین که شماری از
آثار نوشته شده در باره یفتلی ها را مطالعه
نموده ام ،بهترین کتابی که تا کنون در باره
یفتلی ها نوشته شده است ،کتاب «دولت یفتلی و
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نقش آن در تاریخ آسیای مرکزی» نوشته شاد روان
داکتر معروف عیسی محمدف است که در برنامه دارم
در آینده آن را به پارسی دری برگردانم .ایشان
بر پایه مطالعات جامع تاریخی و تطبیقی منابع
اطالعاتی و آثار علمی به بررسی مسایل اتنوژنیز
 ethnogenesisو پیدایش فرهنگی هپتالیان پرداخته،
نقش هپتالیان را در تحوالت سیاسی میانه های
هزاره یکم میالدی و شکلگیری توده های معاصر
آسیای مرکزی نشان می دهند .در این جا تنها
فشرده یی از نوشته های ایشان را به پارسی دری
ترجمه و پیشکش می نماییم.
همچنین پژوهشمند (اکادمیسین) گومیلیف فقید -از
تورک شناسان بزرگ و بنام هم مقاله جالبی را در
باره یفتلی ها نوشته اند که ترجمه آن ها را می
آوریم و نیز آن چه را که در باره یفتلیان در
کتاب شش جلدی تاریخ خلق تاجیک (نشر کرده
پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم تاجیکستان)
آمده است.
...و اما در آغاز آن چه را که در ویکی پیدیا
در باره یفتلی ها به زبان های پارسی دری و
روسی آمده است ،می آوریم .در ویکی پیدیا به
زبان روسی در باره یفتلیان چنین می خوانیم:
«یفتلیان-اتحادیه قبیله یی اوایل سده های
میانه (در سده های چهارم-پنجم) بودند که دولت
پهناوری را به میان آوردند که در برگیرنده
سرزمین هایی سغد و باکتریا یا باختر (در آسیای
میانه و افغانستان) و گندهارا (شمال هند) می
گردید.
پروکوپیوس -گاهنامه نویس جهان باستان هم در
باره هون های یفتلی که آن ها را همچنین به نام
«هون های سفید» [ ]1می خواند؛ نوشت .در حالی
که دیگران از جمله نویسندگان پیشتر از او
مانند آمیانوس مارسلینوس ،آن ها را هون های
خیونی می نامید .برخی محققان می پندارند که
[ ]2که نام تباری هون های خیونی به «یفتلی ها»
تغییر یافته است.
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به گفته [ ]3تئوفان بیزانسی ،ائفتالن یا هفتالن-
پادشاه یفتلیان که همه تیره و تبارش به نام او
یاد شده ،پیروز ساسانی و پارس ها را شکست داد
که شهرهای بازرگانی و بندرها را از دست دادند،
اما به زودی این شهرها را تورکان آشینایی از
ایشان گرفتند .به گفته [ ]4پریسک پانی ،دریای
کسپین و بندرهایی در حدود متصرفات هون ها در
اختیار آنان بود.
تاریخچه:
وخشون فر
به سال  ،457پادشاه یفتلیان
َغانیان و ُ
تخارستان و بدخشان و مرو
( )Vahshunvarچ
را زیر فرمان خود درآورد و باج سنگینی بر
ایران گذاشت .سپس ،یفتلیان وادی های کابل و
ُتن
پنجاب را گرفتند و قره شار ،کاشغر ،کوچ و خ
را تصرف نمودند .این گونه ،آن ها گستره های
ترکمنستان ،ازبیکستان ،تاجیکستان ،قرقیزستان و
افغانستان را زیر چتر یک دولت واحد و نیرومند
درآوردند.
گذشته از این ها ،آن ها در روند گستره جویی
خود به سوی شرق ،بخش های شمالی هند و پاکستان
(کشمیر و پنجاب) تصرف کردند و با دولت هندی
همسایه شدند ،و سر از  460چند بار در
گوپتا
برابر آن ها دست به لشکرکشی زدند و عمال دولت
آن ها را از میان بردند.
نویسندگان سده های میانه ،از تاریخ جنگ های
شاهنشاه پیروز با یفتلیان نیک آگاه بودند.
پروکوپیوس گزارش داده بود که پیروز را هون های
یفتلی توانستند با حیله و نیرنگ [ ،]5[ ]1به
سوی بن بستی که به کوهستان ها می انجامید و در
آن جا بر سر راه او به کمین نشسته بودند،
بکشانند و ایرانیان را در آن جا محاصره و او
را به دام بیندازند .برخی از محققان [ ،]6بر
اساس گزارش های [ ]7طبری و هشام سلف او ،می
پندارند که جنگ در مناطق خراسان رخ داده بود.
5

نویسندگان سوری ،به ویژه ایئشو  Yeshuاستیلیت،
جنگیدند،
می
پیروز
با
که
را
یفتلیانی
«خیونیانی که به نام هون یاد می شوند» می
خوانند .]8[ .به سخن او ،پیروز دو بار از سوی
خیونیان دستگیر شد و هر دو بار با میانجیگری
زینو  ، Zenoکه زمینه آشتی او را با خیونیان
فراهم آورد ،با پرداخت گزاف رها گردید .پیروز،
با سپردن وعده پرداخت سی بار یابو سکه های
سیمین در ازای نجات زندگیش ،پسر خود کواد
(قباد) را نزد هون ها گروگان گذاشت و بار دوم
وعده سپرد دیگر با آنان نجنگد .اما پس از خرید
و رهایی پسرش ،بار دیگر بر آنان تاخت و در
آخرین لشکرکشی خود کشته شد [.]6
به گفته [ ]9زکریای ریتور (واعظ ،خطیب) ،در
سال سیزدهم آناستازیا ( 504میالدی) ،هون ها ،که
«مانند جانوران درنده اند و خدا آنان را به
سرزمین های شمال باختری رانده است» ،با گذشتن
از «دروازه های قفقاز» [منظور از کوه های
قفقاز آسیایی خوانده می شد-
هندوکش است که
گ ،].که از سوی پارس ها حفاظت می شد ،به حدود
آنان رسیدند.
پیروز ،با شتافتن به پیشواز هون ها از دلیل
حمله آن ها آگهی یافت .آن ها پاسخ دادند که
امپراتور روم (بیزانس) وعده داده است که اگر
دوستی با پارسیان را بر هم بزنند ،مقدار
هدایای خود را چند بار خواهد ساخت .و اگر پارس
ها به همان مقدار ندهند ،با آنان خواهند
جنگید ».پیروز با شرایط آن ها توافق کرد و پس
از صرف غذا ،با خوردن سوگند و بلند کردن دستان
به سوی آسمان؛ توافق دستیاب شد .برای دریافت
وجوه نزدیک به چهار صد تن از هون ما ماندند و
بقیه رفتند و پراکنده شدند .پیروز با آکاهی
یافتن از این که شمار هون ها کمتر از آن چه
است که برآوردن کرده بود ،پیمان را زیر پا
گذاشت و آماده جنگ شد.
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هون های تشنه پیروزی بر پیمانشکنان ،مجمری از
آتش زغال درخشان و فروزانی را که بر روی آن
عطر و مشک ریخته بودند ،نزد خدای خود آوردند و
سوگند یاد کردند .سپس ،با آغاز کردن نبرد در
برابر پیروز ،او و شمار بسیاری از سپاهیانش را
کشتند و به زمین های خود بازگشتند]10[.
ایئشو استیلیت ،با شرح مرگ پیروز ،گزارش می
دهد ،که هون ها در یک میدان بزرگ گودالی کنده
و روی آن را با چوب و سبزه پوشانده بودند .در
نزدیکی شهر گورگو (گرگان) ،یکی از دسته های
هون ها پیش روی پارس ها ظاهر شدند و آنان را
به سوی گذرگاه خطرناک کشاندند.
نیرنگ کارساز واقع شد و همه سپاهیان همراه
پیروز و پسرانش کشته شدند .دیگران دستگیر
گردیدند .داستان همانندی را [ ]11پروکوپیوس هم
باز می گوید ،که می افزاید که پیروز تنها
قباد -کوچکترین پسرش را که هنوز جوان بود،
خانه مانده بود و دیگر فرزندان خود را که شمار
شان به سی تن می رسید ،به همراه برده بود.
قباد که از کشور خود از دست «جادوگران» و
اشراف رانده شده بود ،نزد پادشاهی گریخت که
زمانی او را گروگان گرفته بود ،و با دختر او
که دختر خواهرش بود ،عروسی کرد .پادشاه
یفتلیان بنا به خواهش قباد -دامادش ،سپاهی را
در دسترس او گذاشت و قباد توانست به یاری آن
ها به تخت پادشاهی باز گردد و دست به لشکرکشی
در برابر سرزمین های آسیایی که زیر فرمان
بیزانس بودند ،بزند .در نتیجه این لشکرکشی ها
کنستانتینوپول ناگزیر به پرداخت غرامات جنگی
گردید]2[ .
(درگذشته سال
تورامان  - Toramanپادشاه یفتلی
 )502که در کابل فرمان می راند ،حوضه رود سند
را تا مالوه  Malwaگرفت .مهراکوال  Mihirakulaپسر و
جانشین تورامان ،در سال های  502و  530پادشاه
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یفنلیان بود و با نام کیش هندی خود« -فیل
تبار» شناخته می شد.
او ،ساکال  -Sakalواقع در خاور پنجاب را پایتخت
خود ساخت .ادعاهایی ثابت ناشده یی هم اند دال
بر این که درست سونگ یون (سون یون) ،با همین
شاه گندهارا (پورشاپور یا پیشاور) در 520
دیدار کرده بود .این در حالی است که برخی
استدالل می کنند که سون یون گفته بود که این
پادشاه کشمیر را فتح کرده است.
به سال  ،533راجای هند یاسودهارمن  Yasodدر
سنگنبشته هایش با افتخار بر خود می بالد که
را
قبایل یفتلی را شکست داده و و مهراکوال
وادار ساخته است تا فرمانبردار او گردد .پس از
این شکست مهراکوال به کشمیر عقب نشست ،که آن جا
در گندهارا یورش برد و سرکوب
بر رعیت خود
هایی خونینی را به راه انداخت ،که در باره آن
گویا سون یون گزارش داده بود .این در حالی است
که سونگ یون با  Mihirakulaیفتلی دیدار نکرده ،بل
که با نماینده فرمانروا -یادا در  520مالقات
کرده بود (در متصرفات او در شمال پامیر) و به
برای
هیچ رو نمی توانست بداند که در 533
یفتلی ها رویدادهای سرنوشت ساز و کشنده یی رخ
می دهد .تاریخ نویسان باستانی بودایی Mihirakula
را همچون دشمن سرسخت آیین خود به تصویر می
کشند.
در متون بودایی او را به خاطر خشونتش همچون
مظهر مرگ معرفی می دارند .سیوان تسزیان در
میانه های سده هفتم جنگ مهراکوال با پادشاه
باالدیتا  ،Baladitaرا پیروزی باالدیتا توصیف می
کند و از مرگ  Mihirakulaبه عنوان سزای گناهانشان
و زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن تعالیم بودا
سخن می گوید .اما با نگاه گذشته نگر .پادشاهی
باالدیتی  Baladitiرا مقارن سده پنجم می داند .این
گونه ،هماهنگی رویدادها و شناسایی یادا به
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عنوان یک یفتلی نیازمند مطالعه موشکافانه تر
است.
گاتفر (غاتفر) - Gatfar1شاه یفتلیان با دادن
دستور کشتار سفیران تورک که در سال  560برای
انجام ماموریت دیپلماتیک راهی دربار ایران از
طریق خاک او بودند ،آتش جنگ را برافروخت.
پسانتر خسرو با تورک ها پیمان بست و با یک
پیوند دودمانی با دختر خاقان غربی تورک
ایستیمی ازدواج کرد.
در حوالی  562خسرو ،با خودستایی و بالندگی در
برابر قسطنطنیه (کنستانتینوپل) الف زد که دولت
یفتلیان را در هم شکسته است .اما در واقع تورک
ها آنان را نابود کرده بودند ]12[.ایستیمی با
گذشتن از رود چیرچیک  ،Chirchikسمرقند را گرفت.
نیروهای زبده یفتلیان که در بخارا آرایش یافته
بوند ،خطر نکردند در دشت های هموار بجنگند ،و
از همین رو دست به عقب نشینی به کوه ها زدند.
نبرد سرنوشت که در سال  565در نزدیکی کارشی
(قرشی) رخ داد ،هشت روز به درازا انجامید و با
پیروزی ایستیمی به پایان رسید .یفتلیان شکست
خورده شاه خود گاتفر را سرنگون کردند ،و به
ُانش ،Fagonishرا که در
َغانی -فغ
جای او شاهزاده چ
تالش بود تا ایران را در برابر تورکان بر
انگیزد ،برگزیدند.
دولت یفتلی با از دست دادن کنترل بر «جاده
ابریشم» ،رو به انقراض گذاشت .هستی دولت یفتلی
در شمال هندوکش هم پایان یافت و میان ایرانیان
و تورکان تقسیم شد .خسرو با دست یافتن بر
 . 1غاتفر به گمان غالب معرب گاتفر است .از دید ریشه
شنا سی گاتفر می تواند متشکل بر دو سازه گات و فر
باشد که در این جا گات (گیت ،گوت) به معنای قوم گوت
می باشد .اگر چنین باشد ،گاتفر یعنی شکوه گات ها یا
گوت ها .می دانیم که ماساگیت ها به معنای گوت های
بزرگ است-.گ.
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سرزمین یفتلیان،
خاقانات تعیین کرد.

آمو را مرز میان پارس و

سر از نیمه دوم سده هژدهم یفتلیان هند نیز از
دایره دید تاریخ ناپدید می شوند .بیشتر از از
هر جایی یفتلیان در منطقه کابل ،جایی که در
آستانه حمله اسالم زندگی می کردند ،دوام
آوردند.
منشاء و انترپولوژی (انسان شناسی):
نسخه تورکی:
مطابق این دیدگاه ،که پارکر آن را ارائه کرده
بود ،یفتلیان از بازماندگان یوئه بان ها
yuebanاند که به گفته وی ،یک توده پروتوتورکی
2
بودند [.]13
دیدگاه همانندی را محققانی چون بلوشی (بلوخ)
[ ]14و تولستوف داشتند که می پنداشتند خاستگاه
و زیستگاه نخستین یفتلیان قدیم کرانه های رود
سیر است .تولستوف در اثر خود زیر نام «عروج

 . 2یوئه بان (به چینی  ، 悅般به پینین - Yuèbān :دولت
باستانی توده هونو در بخش مرکزی جنوب قزاقستان کنونی
[ ]1که به سال  160میالدی پی ریخته شده بود .پارکر و
دئبو بر آن اند که یوئه بان شکل نو «آوار» است]2[ .
تقسیم می شدند:
[ .]3یوئه بان ها به چهار ق بیله
چویوئه ،چومی ،چومهون و چوبان [ .] 4شماری از محققان
می پندارند که یوئه بان نام خود را از از قبیله
چوبان [ ] 5گرفته است .به سال  490یوئه بان از سوی
قبایل تیله سرکوب شدند که در حوضه رود ایرتش سیاه
دولت گاوگیوی را پی ریختند.]1[ .
کتابشناسی:
1. 2. История Республики Казахстан — Государство хунну и гуннов
Parker E. Thousand Years of the Tartars. — Shanghai, 1895. — P. 168.
А. В. Дыбо «Лингвистические контакты ранних тюрков», 2007г.
История: Гумилев Л. Н.. Исторические труды Бернштам А. Н.
История кыргыз и Киргизстана с древнейших времен до монгольского
завоевания // Кр. сообщ. Ин-та истории материальной культуры. Вып.
XVI. М.; Л., 1947.
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عمومی قبایل وحشی در سده چهارم» به شرح حال
این قبایل پرداخته است ]15].
داوید کریستیان  Cristianهم
پروتوتورکی می پندارد]16[.

یفتلیان

را

توده

با این همه ،اندیشه تورک بودن یفتلیان با
گزارش آشکار بئی شی که خاطرنشان ساخته است
زبان یفتلیان تورکی نیست ،در مغایرت قرار می
گیرد»]17[ .
با این حال ،این گفته ها مربوط به زبان کوچی
های باشنده متصرفات آسیای مرکزی «یاداها» می
گردد که بس مشروط با یفتلیان مماثل و «هم
انجمن» شمرده می شوند .در این حال ،در بئی شی
به طور مشخص گفته می شود که زبان آن ها
(یاداها) با زبان ژوژان ها و گاوچه ها  Gaocheو
نیز زبان همه [دیگر] خوستی ها یا «هوستی» ها
(توده های کوچ نشین) یکی نیست.
گذشته از این ها ،در دفتر 54تاریخ دودمان
لیانگ شو یادآوری می شود که برای گفت و شنید
چینی ها با نمایندگان متصرفات «یادا» «زبان آن
ها را باید به زبان [باشندگان متصرفات خئنان]
(هون های تویوی) ) )Tuyuyhunترجمه کرد .تنها پس
از آن می توان آن را دانست.
یکی از دالیل هواداران نسخه منشای تورکی
یفتلیان ،تفسیر نام فرمانروای یفتلی سده ششم-
میهیراکوال (مهراکوال) است که دارای دو سازواره
می باشد -واژه ایرانی مهر( -خورشید) و واژه
ُل) -بنده ،که معنای «بنده خدا» را
ُل (ق
تورکی ک
بازتاب می دهد.
اما ،با توجه به این واقعیت که در منابع چینی
نام  Mihirakulaهمچون «مو-سی-لو-تسزیویی -لو»
رونویسی شده است ،هجا یا سیالب نخست آن با
اطمینان می تواند همچون «ما» بازآفرینی گردد
«ماها» «راهوال» Rahula
یعنی می تواند مانند
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که در این جا راهوال -پسر بودا-
تفسیر گردد
شاکیامونی،که  arhatشده بود .چنین تفسیر نام ،خالف
َم یفتلیان با مناطق
پیوندهای پذیرفته شده و مسَل
شمالی افغانستان و هند ،که در آن از بودیسم
پیروی می شد ،نیست.
برخی از محققان بر آن اند که راهب بودایی
چینی-سونگ یون یفتلیان را دیده و به شرح آنان
پرداخته بود .اما سونگ یون در زمستان سال
 520/519از متصرفات یاداها بازدید کرده بود که
پژوهشگران آنان را متعلق به دولت
شماری از
یفتلیان می دانند.
از این رو ،تکیه بر گزارش سونگ یون که گویا در
 520یفتلیان را در هند دیده باشد و آنان را به
عنوان «مردم چادر نشین بیسواد که جامه های
چرمی می پوشند» -چیزی که به پیمانه برابری می
تواند هم به سود منشای خیونی بودن و هم به سوی
نسخه تورکی یفتلی ها شمرده شود ،بدون انجام
پژوهش های ژرف در این مساله به اندازه کافی
معتبر نیست.
به ویژه با توجه به آن که دفتر « 54سی یوی چژو
ژون)» (همه وحشی های سرزمین غربی) تاریخ
دودمانی «لیانگ شو» (سده ششم) آشکارا سخن از
«هیچ
کاربرد خط در میان یاداها دارد.
اسکریپتی ندارند ،از این رو روی چوب حک می
کنند .با کشورهای همسایه خود مراوده دارند و
در این حال با اراضی همسایه وحشی خود از نوشته
های وحشی کار می گیرند ،که به جای کاغذ روی
پوست گوسفند می نویسند».
این اطالعات در دانشنامه سونگ اواخر سده بیستم
تایپینگ یوالن  Yulanتکرار می شود« :اسکریپت
ندارند ،بر روی چوب درخت می نویسند .در مراوده
خود با کشورهای همسایه از نامه های وحشی («هو»
یا «خو») کار می گیرند و از پوست گوسفند
(پرگامنت /چرم) به جای کاغذ استفاده می برند».
یاداها مطابق منابع چینی به جز از اقامتگاه دژ
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مانند شاهی بادیان و نیایشگاه ها و کاخ دیگر
شهرها را نمی شناختند.
نسخه منشای سکایی خاوری یفتلیان:
اکثریت محققان یفتلی های پروکوپیوس و خیونی
آمیانوس [ ]20[ ]19[ ]18را یکی می
های
پندارند .برخی از آنان یفتلیان را کوچرو می
(جونگاریا)
مرکزی
آسیای
از
که
انگارند
) (Dzungariaبه دامنه های پامیر رخنه نموده
بودند .دیگران با تکیه به منابع قرون وسطایی
چون :مناندر و پروکوپیوس ،خاطر نشان می سازند
که یفتلیان در شهرستان ها بودوباش داشتند.
[ .]21همین گونه دیدگاهی هست دال برآن که
سغد نه از شمال بل که از جنوب
یفتلیان به
آمده بودند]22[ .
به باور برخی از
نوشته های روی سکه
زبان باختری ،خود
هیون )» ) «OIONOمی

محققان ،با داوری از روی
های یفتلی به حروف یونانی و
یفتلیان خود را اویون یا
خوانده اند.

سایر نسخه های خاوری -ایرانی:
پروکوپیوس قیصری ،که یفتلی ها را به نام «هون
هون ها را فرزندان
های سفید» یاد می کند،
ماساگت ها می داند با گزارش دادن در باره آن
که در میان فرماندهان سواره نظام بیزانس،
سپهداری به نام «ائگان» «از مردم ماساگت ها
بود که اکنون به نام اون ها  Unnsیاد می
شوند ]24[.در همان زمان ،پروکوپیوس یفتلیان را
از دیگر هون ها که یفتلیان با آن ها مرز مشترک
ندارند ،جدا می شمارد و به همین دلیل بی آن که
یفتلیان را با آنان مخلوط کند ،می افزاید که
یفتلیان مانند سایر توده های هونی کوچی نیستند
و از قدیم ها در سرزمین های پر بار مسکون شده
اند.
آن ها یکی از هون هایی اند دارای بدن های سفید
و ریشدار و شیوه زیست شان مانند دیگر هون ها
نیست و زندگی حیوانی ندارند و زیر فرمان یک
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پادشاه اند و دولت مشروع دارند ،و میان خود و
همسایگان عدالت را رعایت می کنند و به هیچ رو
بدتر از رومیان و پارسیان نیستند]1[ .
به باور گومیلیف یفتلیان کوهنشینان برخاسته از
پامیر اند [ .]26[ ]25بنا بر این نسخه ،مردم
ایرانی قدیمی اند که نیاکان پشتون های کنونی
شمرده می شوند.]27[ .
همچنین دیدگاه دیگری هم هست دال بر این که
یفتلیان از دید تباری آمیزه یی اند از قبایل
مهاجر تخاری و باشندگان بومی سغدی]28[ .
مدیریت و فرهنگ:
مرکز دولت یفتلی در شمال افغانستان (باختر،
کندز) واقع بود .سردارنشین های جداگانه یی هم
به رهبری تگین ها در جنوب افغانستان و گندهارا
(پنجاب) داشتند.
در این دولت انواع
داشت :سغدی ،باختری،
دولتی آن  -باختری
مهمی را در اقتصاد
کرد.

مختلفی از دبیره ها وجود
براهمی و ...اسکریپت رسمی
با حروف یونانی بود .نقش
آن «راه ابریشم» بازی می

با این حال ،همه آن چه که در باال آمد ،برای
سرزمین «یادا» تایید نمی گردد که مغایر
همگرایی این سرزمین با دولت یفتلی می باشد.
پادشاهان یفتلی بر روی سکه ها سیماهای آشکارا
اروپاییدی دارند :بینی های بلند و راست و چشم
های بزرگ .آن ها با سبیل و ریش دیده می شوند و
ریش های زیر چانه های شان تراشیده است.
معاصران شان یفتلیان را کوچ نشین پرداز نموده
اند [ ]29که در چادرهای پشمی زندگی می کردند و
جامه های ابریشمین می پوشیدند .قالین و گلیم
بخش جدایی ناپذیر فرش خانه های شان بود.
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طرفه این که در میان یفتلیان آیین مسیحی دارای
گرایش نیسطوریانی هم رواج داشت و به سال 549
اسقف خود را داشتند ]30[ .در باره نیرو و نفوذ
مسحیت در میان یفتلیان این فاکت گواهی می دهد
که آن ها از اندیشه همبستگی مسیحی در مبارزه
با مبلغ زرتشتی یزد گرد دوم -شاه پارس پیروی
می کردند [ .]31آن ها با فرهنگ بودایی یونانی-
باختری بومی (کوشانی) برخورد بسیار خصمانه یی
داشتند.
در همان زمان ،گاهی یاداها که با یفتلیان هم
انجمن پنداشته می شوند ،پیرو مسحیت نبودند و
از پیروان روح آسمانی ،آتش پرست و ...شمرده می
شدند که همه ساله قربانی هایی را به پیشگاه
خدایان تقدیم می کردند .در این حال ،مراسم
نیایش و پرستش بسیار کوتاه بود و محدود به یک
ادای احترام در برابر قربانی می گردید .گوشت
قربانی خورده می شد .تا حدودی ،با بودیسم سر
مخالفت نداشتند .در بادیان نیایشگاه هایی
بودایی بود .اما خود یاداها ربطی به آیین
بودایی نداشتند.
پشتون ها از محتمل ترین بازماندگان یفتلیان
شمرده می شوند ]32[ 3.منشای راجپوت ها در هند
به باور داکتر اسکندر بایارف تاتاری« ،قبایل
. 3
ابدال ی ،یفتلی و دولوبا از روی همه نشانه های ایرانی
اند .آن ها زمانی در ترکستان خاوری بودوباش داشتند -
جایی که از ایشان توپونیم (نامجا یا نام گیتایی)
ابدالی بر جا مانده است -و سپس از آن جا از راه
آسیای میانه به سرزمین کنونی افغانستان ،ترکمنستان و
اروپای خاوری رفتند.
طایفه ترکمان «ابدالی» تقریبا پس از پنج سده همراه
با اغوزها به خاور میانه رفتند .فتح آسیای صغیر
( سرزمین آناتولی یا ترکیه کنونی) را با آنان مربوط
می دانند .از بازماندگان آنان در آسیای صغیر نام های
خانوادگی ابدالی بر جا مانده است .به احتمال بسیار
زیاد ،نام بایار ([ )Bayarنام خانوادگی نویسنده-گ].
با آن ها ارتباط می گیرد.
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از بلغارهای دولوب ( ) Dulobکه منشای تباری شان را
برخالف حقایق تاریخی تالش ورزیده اند به قبایل ژرمن
پیوند بزنند ،دولیبی ها  Dulebبر جا مانده اند.
بنا بر پیام های گنگ (اما نه رد شده از سوی مرکز
علمی بالنوفسکی) ،)O.Balanovskyتاتارها و اوکراینی های
منطقه لووف از دید ژنیتیکی بستگان هم اند.
آن چه مربوط می گردد به هم آوایی کلمه های ابدالی و
هپتالی ،چنین چیزی آشکارا در زبان های تاتاری و
باشقیر ی برجسته می باشد .روشن است ،می توان کلمه های
ایتیل و ادیل را با هم مقایسه کرد».
یادداشت گزارنده  :چنان چه در گذشته هم چند بار هم
یاد آور شده ا یم ،تا کنون بر سر وجه تسمیه قبیله
ابدالی پشتون در میان دانشمندان کنکاش های فراوانی
روان بوده است .گروهی بر آن اند که ابدال برگرفته از
عبدال عربی است و عبدالی با گذشت زمان به شکل ابدالی
تغییر شکل یافته که هم انا همین دیدگاه بیشتر پذیرفته
شده است .همچنین در این که کلمه پشتو (جمع آن پشتون)
برگرفته از همان پرسو و پرثو و پارسو و پرسوو است و
پشتون های ابدالی با پارسیان از یک تیره و تبار اند،
کمتر کسی تردید داشته است .اما در باره پشتون های
غلزایی داستان متفاوت است .شمار بسیاری از دانشمندان
آن ها را از بازماندگان یفتلی ها می پندارند که با
توده های بومی هند -دراویدی ها آمیزش یافته و پسان
ها هم با تورکان بازمانده از سپاه محمود غزنوی
خویشاوندی پیدا نمودند.
با این هم یادآوری چند نکته را بایسته می پنداریم:
بسیار دشوار است کسی باور کند که در جهانگشایی های
سلجوقیان در آسیای صغیر همانا ابدالیان پشتون در
کنار ترکمان های اوغوز و افشارها (افشینی ها)
پیشاهنگ بوده باشند .زیرا در آثار تاریخی فزونشمار
دوره سلجوقی چه به زبان عربی و چه در پارسی دری و چه
در سایر زبان ها به چنین چیز ی اشاره نشده است .اما
آن چه در این پیوند در باره بازماندگان هپتالیان
(یفتلیان) آمده ،تردیدی بر نمی انگیزد .یعنی این
یفتلیان بوده اند که در کنار اوغوزها و افشاری ها در
فتح آسیای صغیر دست داشته اند ،نه پشتون های ابدالی.
از همین رو ،می توان گفت که طایفه ترکمان ابدالی ،نه
با پشتون های ابدالی ،بل که با هپتالیان یا یفتلیان
پیوند دارند که در اثر آمیزش با ترکمانان و یا زیر
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تاثیر آنان زبان خود را از دست داده ،ترکمان خوانده
شده اند .از سوی دیگر ،به همین پیمانه روشن است که
پشتون های غلزایی آمیزه یی اند از یفتلیان و توده
های بومی باشنده گستره میان کابلستان و رود سند یعنی
کوه های سلیمان و دامنه های آن که زبان شان در آغاز
مانند یفتلیان بوده اما در اثر آ میزش با پشتون های
ابدالی و زیر تاثیر آنان پشتو شده است.
در پیوند با گفته های نویسنده همچنین بایسته می دانم
یادآور شوم که :
نخست این که پشتون ها در دوره فرمانروایی سلجوقیان
در گستره کنونی افغانستان حضور نداشتند .از حضور
پشتون ها (افغان ها) برای نخستین بار در دوره محمود
غزنوی در جنوب کابل (منظور کابلستان است نه شهر
کابل) یعنی در همین گستره کوه های سلیمان یاد شده
است.
در دو ره شاهرخ تیموری ،زمین هایی به پشتون ها در
مضافات قندهار داده شد .روشن است آن ها نمی توانسته
اند در آن هنگام در هرات حضور داشته باشند .زیرا در
تاریخ های تیموریان هرات و سایر منابع از آنان چیزی
یاد نشده است .سلجوقیان بر مناطق جنوب هندوکش تا
کرانه های رود سند سیطره نداشتند یعنی اصال بر گستره
پشتون ها تسلط نداشتند.
گذشته از این ها ،نام ابدالی چونان یک طایفه در میان
قبایل پشتون ،بیشتر در اواخر صفویه برجسته شد که با
نیاکان احمدخان عبدالی ربط می گیرد .پیش از دوره
صفویه نام عبدالی در جایی دیده نمی شود .دست کم بنده
تا کنون در کدام منبعی با این نام بر نخورده ام.
از
ها)
(ابدالی
ها
پشتون
که
بپذیریم
هرگاه
بازماندگان هپتالیان اند ،چنین می شود که پیش از
برافتادن یفتلیان در تاریخ حضور نداشته اند .حال آن
که در موازییک پومپی ،که در آن یونانیان باستان صحنه
نبرد داریوش و اسک ندر را به نمایش کشیده اند ،در
کنار داریوش سواره نظام افغانی (پشتون) مجهز با جنگ
افزارهای سنگین دیده می شوند .این تصویر در کتاب
«افغان نامه» نوشته داکتر محمود افشار و نیزکتاب
«تاریخ جنگ های افغانستان» به زبان انگلیسی آورده
شده است .نتیجه این که پشتون های ابدالی پیش از
یفتلیان در گستره ایران خاوری (در منطقه مستنگ در
بلوچستان کنونی) حضور داشته اند و روشن است نمی توان
آنان را بازمانده یفتلیان دانست .شاخه دیگر پشتون ها
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را نیز به یفتلیان و دیگر مهاجران آمده از
آسیای مرکزی -ساک ها ،یوئه شی ها ،گورجارها
نسبت می دهند.
اعتبار این سازه ها را باید به دقت در بوته
قرار داد .چون نخستین کوچی های آسیای
آزمون
مرکزی به بخش شمالی هند (احتماال از طریق گلگت)
در سده دوم وارد شدند و متعلق به مردم «سی»
بودند (که همچون سکاها آسیایی مرکزی شناسایی
می شوند) که از زادگاه و زیستگاه خود در
هفترود (سمیرچیه) از سوی یوئه شی های بزرگ
4
رانده شده بودند».
یعنی غلزایی ها از بازماندگان یفتلی هستند که در اثر
آمیزش یفتلی ها با پشتون های ابدالی پشتئ زبان شذه
اند .پسان ها غلزایی ها در دوره شاهنشاه محمود غزنوی
و پس از آن ،در زمان بابر ،به پیمانه معینی با تورک
ها آمیز یافتند.
در باره وجه تسیمه کلمه پشتون ،در باال مطالبی
نوشتیم .اما وجه تسیمه کلمه افغان تا کنون به درستی
روشن نیست .شاید افغان ،معرب ابگان باشد .ابگان
(اب+گان) یعنی مردمان کوچی .شایان توجه است که در
کلمه ابدالی هم «اب» دیده می شود .حال ،اگر «اب» به
معنای کوچی باشد ،با پرسش دیگری رو به رو می شویم که
پس «دالی» یعنی چه؟ تنها چیزی که به ذهن می رسد ،این
است که شاید دالی شکل دگرگونشده دیلی باشد .یعنی دی
ها .پس می توان چنین نتیجه گیری کرد که ابدالی یعنی
دی های کوچی .دی ها هم همان دهایی های یا دهه یی های
تورانی اند .شاید این نام پس از آمدن توده های سکایی
و سایر تورانی ها به گستره بودوباش پشتون ها پدید
آمده باشد.
با توجه به همه این ها می توان گفت که در لشکرکشی
های سلجوقیان بر آسیای صغیر (آناتولی -سرزمین
امپراتوری روم شرقی بیزانس یا ترکیه کنونی) نه پشتون
های ابدالی ،بل که یفتلی های آمیزش یافته با
ترکمانان ،اشتراک داشته و پیشاهنگ بوده اند-گ.
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گانسوی چین به حدود تخارستان هجوم آوردند.
آغاز قدرت هفتالیان از سال  ۴۲۰میالدی بود و در
سال  ۵۶۷میالدی به دست قوای مشترک خسرو
انوشیروان و ترکان از میان رفتند .در مورد
منشأ ،زبان ،تاریخ و فرهنگ و حدود دولت
هپتالیان فرضیات و دیدگاههای متفاوتی بین
دانشمندان وجود دارد و هنوز در باره زبان
هپتالیان به نظریه واحدی نرسیده اند .اما
بیشتر آن ها بر این باورند که زبان یفتلیان از
زبانهای ایرانیتبار شرقی بوده است.
نامهای متعدد هپتالیان:
در منابع مختلف هیتالیان به جز نام هونهای
سفید ،نامهای متعددی دارند که همین امر به
تنهایی مشکالت زیادی را به وجود آوردهاست .در
َبدل و اپتالیت است.
مآخذ سریانی نام آن ها -ا
َبدل و افتالیت؛ در مآخذ
در مآخذ یونانی زبان -ا
َپ تل ،ایدل و ته تل؛ در زبان پارسی
ارمنی -ه
میانه -افتال و هفتال؛ در زبان عربی -هیطل و
یفطل؛ در زبان تاجیکی و پارسی -هتل و هیتل و
در مآخذ چینی یهَ -
ده و یه -دی -ین.
به جز این باید گفت که در مآخذ اوستایی-
خئیواونا ( ،)X’iiaonaدر پهلوی -خیون ( ،)Xyōnدر
 ، Chionitaeدر هندی -هونا نامیدهاند و
التین-
مآخذ عربی آن ها را با ترکها و مآخذ ارمنی با
کوشانیان آمیخته کردهاند.
در متون پهلوی و مآخذ هندی هم  -سرخخیانیان و
باور
به
دارند.
وجود
سفیدخیانیان
هم
دانشمندان ،سرخخیانیان ،از سرخ بودن کاله ،زره
و جوشن و پرچم آن ها بر میآید .در تصاویر روی
دیوار افراسیاب در سمرقند نیز دو رنگ متفاوت
از هپتالیان دیده میشود ،یکی سرخروی و دیگری
سفیدروی است و میتوان دلیل آن را موجودیت
سرخخیانیان و سفیدخیانیان به شمار آوریم.
نابودی کیداریان و قدرت گرفتن هپتالیان:
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پیروز ساسانی (زمان پادشاهی از  ۴۵۹تا ۴۸۳
میالدی) ،توانست به طور قطعی کیدارها را مغلوب
کند و آنان به هدایت شاه کیدارا ،هجرت کردند و
در گندهارار ساکن شدند .اما قوم دیگری موسوم
به هفتالیان یا هیاطله که از ایالت چین آمده
بودند ،به نواحی تخارستان که تازه کیداریان از
آن جا رفته بودند ،هجوم آوردند .پیروز با این
دشمن جدید آغاز به جنگ کرد .اما مغلوب و اسیر
شد و به ناچار شهر تالقان را که پیش از غلبه
او بر کیداریان ،شهر سرحدی مستحکمی بود،
بدیشان تسلیم کرد و متعهد شد که از آن جا
تجاوز نکند و نیز ناگزیر شد با پرداخت غرامت
جنگ ،آزادی خود را بخرد.
پسرش قباد چند سال به عنوان گروگان در دربار
پادشاه هفتالیان ماند تا همه مبلغ پرداخته شد.
پس از آن ،پیروز با وجود ممانعت سپاهبذ وهرام،
بار دیگر با هپتالیان وارد جنگ شد .این
لشکرکشی در سال  ۴۸۴میالدی سرانجامی بس وخیم
یافت ،زیرا سپاه ایران که در بیابانی پیش می
رفت ،کامالً مغلوب دشمن ،بل که نابود شد و پیروز
کشته شد و جسد او هرگز به دست نیامد .یکی از
دختران پیروز به دست پادشاه هپتالیان افتاد که
او را به حرم خود فرستاد .هپتالیان داخل مملکت
ایران شدند و چندین ایالت را با شهرهای مرو و
هرات تصرف کردند و خراجی سالیانه بر ایرانیان
تحمیل کردند .از این پس تحویل به موقع باج یکی
از وظایف مهم و شاق شاهان بعدی ایران شد.
تسلط هپتالیان بر ایران موجد خواری و ذلت
بسیار برای ایرانیان بود ،و زیانها و خسارتهای
مادی و معنوی جبرانناپذیری به بار آورد .به
همین مناسبت ،سردار ایرانی به نام گشنسپداذ
ملقب به نخوارک که از سوی زرمهر مأمور گفتگو
با ارمنیان شده بود ،در ضمن صحبت خود با واهان
مامیکونی -رئیس شورشیان ارمنیان چنین گفت «او
(یعنی پیروز) کشوری چندان بزرگ و آبادان و
مستقل را تسلیم هپتالیان کرد و تا تسلط این
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طایفه باقیاست ،کشور ایران از قید عبودیت و
زنجیر هولناک اسارت نجات نخواهد یافت».
بهترین افراد سپاه هالک شده بودند و دولت در
خزانه خود پولی که حقوق سپاهیان را کافی باشد،
نداشت .تاریخ نویسان ایرانی نوشتهاند که زرمهر
از پادشاه هفتالیان انتقام گرفت و سر انجام با
آن طایفه صلحی شرافتمندانه کرد و پادشاه
هپتالیان همه غنائمی را که در جنگ اخیر از
پیروز گرفته بود ،پس داد و دختر او را نیز پس
فرستاد .اما این موضوع درست بهنظر نمیآید.
زیرا پادشاه هپتالیان از او دختری پیدا کرد که
بعدها همسر قباد یکم پادشاه ساسانی گردید.
دولت هپتالیان تا سال  ۵۶۷میالدی دوام داشت.
انوشیروان پادشاه ساسانی ،این دولت را که بر
ترک ها ،به سرداری سینجیبو
اثر حمله
(سیلزیبول) متزلزل شده بود ،برانداخت.
جامعه هپتالیان:
هپتالیان نوادگان مردم ایرانیتباری بودند که
در آسیای میانه و باختر چین به بیابانگردی و
کوچروی مشغول بودند اما به تدریج توسط اقوام
بیابانگرد ترک-مغول (آلتاییزبان) به جنوب و
جنوبغربی محل سکونتشان رانده شده و در آن جا
حکومت هایی تاسیس کردند.
طبق روایت بعضی از مآخذ ،هپتالیان مردمان شهری
بودند .اما مآخذ چینی به کلی حرف دیگری
میزنند .طبق خبر آن ها «هیتالیان شهر ندارند و
در جاهای پر آب و علف در خانههای سیاه زندگی
میکنند ».چینیها میگویند آن ها در چادرهای
پوستی زندگی میکردند و کوچ نشین بودند .از سوی
دیگر ،خبر داده میشود که در گذشته آن ها ممالک
بسیاری را تصرف نمودند.
فئوفان بیزانسی میگوید که هیتالیان پارس ها
را مغلوب ساخته و شهرها و بندرهای آن ها را
تصاحب کردند .بدین طریق مؤلفان غربی احتماالً
بنا بر همین دلیل ،هیتالیان را مردمان شهری
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گفتهاند که صاحب شهرها بودند و در دورههای
بعدی اعیان و اشراف هیتالیان در شهرها سکونت
.اختیار مینمودند
 برادران.در جامعه هیتالیان چند شوهری رسم بود
یک زن مشترک داشتند و زنی که شوهرش برادر
 کاله یک گوشه بر سر می- یعنی زن تک شوهر،نداشت
 زن چند شوهردار کالهی داشت که تعداد.کرد
.گوشههای آن متساوی با تعداد شوهرهای وی بود
در لباس هم وابسته به تعداد شوهرها پوپک دوخته
 در باره این عرف و عادت که هم زمان با.میشد
 بسیاری مآخذ،چندزنی در میان والیان معمول بود
.چینی خبر میدهند
 هپتالیان در آغاز خدایان خود،به نوشته منابع
 آن ها هر بامداد.مثالً خدای آتش را میپرستیدند
.از چادر خود بیرون آمده و نماز میگزاردهاند
 ولی.شاید آن ها آفتاب را هم پرستش میکردهاند
 کم کم ادیان قومهایی که،در جامعه هپتالیان
 رواج،سرزمینشان تحت تصرف هیتالیان بود
 مثالً دین بودایی رفتهرفته گسترش پیدا.مییابد
 دین نصرانی نیز،کرد و بر پایه یک سند دیگر
6
».معمول بودهاست
: پانویس ها. 66
Denis Sinor, "The Establishment and dissolution of the Turk empire" in
Denis Sinor, "The Cambridge history of early Inner Asia, Volume 1",
Cambridge University Press, 1990. pp 300:"There is no concensus
concerning the Hephtalite language, though most scholar seem to to think it
was Iranian"
Enoki, Kazuo: "On the Nationality of the White Huns", Memoirs of the
Research Department of the Tokyo Bunko, 1959, No. 18, p. 56. Quote:
"Let me recapitulate the foregoing. The grounds upon which the White
Huns are assigned an Iranian tribe are :
(1) that their original home was on the east frontier of Tokharestan ;
and (2) that their culture contained some Iranian elements. Naturally, the
White Huns were sometimes regarded as another branch of the Kao-ch’e
tribe by their contemporaries, and their manners and customs are
represented as identical with those of the T’u-chueh, and it is a fact that
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they had several cultural elements in common with those of the nomadic
Turkish tribes. Nevertheless, such similarity of manners and customs is an
inevitable phenomenon arising from similarity of their environments.
The White Huns could not be assigned as a Turkish tribe on account of this.
The White Huns were considered by some scholars as an Aryanized tribe,
but I would like to go further and acknowledge them as an Iranian tribe.
Though my grounds, as stated above, are rather scarce, it is expected that
the historical and linguistic materials concerning the White Huns are to be
increased in the future and most of the newly-discovered materials seem to
confirm my Iranian-tribe theory." here or
Denis Sinor, "The
Establishment and dissolution of the Turk empire" in Denis Sinor, "The
Cambridge history of early Inner Asia, Volume 1", Cambridge University
Press, 1990. pp 300:"There is no concensus concerning the Hephtalite
language, though most scholar seem to to think it was Iranian"
Enoki, Kazuo: "On the Nationality of the White Huns", Memoirs of the
Research Department of the Tokyo Bunko, 1959, No. 18, p. 56. Quote:
"Let me recapitulate the foregoing. The grounds upon which the White
Huns are assigned an Iranian tribe are :
(1)

that their original home was on the east frontier of
Tokharestan ;
and (2) that their culture contained some Iranian elements. Naturally,
the White Huns were sometimes regarded as another branch of the Kaoch’e tribe by their contemporaries, and their manners and customs are
represented as identical with those of the T’u-chueh, and it is a fact that
they had several cultural elements in common with those of the nomadic
Turkish tribes. Nevertheless, such similarity of manners and customs is
an inevitable phenomenon arising from similarity of their environments.
The White Huns could not be assigned as a Turkish tribe on account of
this.
The White Huns were considered by some scholars as an Aryanized
tribe, but I would like to go further and acknowledge them as an Iranian
tribe. Though my grounds, as stated above, are rather scarce, it is
expected that the historical and linguistic materials concerning the
White Huns are to be increased in the future and most of the newlydiscovered materials seem to confirm my Iranian-tribe theory." here or
"Hephtalites" or "On the Nationality of the Hephtalites"
.Xavier Tremblay, Pour une histore de la Sérinde .
Le manichéisme parmi les peoples et religions d’Asie Centrale d’aprés les
sources primaire, Vienna: 2001, Appendix D «Notes Sur L'Origine Des
Hephtalites” , pp. 183-88 «Malgré tous les auteurs qui, depuis KLAPROTH
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اکنون می بینیم که در جلد دوم کتاب «تاریخ خلق
 چاپ پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم،»تاجیک
 زیر نظر و ویراسته پژوهشمند،تاجیکستان
(اکادمیسین) لیتوینسکی و اکادمیسین رانووا در
:باره یفتلی ها چه نوشته اند
 نقشه سیاسی آسیای میانه در:«دولت یفتلی ها
: هفتم-نیمه دوم سده های ششم
:عروج یفتلی ها
یفتلی ها در میانه های سده پنجم در عرصه سیاسی
 فرضیه های بسیاری در باره منشای.پدیدار شدند
یفتلی ها ارائه گردیده است که می توان به گونه
:فشرده آن ها را چنین رده بندی نمود
 تولستف چنین می پنداشت که یفتلی ها. پ. س،قبایلی بودند که از ترکستان خاوری آمده بودند
 انوکی (جاپانی) آنان را. گومیلیف و ک. ن. ل،باشندگان بومی بدخشان و پامیر می انگاشتند
 خواجه یف. راتویالدزه [گرجی تبار] و ت. ای[ازبیکستانی]– یفتلی ها را بخشی از باشندگان
، تخارستان می شمردند-)باکتریا (باختر
....و....

jusqu’ ALTHEIM in SuC, p113 sq et HAUSSIG, Die Geschichte
Zentralasiens und der Seidenstrasse in vorislamischer Zeit, Darmstadt,
1983 (cf. n.7), ont vu dans les White Huns des Turcs, l’explication de leurs
noms par le turc ne s’impose jamais, est parfois impossible et n’est appuyée
par aucun fait historique (aucune trace de la religion turque ancienne), celle
par l’iranien est toujours possible, parfois évidente, surtout dans les noms
longs comme Mihirakula, Toramana ou γοβοζοκο qui sont bien plus
probants qu’ αλ- en Αλχαννο.
Or l’iranien des noms des White Huns n’est pas du bactrien et n’est donc
pas imputable à leur installation en Bactriane […] Une telle accumulation
de probabilités suffit à conclure que, jusqu’à preuve du contraire, les
Hepthalites étaient des Iraniens orientaux, mais non des Sogdiens.»
Available here or here
Wolfgang Felix, 1991'

,CHIONITES',Encyclopaedia Iranica
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کاوش های باستان شناسی دهه های اخیر سده بیستم
بیشتر فرضیه منشای باختری -تخارستانی یفتلی ها
را تایید می کنند .دالیل معینی را مواد گورستان
های سده های چهارم -ششم در حوضه سرخان دریا
داده اند که در میان آن ها– اثاثیه خیلی غنی
به شمول جامه هایی که بسیار خوب حفظ گردیده
اند ،دیده می شود.
به گونه یی که تحقیقات مواد انتروپولوژیک
باشندگان آسیای میانه نشان می دهد ،در این جا
بافتار نژادی باشندگان در درازای چندین هزاره
دگرگون نشده بود (در عهدهای برونز و عتیق) و
یفتلی ها با باشندگان قدیمی ایرانی آسیای
میانه همتبار و همنژاد اند.
در میان جمجه های یافت شده از گورستان های
حوضه سرخان دریا– دلورزین تپه ،گورگان (ترمز
قدیم) ،بیت تپه و ...بر پایه پژوهش های خواجه
یف -انتروپولوژیست ،جمجمه هایی دیده می شود
دارای تغییر شکل مصنوعی که ویژه یفتلی ها اند-
که پیشتر از سوی ش .اویفالوی برای
چیزی
فرمانروایان هون های سفید که نقاشی های شان
برای ما به روی سکه ها رسیده است ،خاطر نشان
ساخته شده بود .)1( .بنا بر نشانگرهای اصلی
تشخیصی نژادی یک رشته از جمجمه ها از گورستان
های یفتلی ،اروپاییدی اند.)2( )3( )4( .
چنین تثبیت شده است که باشندگان شمال تخارستان
در درازای سده های بسیار میان هم دارای
پیوندهای تنگاتنگ تباری بوده اند و آسیای
میانه میهن شان بوده است و هرگاه این توده ها
از مناطق دیگر آسیای مرکزی به این جا آمده می
بودند ،در میان شان آدم های دارای چهره های
آشکارا منگولوییدی را مشاهده می کردیم.
همچنیین از چهره های کنده شده به روی سکه ها و
نیز اشکال جمجمه و سیماهای الپسی (بیضی) آن ها
بر می آید که آن ها دارای رخسارهای اروپاییدی
بودند)5( .
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با توجه به این که با ظهور یفتلیان به عرصه
سیاسی ،رسم و رواج های خاکسپاری ،فرهنگ و نوع
انتروپولوژیک آن ها به گونه بنیادی دچار
دگرگونی نمی شود ،مجموعه مواد باستانشناسی و
انتروپولوژیک امکان می دهد بپنداریم که یفتلی
ها همانا قبایل بومی باکتریایی بودند که از
زمانه های قدیم در باکتریا -تخارستان می
زیستند.
در باره شیوه زیست یفتلیان دیدگاه های گوناگون
ارائه می شود .شماری آنان را کوچرو و چادرنشین
و برخی دیگر زمیندار می شمارند .برای مثال
پروکوپیوس قیصری -تاریخ نویس بیزانسی در باره
یفتلیان نوشت که آن ها مانند توده های بیگانه
کوچی نه بل که از قدیم االیام به زمین های
پربار مسکن گزین شده بودند »...در این نوشته
ها هیچ تناقضی دیده نمی شود هرگاه به یاد
بیاوریم که باشندگان بومی باختر زمین از قدیم
ها هنوز از عصر برونز به دو گروه کوچیان و
مگر هر دو
زمینداران تقسیم می شدند.
باکتریایی بودند.
پسان ها به ویژه در سده های نخست میالدی در
برخی از قبایل دشت نشین افزود
ترکیب آن ها
گردیدند که تا اندازه یی تیپ انتروپولوژیکی و
احتماال سیمای ظاهری باکتریایی را دگرگون
کردند .برخی از آنان دارای موهای سیاه ،چشمان
قهوه یی و بور و جلدهای مایل به سرخ ،و دیگران
دارای چشمان آبی و جلدهای سپید بودند»)6( .
به هر رو ،پروکوپیوس قیصری یفتلیان را از هون
ها جدا می سازد و می نویسد که «از همه هون ها،
تنها یفتلیان دارای بدن های سفید و سیماهای
زیبا اند)7( »...
تاریخ نویسان چینی خاطرنشان می سازند که زبان
یفتلیان از زبان ژوژان ها (نیاکان مغول ها) و
«گاوگیویی ها» (یکی از قبایلی که به زبان
پروتوتورکی سخن می گفتند-گ ).و زبان تورکی
متفاوت بود»)8( .
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به روی سکه های شاهان یفتلی که در تخارستان
ضرب زده می شدند ،نوشته های آن ها اساسا به
زبان باختری با رسم الخط شکسته (کج یا پیکانی)
به زبان باختری نقر می شد .نخستین سکه هایی که
یفتلیان در پاکستان و در هند الخون ها ضرب زده
بودند ،همچنین به دبیره باختری نوشته شده بود.
با آن که در آتیه به زبان برهمی تغییر می کند.
( )9اما اسناد مکتوب یفتلی یافت شده در
ترکستان خاوری ،ایرانی خاوری اند )10( .همین
گونه باید اطالعات منابع چینی در باره همنژادی
یفتلی ها و کوشانیان را در سنجش داشت (.)11
خویشاوندی
بر
گواه
انتروپولوژیکی
مواد
باشندگان باکتریا -تخارستان در دوره های
کوشانی و یفتلی اند و ارث بری سنت های فرهنگ
مادی کوشانیان از سوی یفتلیان .فیوفان بیزانسی
خاطرنشان می سازد که :یفتلی ها نام خود را از
خود -ائفتالن گرفته اند)12( .خود
نام پادشاه
مردم یفتلی که در عرصه تاریخی ظهور کردند ،خود
7
را الخون ها (خیون ها) می خواندند.
گریشمن که نوشته های روی
مطالعه نموده بود ،به این
توده مردم خیونی ها نامیده
اسناد رسمی خود را یفتلی
نام دودمان پادشاهی است.

سکه های یفتلی را
نتیجه رسید که خود
می شدند ،و تنها در
می خواندند و یفتل

چنین بر می آید که در پارچه های دولت کوشانی
های بعدی ،خیونی ها (کنفدراسیون قبایل دامدار
به رهبری شاهانی که سکه های خود شان را ضرب می
زدند) ،از دید سیاسی تقویت می شوند .مقارن
میانه های سده پنجم ،ائفتالن-شاه خیونیان،
بنیادگذار دودمان یفتلی در عرصه سیاسی ظهور می
کند .در منابع ارمنی برای نخستین بار سخن از
 . 7خیونی ها را به زبان باختری -الخان  alxannoو
الخنان  alxannanoو به سانسکریت میانه -ٲالخانه alakhāna
می نامیدند.
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سرزمین یفتلیان بر زبان آورده می شود )14( .در
زمان بسیار کوتاهی دولت یفتلی ها با تکیه بر
دستاوردهای فرهنگ دوره پیشین به نیرومندی
گذشته شاهان کوشانی می رسد.
مقارن با سده پنجم یفتلی ها در بخش بزرگ
تخارستان فرمان می راندند که از آن جا در دو
محور عمده آغاز به تهاجم نمودند :بخشی از
ایشان با رفتن به پاکستان کنونی و جنوب خاوری
افغانستان کنونی سرزمین های واقع در آن را
گرفتند)15( .
بخش دیگری که در تخارستان مانده بودند ،به سوی
شمال به راه افتادند و بین سال های  467-480سغد
را زیر فرمان خود در آوردند و سپس درر اوایل
سده ششم ترکستان خاوری را تصرف کردند.)16( .
دولت یفتلی در سده های پنجم -ششم دارای مرکزیت
ضعیف بود و متشکل بر  27بخش بود که در آن
دودمان های بومی از استقالل بزرگ برخوردار
بودند و نیز نمایندگان سرشناس یفتلی خودمختار.
مواد سکه یی آشکارا در این باره گواهی می
دهند .متفاوت از هند ،در دولت آسیای میانه یی
یفتلی ها سکه واحد مرکزی ضرب زده می شد .سکه
های دارای تیپ های مختلف را با نام های
گوناگون فرمانروایان چاچ (تاشکنت) ،سغد و کیش
ضرب می زدند .حتا در خود تخارستان که تکیه گاه
یفتلی ها شمرده می شد ،سکه ها از سوی
فرمانداران مناطق کوچک هم ضرب زده می شد)17( .
در سده پنجم موجودیت تمگ ها یا نشانه های
دودمانی گواه بر مستقل بودن فرمانداران در
گزینش نمادها و استقالل سیاسی معین آن ها بود.
مگر نبودن نام ها و القاب فرمانروایان به روی
سکه های مسین گواه بر آن است که هنوز حاکمیت و
نفوذ کافی نداشتند .این نخستین گام ها در راه
تشکل متصرفات فئودالی بود .تنها در سده ششم به
ویژه در نیمه دوم آن توان سیاسی فرمانروایان
متصرفات یاد شده افزایش می یابد که نسبتا خوب
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سکه ها آن ها را نشان می دهند .فرمانروایان
نیرومند از دید نظامی و اقتصادی دیگر سکه ها
را به نام ها و القاب خود ضرب می زدند.
فرمانروایان ضعیف تر به ضرب زدن سکه های بدون
نوشته بیشتر مسین ادامه می دادند)18( .
یفتلی ها سرزمین پهناوری را زیر فرمان خود
درآورده بودند .اما موفق به ساختن شالوده
اقتصادی و سیاسی دولت نگردیدند .دلیل آن عمال
استقالل متصرفات جداگانه و ویژگی های فرهنگی-
اقتصادی و سیاسی آن ها بود.
 ...به سال  6227فرمانروایان دودمان های «آن»
بزرگ و کوچک در باره کان -سمرقند سغدی در
منابع گفته اند که دودمان حاکم در این جا
دارای منشای یوئه شی (کوشانی) اند (که با
یفتلیان خویشاوند بودند) و ارث بری در میان آن
ها از سده دوم تا کنون می باشد.)21( .
داده های سکه شناسیک گواه بر عروج پیوسته و
َغانیان در اواخر سده پنجم-
فزاینده دودمان چ
نیمه دوم سده ششم می باشد (.)22
اختالف در ترکیب سکه ها که در میان چغانیان در
چلند بود ،از یک سو و در ترمز و گوفتان– از
سوی دیگر ،به گونه قانع کننده گواه بر داشتن
بار استقالل سیاسی عملی متصرفات مشترک در اواخر
سده پنجم -نیمه نخست سده ششم است)23( .
...اطالعاتی در دست است در باره سرزمین های
جنوبی عمال مستقل .در این جا عملیات نظامی را
پیشوایان یفتلی پیش می بردند که خود را پادشاه
ضرب می
می خواندند و سکه های خود شان را
زدند .شایان توجه است که سون یون در یادداست
های خود از دو رییس دولت یاد می کند :یکی از
آن ها بی تردید رهبر دولت بود که سفیر چین را
در جایی در تخارستان بار داده بود و دومی
(شاید مهراکوالی معروف) او را در حدود گندهارا
به حضور پذیرفته بود)24( .
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از روی منابع دست داشته ،پایتخت دولت یفتلی
شهر بادیان شمرده می شد که شاید در گستره
تخارستان–در نزدیکی کهندژ کنونی بوده باشد
(جای دقیق آن تا کنون روشن نیست).
باید گفت که پادشاه تنها سه ماه زمستان را در
سال این جا بسر می برد .همراه با شاه
پیرامونیان او و گروه بزرگی از یفتلیان که
شیوه زندگانی چادرنشینی را حفظ کرده بودند ،می
کوچیدند .پادشاه در یک چادر بزرگ می زیست که
در آن پذیرایی های رسمی صورت می گرفت .اما
شیوه زندگانی کوچی یفتلی ها به گواهی سون یون
بر آن بخش از باشندگان تخارستان که پیشه اصلی
شان ززمینداری بود ،تاثیر بر جا نمی گذاشت.
سیاست داخلی و خارجی دولت یفتلی و فروپاشی آن:
منابع نوشتاری گواه بر آن اند که شماری از
گروه های جداگانه یفتلی ها در حدود مناطق
مسکون زمینداری آسیای میانه در شمال رود آمو
نیز مستقر گردیده بودند .در منابع عربی آثاری
هست که مطابق آن ماورالنهر در گذشته کشوری بود
که در آن هیاطله (یفتلیان) می زیستند .این
گونه مسعودی 8هیتل ها را که ساسانیان با آنان
 . 8سعودی مروزی شاعر اواخر سده سوم و اوایل سده
چهارم هجری است که اطالعات زیادی از او در دست نیست.
او نخستین کسی بود که در زبان فارسی ،شاهنامه منظوم
سروده است .نخستین کسی که از شاهنامه او نام می برد،
مطهر بن طاهر َ
مقدسی است .او در کتاب البدء و التاریخ
ضمن یاد کردن از پادشاهان ایران ،دو بار از مسعودی و
کتابش نام میبرد  .بار نخست در شرح پادشاهی کیومرث از
قول شاهنامه مسعودی مینویسد:
نخستین کیومرث آمذ به شاهی
گرفتش به گیتی درون پیشگاهی
چو سی سالی به گیتی بائشا بود
کی فرمانش به هر جایی روا بود
و بار دوم در پایان سرگذشت پادشاهان ایران ،مینویسد
که مسعودی سروده است:
سپری شذ نشان خسروانا
چو کام خویش راندند در جهانا
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جنگ ها کرده بودند ،در سغد جا می دهد .در این
حال ،او محل جغرافیایی سغد را در میان بخارا و
سمرقند ( )25تعیین می نماید .عین چیز را
ثعالبی 9تکرار می کند .راستش بدون یادآوری از
مرزهای جغرافیایی آن (.)26
مقدسی ( )27و شمار دیگر از نویسندگان آشکارا
ماوراالنهر را «کشور هیاطله» می نامند .در
برابر خراسان که در جنوب باختری رود آمو قرار
دارد .عین چیز را یاقوتی هم تایید می کند که
هیطل (هیتل) را با ماورالنهر عین چیز می
پندارد (.)28
در پهلوی این پندارها که بی تردید موجودیت
وضعیت راستین را بازتاب می دهند ،داده هایی
بیشتر مشحص تر و معین تری هم هستند .منابع سده
دهم از قبیله کنجین یاد آور می شوند که در یکی
از دره ها در کوه های جداگر چغانیان و «خوتل»
می زیستند )29(.این قبیله را مولفان آثار
نکته مهمی که َ
مقدسی تصریح می کند این است که
ایرانیان ،این شاهنامه را به منزله تاریخ ملی خود
میپنداشتند و تصاویری از رزم پهلوانان را به آن
اضافه میکردند.
دومین کسی که از مسعودی و اثرش نام می برد ،ثعالبی
است .او نیز در کتاب غرر اخبار دو بار از شاهنامه
مسعودی نام میبرد  .بار نخست در شرح پادشاهی طهمورث
مینویسد« :و به گفته مسعودی در مزدوج خود به فارسی،
طهمورث قهندز را در مرو ساخت» .و بار دوم در شرح
پادشاهی بهمن نوشته است« :مسعودی مروزی در مزدوج خود
به فارسی مینویسد که بهمن زال را کشت و تنی از کسان
او را زنده نگذاشت».
شاهنامه مسعودی آنگونه که از نوشته َ
مقدسی برمیآید
باید در حوالی سال سیصد هجری قمری سروده باشد.
همچنین اثر او ،مثنوی مشهوری بوده در بحر هزج مسدس
بر وزن مفاعیلن/مفاعیلن/فعولن و شاید گاهی ابیات هزج
مس دس مقصور بر وزن مفاعیلن/مفاعیلن/مفاعیل نیز در آن
وجود داشته است.
َ . 9
ثعالبی نیشابوری -شاعر ،زبان شناس ،نویسنده و
تاریخنویس اهل نیشابور.
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جغرافی تورک می دانند مگر به گفته خوارزمی در
واقع یفتلی بودند)30( .
که پس از کشته
در شاهنامه فردوسی آمده است
 گاتفر (غاتفر) در جنگ باشدن شاه یفتلیان
تورک ها ،جانشین او فرمانروای چغانیان (از
تیره خوشنواز) برگزیده شد .از این جا چنین بر
می آید که بر چغانیان دودمان یفتلی فرمان می
راندند که با تصرف این منطقه شاه بومی شان را
بر کنار نموده بودند.
گزارش نرشخی در باره «ابرو» از حضور یفتلیان
در واحه بخارا گواهی می دهد .در این جا بدون
بستگی از آن که ابرو نام است یا لقب ،سخن بر
سر رهبران آمدگی از ترکستان است که در حضور
دودمان بومی بخارخدات ها لغایت تا برپایی
حاکمیت تورک ها بر میانرودان آسیای میانه
فرمان می راندند.
این مهاجران در دوره مورد نظر تنها می
توانتستند یفتلی باشند .روشن است که به گونه
یی که فردوسی اطالع می دهد ،تمرکز نیروهای اصلی
یفتلی در هنگام جنگ با تورکان درست در بخارا
تصادفی نبود و به دلیل بودوباش شان در این جا
بود.
بایسته است خاطرنشان سازیم که بلعمی واژه
هیتال را به زبان باشندگان بخارا همچون دلیر
تعبیر می کند)31( .
با توجه به این نام– هیتال را نمی توان بر
اساس زبان سغدی که در بخارا رایج بود ،از دید
پس
ایتمولوژی (ریشه شناسی) ریشه یابی کرد.
باید این فاکت را همچون گواهی بر حضور بخشی از
باشندگانی که به زبان یفتلی سخن می گفته اند،
تفسیر کرد .گمانه زنی هایی هم اند دال بر این
که حتا نام خود بخارا دارای ریشه یفتلی باشد.
()32
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بی تردید یفتلی ها در دیگر جا های وادی
زرافشان هم حضور داشتند :در این باره به ویژه
نام گاتفر (غاتفر) ( )33که با نام یک دژ در
سمرقند همخوان است ،گواهی می دهد.
به گمان غالب ،در یادمان های نوشتاری پنجکنت
در کنار تصاویر سغدیان و تورکان ،تصاویر
یفتلیان هم هست .سیماهای یفتلیان را واضح است
که همچنین برخی از نمونه های گردآوری شده در
سمرقند
شهر افراسیاب و دیگر شهرهای نزدیک
ارائه می دهند.
در مناطق شمال آمو یفتلی ها رفته رفته از شیوه
زندگی کوچی به شیوه زندگی مسکون رو آورده
بودند .در این باره اشاره های مستقیم منابع
نوشتاری گواهی می دهند .برای نمونه میناندر
پروتیکتور (واعظ ،خطیب ،سخنران) محتوای گفتگوی
امپراتور یوستینیانس را با سفیران تورک ها می
آورد و در جایی در پاسخ به پرسش در باره شیوه
زندگانی یفتلیان سفیران تایید می کنند که آنان
شهرنشین بودند35 .
در باره سیاست خارجی یفتلیان نیز بسیار کم می
دانیم .تنها شناخته شده است که آن ها با ژوژان
ها مناسبات بسیار دوستانه یی داشتند و بارها
نزد ایشان سفارت هایی را گسیل داشته بودند.
مناسبات ایشان پس از رخدادهای اواخر سده پنجم
نیز دارای بار صلح آمیز بود.
ایران به یفتلیان باج می پرداخت و کار روابط
میان یفتلیان و ایران و دولت یفتلی گاهی به
همپیمانی می کشید .برای مثال به سال  502شاه
ایران قباد ( )488-531در اتحاد با یفتلی ها در
برابر بیزانس لشکرکشی کرد .به سال  506پیمان
صلح امضاء شد و یفتلیان سهم خود را از طالهای
به دست آمده از بیزانس دریافت داشتند .با این
هم ،مناسبات میان ایران و یفتلیان سر از میانه
های سده ششم رو به تیرگی گذاشت.
35

ایران رفته رفته با زدودن پیامدهای سنگین شکست
نظامی اواخر سده پنجم و لرزه های دورنی
برخاسته از جنبش مزدکی در دوره فرمانروایی
خسرو یکم انوشیروان ( )531-573به سرعت آغاز به
نیرومند شدن کرد .در پیوند با این ،شاه ایران
از پرداخت باج به یفتلیان سر باز زد .و این
آژیر نخست ناگزیری برخورد نو بود مگر خسرو یکم
دست به نیرد آشکار در برابر یفتلی ها نزد.
در میانه های سده ششم در عرصه سیاسی آسیای
مرکزی اتحادیه دولتی نوی پدید آمد– خاقانات
تورک ( .)551-744این اتحادیه نیرومند قبایل
کوچی تورکی در دامنه های جنوبی آلتای شکل گرفت
و بی درنگ آغاز به اقدامات رزمی در برابر
همسایگان خود نمود .تورک ها ،ژوژان را در هم
کوبیدند به نواحی شمال آسیای میانه یورش
آوردند .این گونه ،به شدت اوضاع سیاسی دگرگون
گردید :دولت یفتلی میان دو دشمن نیرومند قرار
گرفت.
مطابق اطالعات شاهنامه فردوسی تورک ها هنوز پیش
از برخورد تعیین کننده با یفلتیان به آسیای
میانه رخنه کردند و برخی از نواحی شمال چاچ
(تاشکنت) را گرفتند( .احتماال در میانه های سال
های دهه پنجاه سده ششم).
منابع تاریخ دقیق باژگونی دولت یفتلی را به
دست نمی دهند اما به گونه یی که شاوان تثبیت
نموده است ،این اتفاق در بین سال های 567-536
رخ داده بود)45( .
دقیق تر را 563
شاید بایسته باشد تاریخ
بپنداریم چون پس از وقفه طویل بار دیگر روابط
خارجی سغد احیا گردیده بود .ابن فاکت گواه آن
است که سغد پیش از این دیگر از یفتلیان فرمان
نمی برد.
در منابع آمده است که در برابر ترکان ،ختنی
ها ،پارس ها و یفتلیان به سال  581به نبرد
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پرداختند و در این جا سخن بر سر یفتلیانی است
که گستره آسیای میانه بسر می بردند .زیرا
مناطق جنوبی تر زیر فرمان ایران بود.
به گفته مسعودی ،خسرو یکم انوشیروان به بهانه
یی به مناطق «رود بلخ» یورش آورد و به هیتل
رسید .شاه یفتلیان (اخشوور -شاید لقب او) کشته
شد و زمین هایش به متصرفات خسرو یکم ملحق
گردید.
پس از مردن خسرو یکم انوشیروان ( )579تورک ها
بر آن شدن تا زمین های یفتلیان را بگیرند که
زیر فرمان ساسانیان بود .مگر نتوانستند .رود
آمو مرز میان سرزمین ساسانیان و متصرفات تورک
ها ماند».

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی
و سنتزی (آمیزه یی) پارسی دری
بخش دهم
دوره یفتلیان
فصل دوم
اکنون می بینیم که بانو پروفیسور داکتر غوزل
کتاب
در
تبار)
(اویغور
ووا
الدین
محی
«شاهنشاهی آسیای میانه یی گرپاند» در باره
یفتلیان چه می نویسد:
«...دولت های کوشانی و یفتلی نخستین دولت هایی
بودند که در آسیای میانه تشکیل گردیدند.
«توپونیم یا نامجای هیپانتو (( )Hipantuکشور
راه کوهستانی) [(گر-کوه و پاند -راه ،متشکل از
دو سازواره پارسی دری)-گ ].برای نخستین بار در
منابع چینی سده چهارم دیده می شود.
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در دوره دودمان های شمالی ( )534-386سون یون-
زائر دونهوانی (سده چهارم) با مسافرت به یکی
از متصرفات پامیری دولت گرپاند خاطر نشان ساخت
که این دولت در پامیر واقع است .جهانگرد دیگر
بودایی سیوان تسزیان در سال  ،629پنج روز در
گستره دولت گرپاند گذرانید .او در دفتر
یادداشت های روزانه خود در باره سرزمین های
غربی عهد کبیر تان ( )641به تفصیل به شرح
طبیعت این سرزمین و سردار نشین پرداخت و به
ویژه به گرپاند ،ختن و کاشغر بذل توجه کرد و
نوشت که پادشاهی یاس (یارکند) زمان درازی از
شاه گرپاند فرمان می برد .او می نویسد هنگامی
که به گرپاند آمد ،پادشاهی اودیئن (یفتلی ها)
چند سده تابع آن بود .او خاطر نشان می سازد که
اودیئن یکی از نیرومندترین پادشاهی های آن
زمان بود .و شنیدم که شاه گرپاند خود را از
بازماندگان شهزاده خورشیدی نورانی ایرانی می
خواند که در جستجوی عروسش به پامیر آمده بود و
در این جا ماند و دژ سنگینی ساخت و پسر او
نخستین پادشاه گرپاند بود .باشندگان کشور
گرپاند هم خود را فرزندان آفتاب می شمردند.
افسانه یی هم هست که گرپاندی ها زادگان وصلت
شهزاده آفتابی و شاهدخت ساکی اند».
نام کشور در منابع چینی هیپانتو آمده است و در
زبان ایرانی گرپاند (گر-کوه و پاند -راه ،یعنی
کشور راه کوهستانی).
کیداریان و یفتلی ها (یئداها) را منابع چینی
توده هایی با هم خویشاوندی می شمردند که ظاهرا
از نوادگان ساک ها بودند .منابع چینی گستره
بلخ را به نام داهیا /داسیا می نامیدند 10که
برای نخستین بار از سوی چژان تسیان (حوالی 130
پیش از میالد) به کار رفت.

 . 10قربان شیرین« ،فرهنگ تاجیک های چین» به زبان
اویغوری « ژونگو تاژیک مدنیتی»  ،ارومچی ،انتشارات
توده یی سینکیانک.1992 ،
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سیوان تسزیان خاطرنشان می سازد که زبان و خط
گرپاندی ها به زبان و خط کاشغری ها همانند
است .هان شو گواهی می دهد که باشندگان کشور
گرپاند در اصل ایرانی اند اما با سغدیان عین
حالی است که پژوهشگران
چیز نیستند .این در
چینی می گویند که در دوره تان در کاشغر خط
تقویم
در
باآن
همراه
داشت.
رواج
سغدی
(گاهنامه) «تان شو» گواهی هایی هست در باره آن
11
که در سولی (کاشغر) خط هندی رواج دارد.
منابع چینی گواهی می دهند که هسته نخستین دولت
گرپاند شهر تاشقرغان12در استان سینکیانگ واقع
بود .همچنین یارکند جزیی از دولت گرپاند به
شمار می رفت.
در باره یفتلی ها در منابع چینی گزارش های
متناقضی دیده می شود .در بئی شی در باره
منشای یفتلی ها گفته می شود که «در آغاز این
دودمان در آن سوی مرزهای شمالی پدیدار شدند در
جنوب کوه های آلتایی در غرب ختن»13.در غرب ختن
پامیر واقع است که در یک سمت آن باشندگان
منطقه تبت غرب -دردستان قرار داشتند و در سمت
دیگر آن اشکاشم (افغانستان) .دردستان در ترکیب
دولت یفتلی بود که در فهرست مناطق افتاده به
دست خسرو انوشیروان در سال  567دیده می شود و
دره یفتل در بدخشان 14در ناحیه فیض آباد قرار
دارد.

 .11بیچورین « ،آسیای
آلماآتی ،1997 ،ص.88 .
یکی گرفته
 . 12با تاشقرغان (خلم) در استان بلخ
نشود.
 . 13بیچورین « ،اطالعات گردآوری شده در باره توده های
باشنده آسیای میانه در زمانه های قدیم» ،ج ،2 .مسکو -
سانکت پتر بورگ ،1950 ،ص.228-227 .
 . 14به گفته جیالنی داوری -استاد زبان و ادبیات پارسی
دری در دانشگاه هایدلبرگ« ،بدخشان به معنی «توانمند
و نیرومند است که از طریق واژه باختری «پادخشان»
 padaxšanoاز واژه باستانی  *pāti-xšāna-مشتق شده است،
میانه
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و

ترکستان

خاوری»،

به گونه یی که گومیلیف می پندارد ،یفتلی ها
همچون یک توده در منطقه کوهستانی پامیر تشکل
یافتند .چنان چه روشن است در منطقه کوهستانی
پامیر و هندوکش قبایل آریایی گروه هندو
اروپایی مسکون بودند .در اواخر سده هفتم پیش
از میالد قبیله بادی از مرز چین به این جا
آمدند و طی  800سال قسما با باشندگان بومی
اسیمیله شدند.
در عهد کوشانیان یکی از شاخه های این قبایل
به نام «خووا» که در دره یفتل اسکان یافته
بود« ،یئدا» نام گرفت -یا از نام دره و یا هم
از نام نخستین شاه خود .با توجه به نام قبیله
یی یفتلی ها« -خووا» می توان گمان زد که این
َتالن تلفظ می
ُتالن [که نادرست خ
کلمه در نام خ
گردد -گ].حفظ گردیده است.

جایی که پادشاهان ،توانا بر تخت نشسته و فرمانروایی
می کردند.».
در این جا دو نکته شایان توجه است :یکی  pātiکه همان
«پاد» یا تخت شاهی است .از سوی دیگر ،همانندی «پاتی»
و «بادی» بسیار جالب است .اگر به جای «پاتی»« -بادی»
«بای دی» را بگذاریم ،در آن صورت با مفهوم
یا
شاهان نیرومند بای دی رو به رو می شویم.
شماری از دانشمندان بر آن اند که نام بدخشان در آغاز
شاید «بایدیان» (سرزمین بای دی ها) و یا هم بایدیشان
(بای دی شان) بوده است .یعنی کوهی که در آن مردمان
بای دی زندگی می کرده اند« .شان» در زبان چینی به
معنای کوه است که شاید بای دی ها آن را هنگام
بودوباش در مرزهای چین از آنان عاریه گرفته بودند.
شایان یادآوری است که استاد حبیبی در کتاب مادر زبان
دری در باره وجه تسمیه بدخشان دیدگاه دیگری را ابراز
داشته اند.
در باره منشای نام یفتل به قول کیالشتورنی «خیتل» به
معنای شاه خیونی ها است (که شاید در آغاز «خیون تل»
بوده باش د) .همچنین توپونیم (نام جغرافیایی منطقه
خیتل) که پسان ها هیتل و یفتل شده است.
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در اواخر سده چهارم خوواها قبیله یی را تشکیل
دادند ،و در اوایل سده پنجم دولتی را که مدعی
هژمونی در داخل آسیا و حتا هند بود .این گونه
توسعه و گسترش به دلیل متحد شدن همه قبایل
کوهی پامیر و هندوکش صورت گرفته بود که با
گسترش و تعمیم یافتن مفهوم «یفتلی» مربوط می
باشد .باید در نظر داشت که در عهد گسترش آن ها
و حاکمیت سیاسی نام یفتلی بر همه رعایای شاه
تعمیم یافته بود.
در بئی شی تاکید می گردد که صاحبان دودمان
ایئدا (یفتلی ها) ،با یوئه شی های بزرگ
(تخارها یا کوشانیان) از یک تیره هستند15یعنی
دودمان یفتلی درست مانند دودمان کیداری ها با
یوئه شی ها پیوند دارند.
آنالیز نوشته های روی سکه های شاهان یفتلی ها
نشان می دهد که آن ها خود را به نام خیون می
خوانده اند .به سخن دیگر ،یفتلی ها یکی از
گروه های اتنوپولیتیکی (تباری -سیاسی) خیونیان
بوده اند .مقایسه و انطباق و روی هم گذاری
منابع گوناگون نشان می دهد که این چنین گروه
ها دست کم دو تا بودند:
سپیت (سپید) خیون و کارمیر (سرخ) خیون .به
گونه یی که کلیاشتورنی می پندارد ،خیونی ها
یکی از گروه هایی قدیمی کوچیان ایرانی زبان
بودند که در مناطق کوهی -دشتی نوار جنوب غربی
16
و جنوبی آسیای مرکزی می زیستند.
گریشمن در نتیجه رمزیابی نشانه های روی سکه
های یفتلیان (هفتل -شاه خیونیان) به این نتیجه
می رسد که خیونی ها و یفتلی ها یک توده واحد
بودند .یفتلی -نام طائفه حاکم بود و خیونی
نامی بود که توده مردم خود را با این نام می
 . 15گومیلیف « ،یفتلی ها و همسایگان شان در سده
چهارم» ،انتشارات «پیک خاور باستان» ،1959 ،مسکو،
.140-129
16
.Girshman R.Les Chionites-Hephtalites.Cair, 1948, 74.
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خواندند که عبارت بود از اتحادیه قبایل ایرانی
17
خویشاوند با کوشانیان.
از دید ما ،یفتلی ها– تخارستانی ها رعایای شاه
هفتالن -بنیادگذار دودمان یفتلی بودند .سکه های
یفتلی نشانه هایی به زبان های براهمی ،پهلوی،
باختری دارند و القاب شاهان و نام های شان و
نام های جغرافیایی کشور شان گواه بر پیوندهای
تنگاتنگ فرهنگی با ایران و هند اند.
آن چه مربوط می گردد به القابی که [ظاهرا] با
تورکی انطباق دارند ،مانند تگین و یغبو ،به
گمان غالب این القاب را تورکی ها از یفتلیان
[(از طریق سغدیان)-گ ].به عاریه گرفته بودند
تا برعکس .زیرا این واژه ها به زبان تورکی
همخوانی ندارند .به گونه یی که گومیلیف می
پندارد ،یفتلی ها شاید این القاب را به نوبه
خود از کوشانیان عاریه گرفته باشند.
کنون ،شمار بیشتر پژوهشگران به کانسپت خاستگاه
18
تخارستانی یفتلیان مایل اند.
به گواهی بئی شی ،یفتلی ها «شهر ندارند و در
جاهایی زندگی می کنند که سبزه و آب فراوان
دارد و در چادرهای پشمین بسر می برند .تابستان
ها در جاهای سرد و زمستان ها در جاهای گرم بسر
می برند» .اما این گزارش با گزارش پروکوپی
قیصری متناقض است« :آن ها مانند دیگر قبایل
هونی کوچی نیستند و از قدیم در سرزمین پربار
زندگی می کنند .آن ها تنها مردمانی از هون ها
هستند که بدن سفید دارند و چهره های شان بدرنگ
نیست .و شیوه زندگانی جانوری ندارند .از سوی
یک شاه رهبری می شوند و دولت قانونی دارند و
 . 17همان جا ،ص.114 .
 . 18راتویالدزه و سعدهللا یف« ،ی ادمان های سده های
گذشته» ،تاشکنت ،1986 ،ص 94-93 .؛ ماندلشتام ،محی
الدینوا ،رحیمف « دولت یفتلیان :نقشه سیاسی آسیای
میانه در نیمه دوم سده پنجم تا سده هفتم»« //تاریخ
خلق تاجیک ،ج .دوم ،دوشنبه ،1999 ،ص 37-36 .و...
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میان خود و همسایگان عدالت را رعایت می کنند
19
که دست کمی از رومیان و پارسیان ندارد».
به باور سالویف ،یفتلی ها– بازماندگان ساک های
پامیری اند که پس از شکست در سده دوم پیش از
میالد از دست یوئه شی ها به بدخشان کوچیدند و
نه تنها در پامیر می زیستند بل نیز در نواحی
همجوار آن به ویژه در قره تگین -جایی که
گورستان یفتلی لیاخش 1-و لیاخش 2-قرار دارد.
سالویوف کیداریان و یوئه شی ها را یکی می
پندارد و خیونی ها را با ماساگیت های باشنده
کرانه های ارال که جاهای بودوباش نخستین خود
را زیر فشار هونوها ترک گفتند و به سوی مرزهای
دولت کوشان به راه افتادند و در آینده از سوی
یفتلیان منکوب شدند.
به گونه یی که پژوهش های مواد انتروپولوژیک
نشان می دهند ،در این جا بافتار نژادی
باشندگان آسیای میانه در روند چند هزاره تغییر
نیافته (از عهد برونز و عتیق) و یفتلی ها با
باشندگان بومی ایرانی آسیای مرکزی قدیم عین
چیز اند.
مقایسه تصاویر یفتلی ها به روی سکه ها و در
(شمال
دلبرچین
پردازی
چهره
های
نقاشی
افغانستان) و بااللئک تپه (حوضه سرخان دریا) و
نیز مجتمع مواد یادمان بی مانند یفتلی گورگان
(ترمز قدیم) امکان می دهد این اقوام اسرار
آمیز را و یادمان های فرهنگ مادی و فرهنگی یی
را که با باشندگان قدیمی بومی پیوند ژنیتیک
دارند ،شناسایی کرد .تثبیت شده است که
باشندگان تخارستان در درازای سده های متمادی
میان هم از دید تباری تنگاتنگ پیوند داشتند و
میهن شان آسیای میانه است.

 .19پروکوپی (پروکوپیوس) قیصری« ،تاریخ جنگ های
سانکنت
دیستونیس،
ترجمه
پارسیان» ،
با
رومیان
پتربورگ ،1876 ،ص222 .
43

اسناد مکتوب یفتلی ها در استان سینکیانگ چین
یافت شده است که به زبان ایرانی خاوری نوشته
شده است.
مواد انتروپولوژیکی خویشاوندی نزدیک باشندگان
گرپاند را در دوره های کوشانی و یفتلی (دوره
های ارث بری سنت های فرهنگ مادی شان) نشان می
دهند .تصادفی نیست که ما روی آنالیز مجموعه
مواد باستانشناسیک درنگ کردیم :که بار دیگر
اوتوختونی (بومی) بودن) منشای یفتلی ها که با
داده های منابع مکتوب پشتیبانی می شوند ،را
مستدل ساختند.
مقارن با میانه های سده پنجم ،فرمانروای خیون
ها -هفتالن -بنیادگذار دودمان نیرومند یفتلیان
در عرصه سیاسی ظاهر می شود .در منابع ارمنی در
شرح رخدادهای سال 450برای نخستین بار نام کشور
20
«یفتلیان» به چشم می خورد.
یفتلی ها هنوز پیش از آن که کامال سغد را
بگیرند ،به سال  479به سوی خاور به راه
افتادند و واحه تورفان را زیر فرمان خود
آوردند .بین سال های  490-509بخش بزرگ شهرهای
حوضه رود تاریم را و شاید هم سین زیان را تصرف
کردند.
چنین بر می آید که پس از سال  462سفیران کاشغر
و سر از سال  467سفیران ختن دیگر به دربار های
امپراتوری چینی ها نمی آمدند .دلیل آن می
تواند شامل شدن این سرزمین ها به ترکیب دولت
یفتلی باشد .فرمانبرداری سرزمین هایی که در
گذشته در ترکیب دولت کوشانی بود فرمانبردار
یفتلیان (مانند ختن ،کوچی و کاشغر به سال های
 ) 508 – 4495گردیدند .در اوایل سده ششم بخش
بزرگ استان کنونی سینکیانگ چین زیر کنترل
یفتلی ها درآمده بود.
 .20تریور « ،کوشان ها ،خیونی ها و یفتلی ها در منابع
ارمنی سده های چهارم-هفتم» ،1954 ،ص.137-136 .
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مقارن با اوایل سده ششم تورامانا سرزمین های
بزرگی را در شمال غرب هند گرفت و تا مالوای
مرکزی رسید .منابع گواهی می دهند که یفتلی ها
در این دوره گندهار (گستره میان دامنه های
جنوبی هندوکش و رود سند) ،سند ،پنجاب،
راجستان ،مالوا ،سیالکوت و دیگر مناطق بخش
شمال غربی هند را گرفته بودند و حتا از این هم
پیشتر رفته ،دره جمنا -گنگا و گوالیار را
گرفته بودند.
تنها به سال  510تورامانا از سوی فرمانروای
امپراتوری گوپتا بهان اگوالت شکست خورد .مقارن
با اواخر سده پنجم یفتلی ها شمال هند را هم
گرفته بودند -جایی که در دهه های نخست سده ششم
شاه یفتلی تورامانا و پسر او مهرا کوال فرمان
می راندند.
تورامانا پس از تقویت یافتن به سال  514دولت
نیمه مستقل هندی خود را به وجود آورد .مرکز
دولت او مالوا بود .در دوره پسرش گستره یفتلی
ها در هند به بیشترین حد خود رسید .اما یک
رشته دالیل ،از جمله پیروی از آیین بودایی موجب
گردید تا باشندگان در برابر وی سر به آشوب
بردارند و پس از چندی در جنگ با شاه گوپتاها-
یاشورهرمان شکست خورد اما توانست گندهارا را
نگه دارد .دوره پس از شکست شاه پیروز ساسانی
تا سال ( 545سالی که ایرانیان از پرداخت باج
به یفتلیان سر باز زدند) دوره اوج قدرت
یفتلیان بود .در این دوره به سال های 502-506
آن ها به عنوان متحدان پسر قباد تبارز کردند
که به وی کمک کردند ،بر تخت ساسانی بنشیند،
حتا در نبرد ساسانیان در برابر بیزانس شرکت
ورزیده بودند.
یفتلی ها در آستانه شگوفایی خود سرزمین های
کوهی دامنه های پامیر را در دو سوی آن در دست
(اراخوزیا)،
ار-رخج
بست،
سند،
داشتند-
زابلستان ،تخارستان ،دردستان ،کابلستان ،زمین
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های هندی و اراخوزیا را یفتلیان در نتیجه جنگ
های پیروزمندانه و دره های کوهی تیان شان و
ختن را در یک لشرکشی به سال های 497-495
گرفتند.
مقارن با اواخر سده پنجم -اوایل سده ششم،
یفتلی ها توانستند سراسر تخارستان ،سغد،
افغانستان ،شمال باختری هند ،و نیز بخش هایی
از سیتکیانگ را بگیرند .این گونه گستره دولت
ها از شمال باختری هند تا هفترود (سیمی
آن
ریچیا در جنوب قزاقستان و قرغیزستان) و از ختن
تا مرزهای ایران ساسانی پهن بود.
برخی از داده ها گواه بر آن اند که در متصرفات
زیر فرمان یفتلی ها ،دودمان های بومی به گونه
ارثی فرمان می راندند .برای مثال ،در واحه
بخارا  :در 627حاکمان دودمان های «آن» بزرگ و
کوچک بارها در باره حاکمیت پیوسته خود سخن
گفته اند«( .آن» های بزرگ در بیست و دو نسل و
«آن» های کوچک در ده نسل).
در منابع گفته می شود که دودمان حاکم فرغانه
که دارای خاستگاه یوئه شی بودند ،سر از سده
دوم پیش از میالد فرمان می راندند .داده های
سکه شناسی در باره عروج پیوسته دودمان چغانیان
«اوونتس» در نیمه دوم سده پنجم گواهی می دهند.
فرمانفرمای چغانیان در اوایل سده هفتم سفارت
خود را به رهبری دبیرپاد پوکار زاته (زاده) با
هدایا و عروس برای بستن پیمان خویشاوندی
خاندانی به دربار ورهومن (ورهومان) -پادشاه
21
سمرقند گسیل داشت.
از روی منابع می توان گفت که در گستره دولت
یفتلی چند پایتخت وجود داشته است .یکی از
پایتخت های اولیه در تاشقرغان چین واقع بود که
تا کنون هم از روی منابع چینی می توان گفت که
 . 21الباوم« ،نقاشی های افراسیاب» ،تاشکنت ،1975 ،ص.
.56-52
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یکی از پایتخت ها شهر بادیان بوده است (روشن
نیست که منظور از بادیان بدخشان است ،بامیان
یا بلخ؟) که به هر رو ،در نزدیکی کهندژ واقع
بوده است .هر چه بوده ،پادشاه ساالنه تنها سه
ماه تابستان را در بادیان سپری می کرده است.
یکی از پایتخت های زمستانی ظاهرا پیشاور بوده
است .منبع چینی در باره پایتخت پیشاوری می
نویسد که در پایتخت شاه یفتلی «معابد فراوان
است و بناهای بودایی و همه تزیینات طالیی اند».
برای نخستین بار به سال های  129-128پیش از
میالد ،چژان تسیان -فرستاده او -دی ،امپراتور
چین به عنوان سفیر به باکتریا آمد .او وظیفه
سازمان اطالعات نظامی -سیاسی چین هانی را انجام
می داد و چنین گزارش داد:
«داسیا (باکتریا) به فاصله  200و اندی «لی»
(نزدیک به  800کیلومتر) به سوی جنوب غربی دوان
(فرغانه) به سمت جنوب گوی شوی (جوی گلزریون یا
سیردریا) قرار دارد .باشندگان آن زمیندار
مسکون اند .شهرها و خانه ها دارند» .رسم و
رسوم شان درست مانند دوان (فرغانه) است.
پادشاه دارند و هر شهر و شهرستان دارای
فرمانفرمایان کوچک اند .سپاهیان شان ضعیف اند
و از جنگ می ترسند .مردم بازرگانی در بازارها
را دوست دارند .هنگامی که یوئه شی های بزرگ به
غرب کوچیدند ،حمله کردند .اما شکست خوردند و
فرمان بردار ایشان گردیدند و تابع داسیا شدند.
در داسیا (باکتریا) مردمان بسیاری زندگی می
کنند .شمار شان بیش از یک میلیون نفر است.
پایتخت آن الن شی نام دارد».
پژوهش های همه جانبه تاریخی -جغرافیایی
بوروفکا -دانشمند روسی نشان می دهد که الن شی
در ناحیه دوشنبه کنونی یا شهر نو قرار دارد.
باکتریا هنگامی که چژان تسیان از آن بازدید
کرده بود ،کشور بزرگی بود پرنفوس که باشندگان
بودند و شهرهای بسیار
آن مسکون و زمیندار
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داشت و بازرگانی در آن رایج بود .شهر الن شی
پایتخت یونانو -باکتریا بود.
به پنداشت بورفکا در هنگام فرمانروایی پادشاه
ایوکراتیدا به نام ایوگراتیدیا یاد می شد .در
مرز سده های دوم -یکم پیش از میالد یوئه شی ها
با بهره گیری از جنگ میان فرغانه و امپراتوری
هان توانستند در سرتاسر باکتریا قدرت را در
دست بگیرند .و النشی را پایتخت خود ساختند.
چژان تسیان پس از ماموریت سفارت خود با دادن
مشخصات سرزمین غرب به امپراتور او -دی مشوره
داد تا با باکتریا روابط برپا نماید چون به
سوی آن راهی است که از طریق سرزمین هونوهای
مخاصم با امپراتوری هان نمی گذرد».
در این جا برگرفته هایی را از کتاب ارزشمند
«دولت یفتلی و نقش آن در تاریخ آسیای مرکزی»
نوشته داکتر معروف عیسی محمدف پیشکش می
22
کنیم:
«به گونه یی که روشن است ،در دوره توانمندی
بر
افزون
هپتالیان،
دولت
سیاسی
نظامی-
تورکستان خاوری (کنون استان خودگردان سین
کیانگ -اویغور چین) ،افغانستان ،پاکستان ،بخش
شمال غربی هند ،قسما یا کامال ،قلمرو دولت های
کنونی آسیای مرکزی -تاجیکستان ،ازبیکستان،
ترکمنستان ،قرغیزستان و قزاقستان در ترکیب آن
شامل بودند.
مطالعه مساله یفتلیان که در اواخر سده هفدهم
آغاز شده بود ،ابتداء به بررسی یک دایره باریک
 . 22شایان یادآوری می دانم که بخش هایی از آن چه که
در این جا ترجمه شده است ،از روی متن رساله دکتری
علمی مولف که ایشان از سر مهر به این کمترین پیش از
چاپ کتاب ایمیل کرده بودند ،انجام شده است و بخش
هایی هم از روی کتاب ایشان که به سال  2012در دوشنبه
پس از درگذشت شان به چاپ رسید و آن را استاد داکتر
قاسم شاه اسکندرف-مدیر بخش افغانستان شناسی در
پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم تاجیکستان برایم
پست فرمودند ،صورت گرفته است-.گ.
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از مسائل که در باره آن ها اطالعات عمومی در
منابع چینی ،عربی و مآخذ روایی پارسی حفظ
گردیده بود ،محدود بود.
آغاز مطالعه تاریخ یفتلیان در اروپا و روسیه
به ترجمه و انتشار منابع چینی ،عربی و آثار
قرون وسطی پارسی بر می گردد.
پایه منبع شناسی تحقیقات را منابع مکتوب به
عنوان مثال آثار تاریخی و تاریخی -جغرافیایی
رسیده به دست ما به زبان های پارسی میانه
(پهلوی) ،ارمنی ،بیزانسی ،سوری ،چینی ،هندی،
عربی و ...می سازد .و نیز یادمان های نوشتاری
(«بایگانی
فرهنگی
و
اجتماعی
بار
دارای
فرمانروایان راب» (تخارستان) ،آثار تاریخی
نوشته شده در زبان های باختری و سغدی ،داده
های باستان شناسی ،سکه شناسی و سنگنبشته یی.
آن چه مربوط به یادمان های مکتوب می گردد،
نمونه هایی نوشتاری باختری ،سغدی ،هندی و
یفتلی در دست است )9(.به ویژه ،یادمان های
تاریخی باختری« -قطعات یفتلی برلین» (که در
موزه برلین ،بخش هنر هندی حفظ می گردد)؛ «قطعه
لندن» باختری یا قطعه یافت شده از الوالن Loulan
(ترکستان خاوری) ،کتیبه بر روی سفال از زنگ
تپه (در نزدیکی ترمز ،که در آن تنها بخشی از
شش سطر باقی مانده است)؛ نوشته گرافیتی یافت
شده از غار صومعه بودایی در قره تپه (ترمز
در کنار
قدیم)؛ کتیبه باختری دیپینتی dipinti
کتیبه سغدی در نزدیک نقاشی دیواری افراسیاب
(سمرقند)؛ کتیبه بد نگهداری شده در نقاشی های
دیواری در شهرک کافر قلعه (در دره وخش)؛ یک
قطعه کوچک از کاشی های سرامیک با پنج حرف یافت
شده در دلورزین تپه (در سرخان دریا)؛ کتیبه
سنگی از ارزگان (افغانستان ،شمال غرب قندهار)؛
سنگنبشته کنده شده به روی سنگ از دره رود توچی
(وزیرستان پاکستان)؛ کتیبه به روی مهر و موم
با تصویری از سر و نیمرخ در یکی از اسناد سغدی
یافت شده از کوه مغ؛ «بایگانی حاکم روب» (از
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در
1995-1991
در
شده
یافت
تخارستان
افغانستان ،که در حدود  100سند و نامه های
مربوط را شامل می شود که متعلق به فاصله زمانی
است که بخش اصلی آن ها
درازی از 781- 342
بیشتر با دبیره کج یا شکسته باختری نوشته شده
است))10( .
منابع تاریخی-ادبی ارمنی (سده های چهارم-
هفتم) در آثار آگافانگل  ،Agafangelفاوستوس
بوزاند  ،Faustusموفسیس خورئنسی (موسی خورنی)
 ،Khoreniائگیشی  ،Egisheالزار پارپئسی  Parpetsiو
سیبیوس  Sebeosدر زمینه روابط هپتالیان با
ساسانیان ،ارمنیان و بیزانس اطالعات بسیار مهمی
گزارش می دهند .این منابع با سخن گفتن در باره
رخدادهای سده های چهارم -هفتم در باره «کشور
کوشان» گزارش می دهند ،هر چند در عین حال یا
از خیونیان و یا هم از هپتالیان یاد می کنند و
و این دو نام را مترادف و معادل کوشان می
پندارند .آن ها شهر بلخ را مرکز کشور کوشان
می دانند.
باید چنین پنداشت که گزارش های نویسندگان
ارمنی هر چند هم بیشتر قابل اطمینان اند ،با
آن هم اطالعات در باره رخدادهای معاصر و یا هم
زمان های نزدیک به دوره آن ها تا حدودی
جانبدارانه و مغرضانه می باشد .برای مثال،
فاوستوس بوزاند و الزار پارپئسی و سیبیوس به
احتمال زیاد از گواهی های ارمنی ها -اشتراک
کنندگان لشکرکشی های خاوری ساسانیان به
«سرزمین کوشان» یعنی یفتلی ها بهره گرفته بود.
اشتراک کننده اقدامات نظامی
ائگیشی Egishe
ساسانیان در خراسان ( )448-442در برابر یفتلیان
بود ،که در کتاب خود زیر نام «در باره وردان و
جنگ ارمنی» در مورد آن ها گزارش می دهد)11( .
در گزارش های سیبیوس  Sebeosدر باره این وقایع،
می توان حتا پژواک واژه ایرانی «خدای نامه» را
ردیابی کرد .تاریخ نویس ارمنی -زنوبیا گالک
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(سده های هفتم-هشتم میالدی) مطالبی را که در
اثر نابود شده «تاریخ یفتلیان» نوشته شده به
زبان یونانی بازتاب یافته بود ،آورده است.
برای مطالعات تاریخی اهمیت ویژه یی دارد که
تاریخنویسان ارمنی ،با بازگو کردن رویدادها در
«سرزمین کوشان» ،یعنی آسیای مرکزی ،یفتلیان را
با کوشانیان و خیونیان یک قوم می پندارند.
()12
تاریخ نویسان بیزانسی بیشتر در باره یفتلیان و
آسیای مرکزی در پیوند با رویدادهای روان در
مرزهای شمال خاوری ایران ساسانی سخن می گویند.
آن ها از خیونیان و «هون های سفید» ،از
سکستانی ها و یفتلیان ،در باره روابط بیزانسی
ها و ساسانیان و در باره جنگ های یفتلیان در
مرزهای شمال خاوری ایران ساسانی یاد می کنند.
اطالعات جالبی در باره یفتلی ها ،کیداریان و
خیونیان و در باره همکاری ها و نیز برخوردهای
این گروه های قومی با ساسانیان در نوشته های
آمیانوس مارسلینوس ،پریسک پانئی ،پروکوپیوس
قیصری ،آگاتا مینیری ،مناندر پروتیکتور Protiktor
و تئوفیالکت سیموکات  Theophylact Simocatآمده است
که به شرح و وصف وقایع تاریخی در پهنه های
اروآسیایی پرداخته اند.
گاهنامه سوری آدیابن (یا  )Ardabonکه از سوی
کشیش میشیهازی ( Meshihazehدر سده ششم) تدوین
گردیده بود ،در باره لشکرکشی های شمال خاوری
شاپور یکم ( )272-241در برابر خوارزمیان در
گرگان و دیگر مناطق دریای کسپین گزارش داده می
شود و گاهنامه ناشناس شهرستان کرک دو بیت چول
Selohدر بردارنده بازگویی هایی است در باره
رویدادهای اتفاق افتاده در دوره پادشاهی یزد
گرد دوم ) ،(439-457که به گونه یی که گزارش داده
شده است ،دست به یک لشکرکشی به منطقه چول واقع
در جنوب خاوری دریای کسپین زده بود.
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در دیگر گاهنامه هایی دارای بار عمومی یعنی
گاهنامه های زکریا ریتور (سده های پنجم -ششم)،
یوهان افسسیی (سده ششم) ،یئشو استیلیت (سده
ششم) و ...گزارش های پراکنده و پاشانی در باره
توده های هونی :خیونی ها ،کیداریان و یفتلیان
و نیز در باره مناسبات بیزانس با تورک ها ،در
مورد سفارت زیمارخ ( Zimarhسال  )569و برافتادن
دولت یفتلی آمده است)13( .
در آثار تاریخی چینی ،به ویژه نوشته های
تاریخنگاری سده های میانه ،یادداشت های
سفیران ،زائران و جهانگردان چینی اطالعات
ارزشمندی در باره نظام سیاسی یفتلی ها ،شیوه
زندگانی و آداب و رسوم شان و در باره اتنونیم
هیتال  haitalدر باره مناسبات یفتلی ها با دولت
های میانه چین بازتاب یافته است که نسخه های
منشاء هپتالیان ارائه شده
بسیاری در باره
است .برای مثال ،برخی از تاریخ نویسان چینی
تورکی
قبایل
با
را
یفتلیان
منشاء
گاوگویی  ،gaogyuyبرخی دیگر با قبایل چیشی Cheshi
باشده تورفان پیوند می زنند و گروه دیگر می
پندارد که آن ها به یکی از تیره های یوئه شی
های بزرگ (کوشان ها) تعلق دارند ،و دسته
چهارمی بر آن اند که هپتالیان وارثان کنگویی
ها اند(.)14
در نوشته های جهانگردان چینی (سده ششم) -سان
یانگ هی  San Yang Haiو های سان هی Ki Hai San
اطالعاتی در باره یفتلیان ارائه گردیده و گزارش
های جالبی در باره نظام سیاسی «سرزمین های
یفتلی» ،در باره ابعاد متصرفات شان ،پایتخت و
نوع اشتغال جمعیت ،و ...داده شده است.
همین گونه گزارش های همانندی در یادداشت های
سفیران ،زائران و جهانگردانی مانند :سون یون
(سده ششم) ،سیوان تسزان (ژوان زنگ) (سده
هفتم) ،هوی چائو (سده هشتم) که سال های میان
دو سده از آسیای مرکزی بازدید کرده بودند ،در
دست است)15(.
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از یادمان های نوشتاری هندی ،که در آن ها
اطالعاتی در باره هپتایان بر جا مانده است ،می
توان آثار حماسی هندی چون «مهابهاراتا»،
هندی-
شناس
اخترشناس
آثار
«رامایانا»؛
وراهامیرا  Varahamiryبه نام  Brhat Samhitas؛ نوشته
های پراکریتی  Prakritiبه نام  Kuvalayamaluو تقویم
نوشته شده از سوی یک وقایع نگار ناشناس (سده
های چهارم تا ششم)  -زیر نام «پورانا» را بر
شمرد .جالب ترین اطالعات در گاهنامه تاریخی
کشمیر به نام راجاتارانگینی Tarangini Rajدیده می
شود.)16(.
اطالعات منابع عربی و پارسی از اهمیت بس باالیی
برای روشنی افکنی بر بسیاری از چشم اندازهای
مساله یفتلی ها برخوردار اند .این منابع را می
توان به منابع تاریخی-جغرافیایی و تاریخی
تقسیم کرد .نوشته های جغرافیایی عربی و پارسی
َرانهء هیتال» (کشور یفتلیان)
که در آن ها «ک
مترادف با ورزرود (فرارورد) باستان [که پسان
ها عرب ها آن را در سده های میانه به نام
ماورالنهر یاد کردند] ،به کار می رفت و مناطق
هم مرز با خراسان ساسانی همچون سرزمین یفتلیان
یاد می شود )23( .از مزایای اصلی این منابع آن
است که در بر دارنده اطالعات در باره روابط
میان سه قدرت اورآسیایی اوایل سده های میانه:
ایران ساسانی ( ،) 651-224دولت یفتلی (سده های
چهارم و ششم) و خاقانات تورک (سال های )774-551
اند)26( .
کانون ها یا سایت های باستان شناسی در کل نشان
دهنده میراث غنی فرهنگ مادی مردمان آسیای
مرکزی عصر یفتلیان اند .سایت های باستان شناسی
بااللئک تپه  ،Balalykجوماالک تپه  ،Dzhumalakزنگ
تپه ،دلورزین تپه ،بودراچ  Budrachو دیگر آثار
باستانی مهم معماری (در جنوب ازبیکستان) را می
توان به این عصر متعلق دانست )28( .و نیز دژ
حصار ،شهرک دوشنبه ،گورستان«اتفاق» و برخی از
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آرامگاه های جداگانه را در توپخانه در نزدیکی
حصار و همین گونه شهرک و گورستان یفتلی در
گستره ناحیه ( Gelotمنطقه خاوری) ( ،)29شهرک
قلعه کافرنهان (ناحیه رودکی) ،شهرک کافر قلعه
و کافرنهان قلعه (ناحیه موالنای رومی) و
نیایشگاه بودایی اجنه تپه و دیگر یادمان ها
(در جنوب تاجیکستان) را)30( .
AN
در سال های دهه چهل سده بیستم برنشتام
- Bernshtamباستان شناس و تاریخدان شوروی در آالی
و پامیر (تخارستان علیا) که به پندار برخی از
یفتلی ها شمرده می شد،
پژوهشگران خاستگاه
آغاز به کارکرد )31( .دستاوردهای کاوش ها به
او اجازه دادند تا به نتیجه گیری های مهمی در
مورد تنوع طبیعی و جغرافیایی ،فرهنگی و تاریخی
پامیر شرقی و غربی دست یابد .برنشتام این
فرضیه را که کیداریان و یفتلیان در پامیر و
دامنه های آن مستقر بودند ،مطرح کرد.)33( .
در شمار آثار تاریخی عهد یفتلی در پامیر
(تخارستان علیا) می توان از بقایای دژ رئن
کاخ ،یمچون  ،Yamchunابریشم قلعه ( )34گورستان
 ،Zmutkکوکنور  ، Koknorپشتوت ،نو آباد)35( ،
کلبه روستایی پاتور  ،)36( Pathurویرانه های
بازمانده از کاروانسرای دورکشت ،ساختمان های
نیایشگاهی یی چون معبد آتش در زونگه و معبد
کافر قلعه )37( 4 -1و صومعه بودایی ورانگ Vrang
( )38نام برد .همچنین می توان آثار تاریخی یی
چون گورستان های ساکایی چهلخانه و Myzyldygar
را متعلق به دوره یفتلی انگاشت)39( .
در بدخشان روستای است به نام یفتل یا ائفتال /
گستره یی را در هر دو کرانه
ایفتال ( )40که
رود پنج در بر می گیرد ،که باشندگان آن خود را
یفتلی می خوانند.
در گستره سغد که همین گونه در بافتار دولت
یفتلی شامل می شد ،کاوش های باستان شناسی در
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بیش از بیست شهر بزرگ چند الیه و متوسط و دژ و
قرون وسطایی اولیه انجام شده است .در
کاخ
هنری به
میان آن ها می توان از یادمان های
یاد ماندنی (نقاشی های دیواری ،چوب های
تراشیده شده ،مجسمه سازی گلی (رسی) از پنجکنت
باستانی ( )41و شهرک افراسیاب در سمرقند نام
برد)42( .
باستان شناسان داده های گسترده یی را در زمینه
توپوگرافی اجتماعی شهرها ،پیشه وری دستی،
تجارت و گردش پول در سغد در دوره یفتلیان گرد
آوری کرده اند .بنا به داده های منابع مکتوب
در ترکیب دولت یفتلی همچنین یک گستره دیگر
تاریخی و فرهنگی -منطقه یی با فرهنگ و اقتصاد
منحصر به فرد وارد شد که هسته اصلی آن واحه
چاچ (تاشکنت) بود .تاریخ چاچ و مضافات آن تا
کنون از نگاه شرایط اجتماعی و سیاسی بسیار کم
مطالعه شده است.
فهرست سایت های باستان شناسی اوایل قرون وسطی
(قسما مربوط دوره یفتلی) که فیکسیشن آن در سال
های دهه های  50-30سده بیستم آغاز شد ،به بیش
از  340عنوان بناهای تاریخی ،از جمله بیش از
 250جوامع روستایی و  30سکونتگاه های شهری ()45
های
ساختمان
و
گورستان
بیست
از
بیش
چلنزار
مذهبی
های
مجتمع
آرامگاهی()46؛
 ،Chilanzarکوگان تپه و )47( ...می رسد.
به رغم این که شواهد مستقیمی دال بر ارتباط
یفتلیان با فرغانه در دست نیست ،با این هم
مقایسه انبوهی از اطالعات غیر مستقیم اجازه می
دهد فرض کنیم که بخشی از قبایل یفتلی در این
منطقه زندگی می کردند .به این شواهد هنوز در
آغاز قرن بیستم ک .اینوسترانتسیف -خاورشناس
شناخته شده روس توجه کرد و آن ها را با
گورستان ها و آرامگاه های سنگی فرغانه شمالی
مقایسه کرد( .)51سپس این گونه آرامگاه های
سنگی و گورستان ها که در آن اغلب مردگان در
تابوت های چوبی گذاشته شده اند ،تحت گورگان ها
55

در قره بولک ،اسفره ،کیره گچ  ،Kayragachواروخ،
تاش رباط و دیگر سایت های باستان شناسی وادی
فرغانه یافت شد ()52
به پنداشت ای .نیرازیک  EE Nerazikفرغانه یگانه
منطقه در آسیای میانه است که در آن این دو نوع
ساختمان های آرامگاهی یافت می شود که ویژه
یفتلی ها اند :آوارهای روی زمینی انباشته شده
و دخمه ها یا گودال ها که در آن مردگان در
تابوت های چوبین آرمیده اند)53( .
ب .آ .لیتوینسکی  Litvinskyبر اساس مواد حفاری ها
در شمال غربی فرغانه و داده های یاد شده
باستان شناسی و همچنین با در نظر گرفتن اطالعات
نویسندگان باستان ،چنین نتیجه گیری کرد که یکی
از گروه های یفتلی« -خیونی های سرخ» با فرغانه
مرتبط بوده اند ( .)54او معتقد است که خیون ها
ظاهرا در مناطق کوهستانی بخش شرقی آسیای
میانه ،در کوهپایه های فرغانه زندگی می کردند.
تا کنون به لطف تالش عظیم چندین نسل باستان
شناسان ،از جمله نعمت اف ( )56در اوستروشان
Ustrushanده ها آثار تاریخی این دوره کشف شده
است :دژهای چهل حجره ،اورتاقرغان ،Urtakurgan
ترمزک تپه ،شهرک مونچاک تپه  ،Munchakقلعه
قهقهه ،بونجیکات  ،Bundjikatواگکته  Vagkataو
ساختمان های مذهبی و خاکسپاری.
اطالعات منابع مکتوب در تاریخ یفتلی ها را داده
های مواد سکه شناسی ،تکمیل می کنند ( )58که بر
طبق آن ها برای عصر پساکوشانی چند نوع مختلف
از سکه ها مختص اند:
سکه های کوشانی -ساسانی و ساسانی -کوشانی که
در مرو ،هرات و بلخ ضرب زده می شدند.
سکه های سیمین مانند درهم بهرام پنجم ساسانی
با خط باختری گوبوزیکو ( Gobozikoنام قوم یا
نام شخص) و دو نوع دیگر سکه های از نگاه
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تیولوژیک مرتبط با آن ها (یکی از این گونه سکه
ها در ناحیه ترمز به دست آمده است)؛
سکه های غیر ایپیگرافیک ، anepigrafic
سکه های سیمین (درهم پیروز) با دو نوع با خط
باکتریایی و سغدی به روی سکه ها؛ درهم های
پیروز با تمگ ها (نشانه های
تقلید شده
دودمانی) و پرتره ها.
درهم خسرو یکم؛ درهم تقلید شده از خسرو یکم به
خط باختری و شرح و تامگا و پرتره،
سکه های چغان خداتیان ایپیگرافیک مانند درهم
خسرو یکم با پرتره روی سکه،
سکه های چغان خداتی مطابق نمونه درهم خسرو یکم
با خط باختری در پشت سکه،
سکه های مسین (سکه های چغان خداتی anepigrafic
مسین با تصویر یک جفت زن و مرد) با نوشته های
باختری در پشت سکه.
القاب سغدی به بسیاری از سکه های منتقل شده و
با عصر یفتلیان مربوط است که سغد و تخارستان
را متحد ساختند و زمینه را برای ترویج و نفوذ
القاب سغدی فراهم گردانیدند)59( .
برای نخستین بار در اروپا از یفتلی ها در
دانشنامه یا دایره المعارف بزرگ هیربیلوت
 B. D. Erbelotذیل «کتابخانه شرقی»23ویژه جهان
اثر
است.
شده
یاد
(پاریس)1697،
اسالم
اسیمانی«: Y.S.Assemaniکتابخانه شرقی» چاپ شده
به سال های  1728-1719و دیگنی (دیوجانس) Y.Deginy
24
چین شناس زیر نام «داستان جنرال هون ها»
(چاپ پاریس )1758-1756 ،به کوچروان آسیای مرکزی
اختصاص داده شده بود ،بیشتر بر منابع چینی
متکی بود )60( .اما آن ها لغزش های فراوانی را
در تفسیر ترانسکریپسیون های چینی نام های
جغرافیایی محلی شهرهای آسیای میانه ،روستاها و

». «Bibliotheca Orientalis
», «Histoire Generale des Huns
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23
24

آبل
پروفیسور
شدند25.پسانتر
مرتکب
محالت
ریموسات با افزودن اطالعات اضافی از منابع عربی
و پارسی ،شماری از بی دقتی های دیوجانس را
ویرایش کرد.
ل .کاهون ( -)L. Cahunخاورشناس فرانسوی در کتاب
خود26که به سال  1896در پاریس به چاپ رسید ،با
سخن گفتن در باره یفتلی ها و ابدیلی های
نویسندگان بیزانسی ،دیدگاه های دیگر رد شده
دیوجانس را تکرار می کند که بر اساس آن یفتلی
شکل تحریف شده کلمه پارسی اپ -تیلیت است یعنی
تیلت های باشنده رودخانه ها و این توده را با
قبایل تورکی تیولیس نزدیک می سازد که تیوری آن
با شکل به کار رفته از سوی نویسندگان عربی و
پارسی– هیتل (هیطل) جمع آن هیاطله رد می
27
گردد.
در آینده این سنت در گفتمان های علمی
 ،A.Remyuzت.
خاورشناسانی چون آ .ریمیوز.
نولدکه ،و .توماشک  ،VTomášekو ای .مارکوارت J
 Markwartو ج .میسین  )61( Messinادامه می یابد.
مساله تاریخنگاری یفتلیان را از دید تقویمی
گاهنامه یی می توان به سه مرحله تقسیم کرد:

و

25

.Degnignes j. Historie generale des Huns, Tuces, des Mongols et antrs
occidentax Paris; 1756-1758, T.1 v.
26
. Introduction a L, historie de l, Dsie. Turcs et Mongols des Origins a
1405
 . 27برتلد ،نقدی بر کتاب کوهن ، 1968 ،کلیات آثار ،جلد
 ،5ص.241 .
یادداشت گزارنده :باید گفت که تیله ها در واقع
تورانی های کوچی یی بودند که برای چینی ها ساختن
ارابه های چرخدار را یاد داده بودند و از همین رو به
نام ارابه داران شهرت یافته بودند .تیله ها (نیاکان
اویغورها) در آغاز زیر فرمان ژوژان های مغول بودند
اما با تورکان آشینایی همپیمان شدند و در برابر
ژ وژان ها برآشفتند و یکجا با تورک ها آن ها را
برانداختند .تیله ها در آینده زیر سایه تورکان ،تورک
نام گرفتند .در حالی که تورک نبودند–.گ.
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 .1پایان سده های هفدهم -سال های دهه بیست
سده بیستم،
 .2سال های دهه های بیست -هشتاد (دوره شوروی)
.3سر از  1991تا کنون (دوره پساشوروی)
منابع در باره تاریخ یفتلیان را در آغاز برای
بررسی «مساله هون ها»ی شناخته شده که اروپا را
تسخیر کرده بودند ،نظر به اتنوس های معین
استفاده می کردند)62( .
برخی از پژوهشگران بر آن اند که هون های آسیای
مرکزی و هون های اروپایی دارای منشاهای دیگری
اند .حتا در همان هنگام تئوری هایی در باره
منشای تباری یفتلی ها پدید آمده بود .این
تیوری ها مبتنی بر اطالعات منابع مکتوب بود و
می توان آن ها را به پنج دسته تقسیم کرد:
 .1تیوری منشای هونی یفتلی ها (دروئن،Drouhin
 Uzhfalviو
اوژفالوی
کانینگهام،
استین،
دیگران) ()63
 .2تیوری منشای یوئه شی ( (ta-yueh-shihیعنی
دو .سنت مارتین ،پ.
ایرانی یفتلیان (و.
اینوسترانتسیف
ک.
،P.
Lerch
لرخ
فسیلوفسکی
ای.
ن.
،K.A.Inostrantsev
 ،N.I.Veselovskyگ .ای .گروم -گرژیمایلو Grum
 Grzhimailoو و .بارتلد) ()64؛
 .3تیوری منشای مغولی یفتلیان (مارکوارت)،
()65
 .4تیوری منشای تورکی یفتلیان (کالپورت))66( ،
 .5تیوری منشای تورکی -مغولی یعنی آلتایی
یفتلیان (ف .التهایم) ()67
در روسیه مطالعه مساله یفتلی ها پس از ترجمه
روسی و تبصره های منابع مکتوب چینی در باره
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تاریخ آسیای مرکزی به قلم بیچورینNY Bichurin
28
آغاز گردید.
برای نخستین بار ،این مساله را دانشمندانی چون
اینوسترانتسیف ،گروم -گرژیمایلو ،برتلد و
وسیلوفسکی با بهره گیری از مواد باستان شناسی
آسیای مرکزی در آثار خود بررسی نمودند .همه
این پژوهشگران هوادار تیوری دو سنت مارتین
مبنی بر خاستگاه یوئه شی (کوشانی) و ایرانی
زبانی یفتلیان بودند.
پ .لیرخ و ن .وسیلوفسکی برای نخستین بار فرضیه
خاستگاه آسیای میانه یی (خوارزمی) یفتلیان را
مطرح کردند و برپایه گزارش های زیمارخ -سفیر
بیزانس در باره «سرزمین خوالیت ها» (که از
طریق آن راه سفیر دیزاوول به سوی خاقان تورک
می گذشت) ،این کشور را با کشور خوارزم یکی می
پندارند .به باور آنان ،خوارزم یادمان متصرفات
قدیمی کیداریان است که همانا آن ها این نام را
بر آن گذاشته بودند .پ .لیرخ و ن .وسیلوفسکی
همچنین می پنداشتند که شهر آسیای میانه یی
«کیردر» یادمان قدیم کیداریان است که نام خود
را بر این شهر گذاشته بودند)68( .
با جمع بندی ره آوردهای تحقیقات انجام شده می
توان چنین برداشت نمود که در تاریخنگاری
استعماری اروپایی مطالعه تاریخ یفتلیان با
تاریخ توده های کوچی مربوط دانسته می شود و
مناسبات آن ها با دیگر دولت های جهان متمدن
(روم ،بیزانس ،ایرانی ساسانی و چین) .اما نه
در پیوند با تاریخ آسیای مرکزی– جایی که هسته
دولتی که یفتلیان پی ریختند ،گذاشته شده بود.
بیشتر پژوهشگران اروپایی به دلیل پراکنده بودن
مواد مکتوب و نبود مواد باستان شناسی در باره
آسیای مرکزی نتوانسته بودند به نتیجه گیری های
. 28کیونر ن .و بیچورین « ،مطالعه تاریخ آسیای مرکزی-
یادمان های نوشتاری خاور زمین»  ،سانکت پتر بورگ ،چاپ
نو ،2006 ،ص.273-263 .
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درست در پیوند با
میانه یی یفتلی ها

مطالعه مساله منشای آسیای
دست یابند.

در رابطه با زبان یفتلی ها از جمع پژوهشگران
خارجی به جز از سنت مارتین بقیه همه چنین می
پنداشتند که یفتلی ها تورکی زبان بودند)69(.
تنها خاورشناس آلمانی -مارکوارت دادگرانه می
پنداشت که زیر نام یفتلی ها بایسته است تنها
دودمان و تیره حاکم سیاسی را در نظر داشت .در
حالی که کتله اصلی تباری باشندگان کشور
یفتلیان و دولت یفتلی متشکل بودند بر عناصر
و
خیونی
کوشانی،
کیداری،
مختلف
همجوش
29
هونی .دیدگاه همانندی را اکادمیسین برتلد-
پژوهشگر سترگ تاریخ آسیای مرکزی داشت .این
دانشمند بزرگ با توجه به خاستگاه ایرانی
اتنونیم «هیتل» ،یفتلیان را ایرانی و خیونی ها
30
را هونی می انگاشت.
در میان پژوهشگران شوروی در مطالعه مساله
یفتلی ها سهم ارزنده یی را دانشمندانی چون
تولستوف ،پیگولیفسکایا  ،Pigulevskayaکارپف G.I.
V
 ،Karpovبرنشتام  ،Bernshtam ANتریویر K
،Mandelshtam
مندلشتامA.M.
گومیلیف،
،Trever
باباجان غفورف ،یوری گانکفسکی ،J Gankovskaya
کابانف  ،Kabanov S.K.نیرازیک  ،N Nerazikماسون،
تروفیموا  ،T.A.Trofimovaواینبرگ ،مارشاک،Marshak
راتویالدزه  ،Rtveladzeسالویف  V.S.Solovevو دیگران
دارند)72( .
در این مرحله ،خیز بزرگی در مطالعه تاریخ
یفتلی ها و نیز در تاریخ نگاری اورآسیا زده
شد .به ویژه بایسته است از آثار گیرشمن،
ائنوکی ، Enokiبیلی ،گیبلی  ،R. Gёblyالتهایم

 . 29مارکوارت« ،ایرانشهر» ،ترجمه روسی ،مسکو ،ص-126 .
.127
 . 30برتلد« ،تاریخ زندگی فرهنگی ترکستان» ،مسکو،
 ،1963جلد  ،2بخش یکم ،ص.182/180 .
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 ،F.Altheimریجارد نلسن فرای و بیسواس یاد کرد.
()73
یکی از نخستین کاوشگرانی که به مساله یفتلیان
پرداخت ،تولستف بود که این اندیشه را مطرح
ساخت که یفتلی ها همجوشی بودند برخاسته از جمع
سازه های بومی ماساگتی-النی و عناصر بیگانه
هونی( .)74کارهای س .پ .تولستوف همچون آغاز
توسعه تحقیقات تاریخ سیاسی و فرهنگی توده های
تورکی آسیای مرکزی گردید که شالوده تورک شناسی
شوروی را ساختند .در آثار تولستوف یفتلی ها
همچون نخستین اتحادیه سیاسی تورکی شده منطقه
آسیای میانه برآمد می نماید.
به باور تولستوف ،خاستگاه یفتلی ها کرانه های
دریاچه ارال بوده است .او در آخرین اثر خود
نوشت« :باید چنین انگاشت که در سده های چهارم-
پنجم دلتای آمودریا و سیردریا مرکز «دولت
وحشی» خیونی ها -یفتلی ها بود ،که روی زیرالیه
یا بستر (سوبسترات) ساکی-ماساگیتی باستان ،با
سهم نیرومند عناصر شرقی هونی-تورکی تشکل یافته
بود )75(31».به باور او میان یفتلی ها و خوارزم
پیوند معینی وجود دارد)76( 32.
تریویر -خاورشناس برجسته شوروی نیز به یک
نتیجه مهم رسیده بود و آن این که « ...در زمان
پادشاهی یفتلیان ،کشور و مردم کماکان به نام
کوشانی یاد می شدند .اما سپاهیان و پادشاه
یفتلی خوانده می شدند ،یعنی الیه باالیی جامعه و
بخشی از سپاهیان شاید متعلق به اتحادیه قبیله
یی دیگر بودند)78( .
تریویر نیز با تولستف موافق بود که یفتلی ها
درست مانند خیونیت ها در مراحل قدیمی تکامل
 .31تولستوف « ،به روی دلتای قدیمی اکسوس(آمو) و یکسرت
(سیر)» ،مسکو ،1962 ،ص244 .
 . 32تولستوف « ،خوارزم باستان (داده های تاریخ
باستانشناسی)» ،مسکو ،1948 ،ص.277 .
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خود به اندازه کمی با هون ها آمیزش یافته
33
بودند.
خاورشناس دیگر شوروی پیگولیفسکایا می پنداشت
که یفتلی ها از دید تباری با کوشانیان نزدیک
بودند ،که با نام نو «یفتلی ها ،کیداری ها»
شهرت یافتند)79( .
دیدگاه های برخی از خاورشناسان شوروی زیر
تاثیر نیرومند تیوری تولستف شکل یافتند و در
پنداشت های تاریخدان و باستان شناس برجسته-
برنشتام هم بازتاب یافتند .یکی از مسائل اصلی
کار علمی او حمله هون ها به تیان شان و نقش آن
ها در شکل دادن فرهنگ یفتلی بود34.برنشتام می
پنداشت که «گروه شمالی هون ها (که به آن ها
شاید بتوان فرهنگ ژونی واحه تاشکنت و تا حدودی
هم کین کول  Kenkolرا مرتبط دانست) ،با
باشندگان سارماتی-النی سیر دریا آمیزش می
یابند )81( .به باور برنشتام ،عروج سیاسی
یفتلیان مرهون کوچیدن قبیله هونی ایرناخ به
سوی کرانه های جنوب غربی دریای کسپین بود .او
می پندارد که وارد شدن پارچه های اتحادیه
سرکوب شده هونی شمالی در میان توده های بومی
کوچی ،به کوچی ها نام نوی می دهد« -آوارها» که
جای نام هون را می گیرد.
اتحادیه قبایل هونی و آواری با بقایای اتحادیه
کوشانی در آسیای مرکزی ،ائتالف کوچیانی را پدید
می آورد که نام یکی از قبایل کوشانی را بر خود
نهاده بودند-یفتلی ها .در مورد دیگر ،با یکجا
کردن نام های پیشین خود« -کوشنواز» (خوشنواز)
و در مورد سوم به دلیل همانندی با گذشتگان
شان ،آنان را به نام هون ها یاد می کنند .برای
تمایز با لقب «سفید» )82( .به باور برنشتام،
هنوز پیش از یفتلی ها ،در مناطقی که از دید
 . 33تریویر « ،کوشان ها ،خیونی ها و یفتلی ها در
منابع ارمنی» ،ص.144 .
 . 34برنشتام« ،اوچرک تاریخ هون ها» ،ص.114 .
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تباری قبایل ایرانی زبان می زیستند (چون -آالی،
قره تگین) ،در نتیجه آمیزش هون ها با کومیدها،
تورک های کومیچی به وجود آمدند که در وجود آن
ها آثار عربی و پارسی قبایل متحده به ویژه
عنصر یفتلی را می بینند .او با مطرح ساختن
تیوری جالب خاستگاه بدخشانی یفتلی ها و با
تاکید بر خصلت بیشکل و همجوشی (کانگلومیراتی)
اتحادیه یفتلی ها بر تشکل دو مرکز احتمالی
دولت یفتلی تاکید ورزید :یکی در حوضه علیا و
میانی سیردریا و دیگری در حوضه علیای آمو ()83
پسان ها تیوری خاستگاه بدخشانی یفتلی ها را
گومیلیف که با فرضیه مارشاک– تاریخدان و
خاورشناس شناخته شده همنوا بود ،توسعه داد.
(( )84نگاه شود به« :در باره مساله حریفان
خاوری ایران در سده پنجم» ،مسکو» ،1971 ،ص.
.)66
با این حال ،گومیلیف با رد نظریه سنت مارتین
در باره یکی بودن ماهبانویان (یوئه شی ها) و
یفتلی ها ،آن را نامدلل ارزیابی می کند.
پنداشت گومیلیف بر پایه اطالعات منابع چینی
(بئی شی و سوشی  ) Suishuمبتنی است که طبق آن
می توان تنها دودمان حاکم یفتلیان را برخاسته
از ماهبانویان خواند ،نه همه مردم باشنده کشور
شان را .بر این اساس ،او چنین برداشت نمود که
کیداریان ،خیونیان و یفتلیان -توده های
گوناگونی بودند :کیداریان -ماهبانویی (تخاری
یا کوشانی) بودند ،خیونی ها -قبایل سکایی
باشنده «شهرک های مردابی» باشنده کرانه های
شمالی دریای ارال و یفتلی ها -مردمان کوهستانی
[اروپاییدی
قبایل
بازماندگان
از
که
یی
سپیدپوست] موبور «بای دی» که در سده هفتم پیش
از میالد به مناطق کوهستانی پامیر و هندوکش از
شمال غرب چین آمده بودند.
در روند هشت قرن بعدی بای دی ها با اقوام
آریایی بومی گروه هندوایرانی همگون (اسیمیله)
شدند و در دوره کوشانی (سده های  )2-1یکی از
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شاخه های این قبیله که در دره یفتل (نام منطقه
یی در بدخشان) ساکن شده بود ،نام نوی یافتند-
یفتلی ها که یا از نام دره گرفته شده بود و
یا هم از نام نخستین پیشوای شان.
هفتال
(ایفتال،
یفتل
توپونیم
گومیلیف،
(هپتال)) را با جای بودوباش یفتلیان پیوند می
زند و نتیجه گیری می نماید که «گستره یفتلیان
دقیقا در سرزمین کوهستانی پیرامون پامیر
موقعیت دارد و لزومی ندارد چنین بپنداریم که
آن ها از سرزمین های دوردست به این جا آمده
باشند»)86(.
در پایان سده چهارم یفتلی ها در عرصه سیاسی
ظهور می کنند و در سده پنجم دولت خود شان را
می سازند و مدعی هژمونی در آسیای مرکزی و هند
می شوند .سپس ،به گونه یی گومیلیف پیشنهاد می
کند ،در نتیجه متحد شدن همه قبایل باشنده
پامیر و هندوکش پیرامون یفتلیان ،مفهوم «یفتلی
ها» هم گسترش پیدا می کند و آن ها به عنوان
توده در مناطق کوهستانی پامیر و هندوکش تشکل
می یابند)87(.
BI
با این فرضیه گومیلیف ،ب .ای .مارشاک
Marshakهمنوا است که اشاره می کند که دولت های
کیداری ها و یفتلی ها «با امپراتوری های استپی
(دشتی) آسیای مرکزی نه ،بل که با دولت هایی
ساخته شده از سوی توده های نسبتا کوچک کوهی که
با پیروزی های متناوب نبردهای سختی را در
برابر پادشاهی های همسایه پیش می بردند ،قابل
مقایسه اند)88( ».
که
باستانشناس
و
مندلشتام-تاریخدان
ا.م.
پیگیرانه تاریخ سیاسی ،اجتماعی -اقتصادی و
تباری میانرودان آسیای میانه را به تعقیب
گریشمن -خاورشناس فرانسوی تحقیق کرده بود ،با
یکی پنداشتن یفتلی ها و خیونی ها ،گمان زد که
یفتلی ها در زمان موجودیت دولت شان «به شمار
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زیاد در بدخشان جا گرفتند که در آن جا به شیوه
35
کوچی به زندگی ادامه می دادند».
لیتوینسکی - Litvinskyتاریخدان و باستان شناس
برجسته ،با مطالعه آرامگاه های مغ خانه و
انواع دیگر ساختمان های آرامگاهی ،به ویژه در
زیر تاشوهای گورگانی حفظ شده در تابوت های
چوبی و (که بر پایه منابع چینی ،همچنین در
میان یفتلیان رواج داشتند) و نیز بررسی شمار
دیگر فاکت ها درست مانند اینوسترانتسیف -خاور
شناس دیگر روس به این نتیجه رسید که ،در تشکل
قبایل یفتلی که بستگان خود را در کورومه ها و
گورگان ها به خاک می سپردند ،نقش مهمی را
کوهپایه های فرغانه بازی نموده بود)99( .
(دانشمند
یاکوبفسکی
(اکادمیسین)
پژوهشمند
ازبیکستانی) یفتلیان را از بازماندگان ماساگیت
های هیرودوت می دانست و دانشمندان ترکمنستانی
کارپف ،ویازگین ،گوبایف ،یوسف اف و دوردی یف
اساسا تیوری ایرانی بودن یفتلی ها را می
پذیرفتند و چنین می پنداشتند که اتحادیه
خیونی -یفتلی عبارت بود از کانگلومیرات
(همجوش) قبایل ایرانی زبان که به اندازه معینی
با عناصر تباری تورکی از سوی هون ها مخلوط شده
36
بودند.
مساله یفتلی ها همچنین در اثر اکادمیسین
باباجان غفورف« -تاجیکان» در پیوند نزدیک با
تاریخ باشندگان بومی آسیای میانه و آسیای
مرکزی بررسی گردیده است )101(.در باره خاستگاه
و مبدای یفتلی ها ،او هوادار تئوری برنشتام
بود .اما آن ها را توده کوچی ایرانی زبان می
شمرد .در این معنا غفورف به آن اشاره می کند
که یفتلی ها جانشینان سنت های دولتداری شاهان
کوشانیان هستند)102( .
 . 35مندلشتام « ،برخی از مسایل ریختیابی خلق تاجیک در
میانرودان آسیای میانه» ،مسکو ،1954 ،ص.622 .
 . 36قربانف« ،یفتلی ها» ،ص.29-28 .
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موضوع نزدیکی تباری خیونی ها -یفتلی ها و
کوشانی ها نه تنها از سوی منابع تاریخی بل نیز
با مواد در زمینه تاریخ فرهنگ تایید می گردد.
()103
غفورف با فشرده ساختن فرضیه خود می نویسد:
«عمال ،دالیل جدی وجود ندارد که زبان یفتلی ها
را تورکی (و یا مغولی) بشماریم .زبان یفتلی ها
تقریبا بی تردید ایرانی خاوری بود»( ،)104و
نوشته های بر جا مانده روی سکه ها و جواهرات
یفتلی ها تا حد زیادی بحث برانگیز مانده است
زیرا «تفسیر این مواد معموال با کمک ریشه شناسی
ایرانی ممکن است و تایید می کند که زبان یفتلی
ها ایرانی خاوری بود)105( ».
جنبه های مختلف مساله یفتلی ها با بهره گری از
مواد انباشته شده باستان شناسی و سکه شناسی،
از سوی شماری از دانشمندان شوروی اعم از
باستان شناسان ،انسان شناسان ،تاریخدانان
و...بررسی و مطالعه گردیده است؛ مانند :مارشاک
پوگاچنکوفا،
واینبرگ،)107(37
(،)106
39
38
راتویالدزه ،)108( ،خواجه یف ( ،)109لیتوینسکی،
 . 37واینبرگ « شماری از مسایل تاریخ تخارستان در سده
های چهارم و پنجم (در پیوند با داده های بودایی قره
تپه) در ترمز قدیم» ،مسکو ،1972 ،ص 154-129 .و نیز
« دودمان های یفتلی چغانیان و خوارزم» /دایجست
نومازماتیک (سکه شناسی) ،مسکو 1972 ،چاپ سوم ،بخش
چهار ،ص.24-3 .
 .38راتویالدزه « ،در باره تاریخ الخان های یفتلی:
میراث هنری توده های آسیای میانه در یادمان های
هنری ،ساختمان و باستان شناسی» ،تاشکنت ،1985 ،ص.
 . 112؛ یوگا و راتویالدزه «باکتریای شمالی -تخارستان:
اوچرک تاریخ و فرهنگ (عصر با ستان و سده های میانه)
» ،تاشکنت.1990 ،
 . 39خواجه یف « ،در باره پالیوانتروپولوژی قدیم
ازبیکستان» -تاشکنت 1980 ،؛ خواجه یف« ،مسایل تباری در
های
(پژوهش
وسطی»
قرون
عهد
در
میانه
آسیای
انتروپولوژیک) ،تاشکنت.1987 ،
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سالویف ( ،)110سیدف ( )111و زایمال ( .)112در
میان آن ها بایسته است دو فرضیه اوریجینال
راتویالدزه و سالویف را در باره مساله تعلق
تباری یفتلی ها خاطرنشان ساخت .به باور
راتویالدزه یفتلی ها که خود را الخون (خیونی)
می نامیدند ،باشندگان بومی باکتریا -تخارستان
بودند .او خاطرنشان می سازد که به سود این
فرضیه مجموعه یی از داده ها گواهی می دهند:
گورستان ها و تیپ های انتروپولوژیک جمعیت
تخارستان در سده های چهارم-ششم نسبت به دوره
کوشان کمتر تغییر می یابند؛ به باور او دالیل
ارزیابی های متناقض در باره شیوه زندگی
یفتلیان که در منابع مکتوب موجود است ،آن است
که مردم بومی از قدیم ها به دو بخش مسکون و
زمیندار و کوچی تقسیم می شدند.
انتروپولوژیست دیگر ازبیک-خواجه یف با پیروی
از فرضیه راتویالدزه معتقد است که یفتلی ها
بخشی از جمعیت باکتریا -تخارستان بودند)114(.
به باور سالویف  ، V.S.Solovёvیفتلی ها از فرزندان
ساک های پامیر اند که پس از شکست در سده دوم
از دست یوئه شی ها به بدخشان کوچیدند و نه
تنها در کوه های پامیر ،بل که در مناطق همجوار
آن ،به ویژه در قره تگین  Karateginزندگی می
کردند که در آن گورهای یفتلی لیخاش Lyahsh 1و
لیخاش  2مانده است .سالویف می پندارد که یوئه
شی ها و کیداریان یکی اند و خیونی ها را با
ماساگیت های باشنده کرانه های ارال ،که
زیستگاه اصلی خود را زیر فشار هون را ترک
کردند و به سوی مرزهای دولت کوشانی رفتند ،و
در آینده زیر فرمان یفتلی ها درآمدند.
دادگرانه است یاد آور شویم که تیوری برنشتام و
گومیلیف در باره منشای بدخشانی یفتلی ها در
آثار ائنوکی جاپانی به تفصیل مستدل گردیده
بود .او نه تنها سطحی بودن همه مواد دست داشته
را به باد بازنگری انتقادی گرفت بل نیز داده
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های نوی را از منابع نوشتاری چینی آورد.
( )116او حوضه میانی رود کوکچه را گستره تشکل
یفتلی ها می پنداشت که سیون تسزان آن را به
شکل سی-مو-تا -لو (گی -مو -تا-لو) 41نوشته و
شرح داده بود.
یافته های  K. Enokiبه شرح زیر است:
آ) میهن نخستین یفتلیان بدخشان بود.
ب) فرهنگ آن ها شامل برخی از عناصر فرهنگ
ایرانی بود.
همچنین بایسته است یادآور گردید که به پندار
برنشتام در باره این که آبگیر حوضه علیای رود
آمو می تواند یکی از جاهای پیدایش دولت یفتلی
ارزیابی گردد .بر پایه کاوش های باستان شناسی
این دولت در پامیر تشکل یافته بود.
به مالحظه دادگرانه بابا جان غفورف دیدگاه های
ائنوکی و گومیلیف برخاسته از منابع چینی دقیق
تر اند .او هچنین معتقد بود که یفتلی ها
خاستگاه آسیای میانه یی و منشای ایرانی داشتند
و این باور را با شمار شایان توجه داده ها،
تعمیم فاکت های دارای بار تبارشناسیک مستدل
گردانید .به عنوان مثال ،ائنوکی برای تفسیر
معنای «تون» به دانشنامه (دایره المعارف)
تندیان «(»Tundyanفصل  ،)193که در آن «تون» به
معنی «کشور» یا «سرزمین» تفسیر شده ،استناد می
کند و آن را با کلمه« «tun»42تون»«/تان»
40

. Enoki The Origin of the White Huns or Hephthalites// Ew-1955 voll
v1. Nr. 3. On the Nationality of the Epht. P. 1-58.
 . 41شایان توجه است که سیموتال و گیموتال تا اندازه
تال در زیان
یی «چمتال» را به ذهن تداعی می کند.
آلمانی -دره.
 . 42شا یان یادآوری است که پسوند «تون» به معنای جا و
مکان همین اکنون در زبان پشتو کاربرد گسترده دارد
(کودکستان)،
ورکتون
(کتابخانه)،
کتابتون
مانند
روغتون
(زایشگاه)،
زیژنتون
(دانشگاه)،
پوهنتون
(بیمارستان ،درمانگاه ،بهداشتگاه )،و ...همین گونه
در بدخشان هم این پسوند در واژه هایی چون کهتون
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(«کشور») در زبان های باشندگان دامنه های
(«در باره ملیت
پامیر انطباق می دهد ()117
یفتلیان» ،ص).142 .
فرصیه ائنوکی به گونه یی که پژوهش های سالیان
اخیر تایید می کنند ،پذیرا ترین نسخه در باره
منشای زبان یفتلیان است.
گریشمن -خاورشناس فرانسوی ،مولف تیوری ایرانی
زبان بودن یفتلیان ،در نتیجه رمزیابی نشانه ها
به روی سکه های یفتلی (هئفتال -شاه خیونی ها)
به این دریافت می رسد که خیونی ها و یفتلی ها
قوم واحدی بودند :هفتالی -نام طائفه حاکم و
خیونی -نام توده مردم (خیون) بود که عبارت بود
از اتحادیه قبایل یا اقوام ایرانی خوییشاوند
با کوشانیان (.)118

(کاهدان) و...کاربرد دارد که در اثر ابدل «د» به «ت»
است .یعنی دان به تان .می دانیم که در زبان پارسی
دری پسوند «دان» کاربرد گسترده دارد مانند قلمدان،
دیگدان ،زباله دان ،کاهدان و ...جالب این که ایرانی
ها و هراتی های ما این واژه ها را به شکل قلمدون،
دیگدون ،کاهدون و...تلفظ می کنند .در این جا «دون» و
«تون» و «دان» عین معنا را دارند یعنی جا و ظرف.
شاید «تون» از یفتلی ها برای باشندگان بدخشان و نیز
پشتون ها میراث مانده باشد که در آغاز به شکل دان
(دون) بوده که در اثر ابدال د به ت «تون» شده باشد.
همچنین در زبان پارسی دری پسون «تان» در معنای موسم
و فصل هم ک ار برد دارد مانند زمستان و تابستان و
بهارستان.
همین گونه در زبان انگلیسی «تاون» به معنای محله و
جا کاربرد دارد .طرفه این که در زبان روسی واژه
استاسیون
(همتاواژه
(ایستگاه)
استانسیا
آلمانی/فرانسوی و استیشن انگلیسی) متشکل از دو
سازواره «استان» (ایست  +تان) یعنی جای ایست
(ایستادن) و پسوند «سیا» می باشد- .گ.
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شمار دیگری از خاورشناسان غربی مانند رنه
گروسه فرانسوی 43،ف .التهایم ،و .هینینگ،
یونکر ،هومباخ (آلمانی) هم توجه شایانی به
مساله یفتلی ها نموده اند)119( .
بر پایه فرضیه های آنان ،یفتلی ها برخاسته از
جمع هون ها اند .التهایم یفتلیان را با کیداری
ها عین چیز می پندارد .او با پیوند دادن
کیداریان واژه پروتوتورکی «کیدیر-
اتنونیم
کیدیر» »( «kidir-kidarغرب) ،به این دریافت می رسد
که کیداری ها هون های غربی بودند .به باور او،
یفتلی ها (کیداری ها) هون های تورکی زبان
قبایل خیونی
بودند که به رهبری کنفدراسیون
ایرانی رسیدند و سپس در در روند ایرانیزاسیون
میان ایرانیان حل شدند .نقطه عطف در اندیشه
پردازی او ،پیامی است در منابع چینی در باره
یورش توده های کوچرو سیونو (هونوها) به سغد که
ظاهرا مطابقت دارد با خونوی سغدی .پادشاه خویی
در نیم نخست سده پنجم فرمانروایی می کرد .سپس
او خویی را با کونگهاس -پادشاه کیداریان یکی
می پندارد و نیز با اخشونور  – Ahshunvarپادشاه
خیونی ها .استدالل رنه گروسه و التهایم به سود
یکی پنداشتن کیداری ها و یفتلیان آن است که هر
دو قوم در منابع هون خوانده شده اند )120( .با
این هم ،این فرضیه ها و آوندها نسبت به فرضیه
ها و شواهد ثبوتیه در باره ایرانی بودن
44
یفتلیان کمتر مستدل مانده اند.

 .43مولف کتاب «امپراتوری صحرانوردان» که به قلم
شادروان عبدالحسین میکده به پارسی ترجمه و در تهران
به چاپ رسیده است که باید با قید احتیاط مطالعه
شود-.گ.
 . 44بر آثار و آوندهای این دانشمندان از جمله رنه
گروسه چند ایراد جدی هست:
یکی کهنه بودن .برای مثال کتاب امپراتوری صحرانوردان
هفت دهه پیش از امروز نوشته شده است .روشن است در
این هفتاد سال پیشرفت های بزرگی در همه عرصه های
علمی صورت گرفته ،صدها کانون نو باستان شناسی کشف ،و
پشته بزرگی از داده های علوم نوینی چون ژنیتیک ،سکه
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گیوبلیه در کتاب خود زیر نام «مواد در باره
تاریخ هون های ایرانی در باکتریا و هند» ()121
شناسی ،انتروپولوژی ،اتنولوژی و....انباشته ،تجزیه و
تحلیل شده است.
دو دیگر ،ترجمه های نوی از آثار بر جا مانده از
تاریخ چین باستان انجام شده و دیگر نمی توان بر
ترجمه های ناقص و آکنده از لغرش های فراوان گذشته
اتکا کرد.
سه دیگر ،باید متوجه بود که اروپاییان همه توده هایی
کوچی باشنده دشت های اروآسیا را بدون توجه به
پیوندهای تباری و زبانی شان ،زیر نام عمومی هون ها
می شناختند .از سوی دیگر نمی توانستند میان واژه های
هون ،هونو و خیون تفاوت قایل شوند.
چهار دیگر ،گزارش منابع چینی در باره گویا یورش
هونوها به سغد لغزش آمیز و اشتباه است و از سوی هیچ
منبع دیگری تایید نمی گردد .شاید سخن بر سر یورش
خیونی ها بوده باشد که با هونوها (خونوها) عوضی
گرفته شده اند.
همین گونه آن ها لغزش های دیگری را هم مرتکب شده
مانند تورکی زبان خواندن کنگی های تورانی.
بودند.
می دانیم که در شاهنامه فردوسی در باره کنگ سیاوش
داستان هایی آورده شده است .چنین بر می آید که شماری
از دانشمندان نتوانسته اند میان کنگی ها و قنگلی ها
(کنگلی ها) که از جزهای قزاق بودند ،تفکیک قایل
شوند.
همین گونه دانشمندان ریشه شناسی در خاستگاه ایرانی
اخشنور تردیدی ندارند.
شاید آن ها کاربرد واژه هایی چون یغبو و کوال (قل به
معنای بنده) را در میان یفتلی ها که تورکی زبان ها
هم دارند ،گواه بر تورکی بودن یفتلیان پنداشته
باشند .اما به گونه یی که اکادمیسین گومیلیف و
پروفیسور غوزل محی الدینوا دادگرانه استدالل نموده
این واژه ها را تورکان از
اند  ،به گمان غالب
یفتلیان به عاریه گرفته بودند تا برعکس.
فشرده سخن این که داده های اخیر بیشتر به سود دیدگاه
ایرانی تبار و ایرانی زبان بودن یفتلی ها است-.گ.
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موجود در آن
همه میراث بزرگ سکه یی یفتلی
زمان را به  297دسته تقسیم کرد)122( .
آثار پساشوروی در زمینه تاریخ یفتلیان را می
توان به گونه مفروض و شرطی به دو بخش تقسیم
کرد:
 تحقیقات عمومی اکادمیک مانند:«تاریخ تمدن آسیای مرکزی»(،)123
«آسیای مرکزی در اوایل قرون وسطی»،)124(،
«تاریخ خلق تاجیک»،)125( ،
«تاریخ خلق های ازبیکستان» ()126
«تاریخ قزاقستان و آسیای مرکزی»،
«تاریخ قرقیزها و قرقیزستان» (،)127
که به این مساله در پیوند با شرح تاریخ توده
های آسیای مرکزی در اوایل قرون وسطی می
45
پردازند.
جزوه ها ،آثار اکادمیک علمی ،مقاالت و تحقیقات
دیگر ،که در آن ها موضوع اصلی بحث مسائل خاص
مربوط به یفتلیان در نظر گرفته می شوند .برای
نمونه پژوهش های انتروپولوژیک خواجه یف-
دانشمند ازبیکستانی که بر اساس نشانه های
نژادی و تشخیصی سری جمجمه های یافت شده از
گورستان ها ،یفتلیان را همچون اروپاییدی ها
شناسایی و تثبیت نمود)128( .
همین گونه کارهای [دانشمندان تاجیکستانی-گ].
یعقوبف ،نعمت اف ،یوسف اف ،عبدهللا یف ،غایبوا،
داوودف،
(اویغوری)،
الدینوا
محی
کریموا،
()129؛ و همچنین دانشمندان سایر کشورها مانند
جمعه علی یف ( ،)130زویف  ،131گوندوگدیف
راتویالدزه
(،)132
برهانف
(ترکمنستاتی)،
45

История цивилизаций Центральной Азии»123, «Средняя Азия в
раннем средневековье»124, «История таджикского народа»125,
«История народов Узбекистана»126,
«История Казахстана и Центральной Азии», «История кыргызов и
Кыргызстана»127) .
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(ازبیکستانی /گرجی تبار) ،ایلیاسف (تاتاری)
( )133که به جنبه های گوناگون مساله یفتلی ها
پرداخته اند.
پس منظر تاریخی یفتلی ها و سیاست ساسانیان در
میانرودان آسیای میانه (در سده های سوم-
چهارم):
بازسازی تاریخ قدیم یفتلی ها در پیوند با
منافع ساسانیان در میانرودان آسیای مرکزی (سده
های سوم -چهارم) نیازمند بررسی عوامل بیرونی و
درونی تاثیر گذار بر دولت یفتلی ها در منطقه
آسیای مرکزی است.
تاریخ نظامی و سیاسی سده های سوم -پنجم ورزرود
(فرارود) را که شماری از گیتاشناسان (جغرافی
دانان) پارسی زبان و عرب زبان به نام «کرانه
هیتال» و «کشور هیاطله» می خوانند )137( ،با
رویدادهای مهمی چون باژگونی شاهنشاهی کوشان و
تشکیل کوشانشهر ساسانی بر روی ویرانه های آن،
تشکل اتحادیه های سیاسی کیداریان و خیونیان و
در پی آن تشکل دولت یفتلی پیوند دارد .در این
دوره ،یک رشته رخدادهای نظامی-سیاسی در مرزهای
شاهنشاهی ایران ساسانی و امپراتوری کوشانی
اتفاق می افتد.
گستره جویی ساسانیان در راستای پهن ساختن
دامنه متصرفات شان در خاور ،به شکلگیری
استانداری خودگردان کوشانشهر در بخش های غربی
دولت ساسانی و چیرگی نفوذ سیاسی قبایلی که
پژوهشگران آنان را خیونیان وکیداریان می
نامند ،در میانرودان آسیای میانه انجامید.
()138
بر روی این پس زمینه ،زیر تاثیر تضادهای داخلی
و خارجی جدی دیرپا ،امپراتوری کوشانی که از
ختن تا مرزهای ایران و از هفترود (سیمی رچیا)
تا شمال غربی هند پهن بود )139( ،در سال های
دهه  80-70از میان رفت.
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بستر تاریخی یی که روی آن روندهای نظامی-
سیاسی ،تباری و مذهبی و فرهنگی در آسیای میانه
در سده های سوم -چهارم رخ دادند ،اساسا بر
تجزیه و تحلیل اطالعات پراکنده منابع مکتوب و
داده های کتیبه یی تثبیت می گیرد.
تشکیل دولت ساسانی و دکترین نظامی و سیاسی آن
ها ،در راستای متحد کردن کشور و تسخیر سرزمین
های دیگر در منابع پارسی و عربی سده های نهم و
یازدهم شرح داده می شود .نخست این که
امپراتوری کوشان گستره بخش خاوری امپراتوری
نیرومند هخامنشی سده های ششم و چهارم پیش از
میالد را در بر می گرفت که چنین چیزی با دکترین
سیاست خارجی بلند پروازانه ساسانیان که در پی
احیا و بازیابی امپراتوری هخامنشی ،از طریق
رهاسازی این سرزمین ها از دست کوشان ها در
سراسر قلمرو زیر فرمان آن ها در شرق ایران
بودند ،در تضاد بود)140( .
دو دیگر ،قرار داشتن باختر -تخارستان بامرکزیت شهر بلخ که با توجه به روایات زرتشتی،
دودمان
از
پادشاهی
وبشتاسپ-
کاوه
میهن
کیانیان-نخستین پیرو پیامبر زرتشت و «سرزمین
مقدس زرتشتیان ( )141در اختیار پادشاهان
کوشان ،به شدت مغایر سیاست مذهبی دولتی و
ساختن کانسپت سیاسی نو برای دودمان ساسانی از
روی شجره نامه دودمان کیانی بود.
سه دیگر ،بزرگراه میانقاره یی بازرگانی و مسیر
دیپلماتیک– راه ابریشم آسیای مرکزی از طریق
قلمرو امپراتوری کوشان ( )142می گذشت که مانع
منافع تجاری و اقتصادی و جیواستراتیژیک ایران
ساسانی در آسیای مرکزی بود .به تاسی از این
ها ،مشی دقیق و مشخص و گاه هم مغرضانه شرقی
ساسانیان در قبال همسایه خاوری پیش گرفته شده
بود.
منابع مکتوب بازتاب دهنده تاریخ سیاسی اوایل
ساسانیان در باره پیچیده تر شدن مناسبات
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ساسانیان و کوشانیان گزارش می دهند که آشکارا
در سیاست ضد ساسانی کوشانیان (شامل شده در
ائتالف نظامی-سیاسی ضد اردیشیر سال های 230 -227
که به لشکرکشی شرقی بنیادگذار دولت ساسانی-
اردشیر یکم ( )240-224در برهه زمانی سال های
 ، 237-226انجامید)؛ بازتاب می یافت)144( .
طبری ،با سخن گفتن در باره روندهای سیاسی سال
های دهه های  30-20سده سیزدهم در ایران
ساسانی ،گزارش می دهد که اردشیر یکم دست به دو
لشکرکشی بزرگ زد که دومین آن متوجه شرق بود.
او نخست به سجستان و سپس به جرجان (گرگان) و
در پی آن به ابرشهر ،مرو ،بلخ و خوارزم تا
اقصای کران خراسان لشکر کشید .او (اردشیر یکم)
مردم بسیاری را کشت و سرهای بریده آنان را به
آتشکده الهه آناهید (آناهیتا) فرستاد ،و سپس
از مرو به پارس آمد و در ژور اقامت یافت».
( )145اما بلعمی -ترجمان پارسی تاریخ طبری به
این اطالعات اعتماد چندانی ندارد .بنا به نسخه
او ،اردشیر بابکان ،پس از سرکوب متصرفات کوچک
و مستقل (ملوک الطوایفی) واقع در خاک ایران و
خراسان (تا سواحل جیجون) سجستان ،گرگان ،پارس
و کرمان را به زمین های خود وصل کرد)146( .
سپس طبری گزارش می دهد که «پس از بازگشت
اردیشیر یکم از مرو به پارس « ...سفیران
پادشاه کوشان ،پادشاه توران و پادشاه مکران
آمدند و ابراز فرمانبرداری و فروتنی نمودند».
( )147برای تکمیل اطالعات طبری ،نویسندگان
پارسی و عربی زبان سده های نهم -یازدهم:
مسعودی ،ثعالبی و گردیزی گزارش می دهند که
اردیشیر یکم با به دست آوردن خراسان ،آن را به
چهار مرز یا ساتراپ (استان) تقسیم و برای
اداره هر یک از آن ها مرزبانانی گماشت .نخستین
استان شامل مرو ،تالقان و جوزجان و استان دومی
شامل هرات ،پوشنج ،بست و سیستان و استان سومی
شامل بلخ و چهارمی شامل فلمرو فتح شده
ماوراالنهر می شد)148( .
76

برای بسیاری از محققان ،منابعی که طبری برای
نوشتن شرح لشکرکشی های شرقی اردشیر یکم و
فتوحات او در خاور بهره گرفته بود ،روشن
از کارنامه
نیستند .به باور لوکونین ،طبری
اردیشیر بابکان استفاده برده بود)149( .
بایسته یادآوری است که نولدکه شک و تردیدهای
جدی یی در وثوق اطالعات طبری در باره فتوحات
اردیشیر یکم در خوارزم و اشغال زمین های
کوشانیان ابراز داشته بود که به عنوان
«پدآوند»  counter argumentبه داده های طبری،
اطالعاتی را از اثر نویسنده شرح حال Augustow
(سده های سوم -چهارم) آورده بود که بر طبق آن
باختری ها ،یعنی کوشانی ها مستقل بودند)150( .
از فتوحات خاوری شاپور یکم ( )272-241و الحاق
اراضی کوشان («کوشانشهر») به دولت ساسانی در
کتیبه «کعبه زرتشت» هم یاد شده است که گواه بر
تشکیل یک واحد سیاسی نو -کوشانشهر در گستره
خاوری ایران ساسانی است .شاپور یکم در این
کتیبه در باره فهرست حدود جغرافیایی ایران ،از
جمله کوشانشهر تا پشکاپورا یا پورشاپورا
(پیشاور)  Pashkaburaو سپس تا کاش (کاشغر) و سغد
و مرز شاش (چاچ یا تاشکنت کنونی) می گوید« :من
 ...شهرها دارم» و پس از برشمردن مناطق می
افزاید« :و همه این  ...شهرها و فرمانداران
مناطق– همه آن ها به ما باج می پردازند و زیر
فرمان ما اند»)151( .
شماری از پژوهشگران چنین گمان می زنند که
«کوشانشهر شاید از سوی شاپور تصرف نشده بود و
تنها به شاهنشاه ساسانی باج می پرداخت» ()152
اما برخی دیگر می پندارند که کوشانشهر در
ترکیب ایران ساسانی شامل بود)153( .
پژواک این رویدادها در گزارش های بلعمی هم
بازتاب یافته بود که می گوید شاپور یکم در سال
یازدهم پادشاهی خود (یعنی در سال های )253-251
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به سوی خاور متمایل گردید یعنی «به خراسان
برای حذف دشمن ،که هدف آن تصرف پارس بود و او
را کشت» ( .)156در نتیجه این وقایع ،شاپور یکم
توانست بخشی از سرزمین هایی را که در گذشته
شامل دولت کوشان بودند ،مانند سکستان ،توران،
مکران ،پارادان ،هندوستان ،کوشانشهر تا به
پیشاور و ...به گستره دولت ساسانی ملحق بسازد.
یعنی ساسانیان موفق شدند هر چند نه به طور
کامل اما به طور موقت در باختر-تخارستان و در
بخش غربی امپراتوری کوشان جای پای محکمی
بیابند )157(.از این رو ،می توان فرض کرد که:
نخست ،رویدادهای مورد عالقه ما یعنی تشکل نهایی
کوشانشهر به عنوان یک «استان» ساسانی که
فرمانداری آن تنها به شاهزادگان و دیگر اعضای
خانواده شاهی سپرده می شد ،به احتمال زیاد سال
ها بعد رخ داده بودند -پس از لشکرکشی شاپور
اول ( –)249-245در  ، 259-262هنگامی که همه
استان های تصرف شده شرقی در یک استان با هم
ادغام شدند« :سند ،سکستان و تورستان تا ساحل
دریای [کسپین]» و در این مرز پسر شاپور یکم-
نرسه با عنوان «پادشاه سکاها» فرمان می راند.
دو دیگر ،شکلگیری این مرز ،یعنی کوشانشهر
ساسانی به معنای از میان رفتن قدرت کوشانی ها
تنها در حدود این استان ها (سند ،ساکستان،
تورستان تا کرانه های دریای کسپین بود ،نه در
سراسر قلمرو متعلق به کوشانیان .به سال 276
اداره این منطقه به هرمزد -پسر دیگر شاپور با
عنوان پادشاه ساکستان داده شد )160( .به گفته
ثعالبی هرمزد با عنوان شاهنشاه ساسانی ایران
(هرمزد -اردیشیر) ( ))273-272با یفتلیان یا
سغدیان؟ آغاز به جنگ کرد و آنان را شکست داد.
هرمزد -اردیشیر بر آنان باج معین کرد و در مرز
آنان برج سنگی یی ساخت که هیاطله حق نداشتند
پا فراتر از آن بگذارند و آن را نقض کنند».
()161
طبق اطالعات منابع روایی ،لشکرکشی پیروزمندانه
شرقی شاپور یکم به ساسانیان اجازه داد تا در
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سرزمین های فتح شده کوشانیان والیت نوی به نام
کوشانشهر ایجاد نمایند.
بیوار ،تاریخ انتشار سکه های ساسانی-کوشانی را
سر از میانه های سده سوم تا اواخر سده چهارم
 Gёblسر از سال  371تا
می داند )165( .گیوبل
سال  )166( 400و لوکونین  VG Lukoninتاریخ
انتشار و قدمت این سکه ها را از عهد
فرمانروایی شاپور دوم ( )379-309تا اواخر سال
های دهه شصت (در مرو و هرات) و قدمت سکه های
کوشانی -ساسانی را سر از سال های  380-379تا
( 440-430در بلخ ،و شاید هم در کابل) می
پندارد.)167( .
شماری از پژوهشگران ،از جمله پیلیکو VN Pilipko
با پیروی از دیدگاه های لوکونین در زمینه
تثبیت قدمت سکه ها بر آن است که بایسته است
انتشار سکه های کوشانی -ساسانی «در نیمه نخست
سده چهارم را محتمل و در نیمه دوم این سده بی
چون و چرا انگاشت)168( ».
نیکیتین هم دیدگاه نزدیکی دارد که موجودیت
کوشانشهر را مقارن با سده چهارم و آغاز انتشار
سکه های کوشانی-ساسانی را مقارن با فرمانروایی
هرمزد دوم ( )309-303یا آغاز فروانروایی شاپور
دوم ( )379-309می داند)169( .
ساسانی -کوشانی در
سکه های کوشانی-ساسانی و
یافته های گنجینه ها در باختر-تخارستان و دیگر
مناطق تاریخی و فرهنگی آسیای مرکزی فراوان
دیده می شوند .این آرتیفاکت ها (مصنوعات) آوند
نیرومندی برای تعریف کوشانشهر همچون دولت
خودگردان اداری در گستره شمال خاوری شاهنشاهی
ساسانی که در نیمه دوم سده سوم -اواخر سده
سده پنجم) با
چهارم (و یا تا میانه های
تغییرات ساحوی فرمان می راند ،می باشند.
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سکه های زرین و سیمین پیدا شده در شمال هند به
تثبیت گاهشناسی (کرونولوژی) وقایع تشریح شده
در این برهه کمک می کنند .چند گروه سکه ضرب
شده از سوی حاکمان آن دوره در دست است که
نشانه های روی این سکه ها حاکمان را با خط
کیدارا
(یا
کوشانشاهان»
«کیدارا
براهمی:
کوشانا) شاه می نامند» )171( .با توجه به تعیین
قدمت سکه ها با نام کیداریان می توان فرض کرد
که این حوادث در فاصله نیمه نخست سده چهارم
( – )172میانه های سده پنجم رخ داده بودند
( .)173این تعیین قدمت ها بر گزارش های پریسک
پانی مبتنی اند که از درگیری نظامی ساسانیان
در  456با «هون هایی به نام کیداریان ( )174یاد
می کند.
مساله شناسایی کیداریان رفته به شمال غرب هند
و کیداریانی که به گفته پریسک با ساسانیان
جنگیده بودند ،نیاز به شرح و بسط بیشتر دارد.
همین گونه این موضوع هم نیاز به موشکافی دارد
که تاکید می شود کیدرایان با کوشانیان
خویشاوند بودند و با خیونیان و یفتلیان به یک
نوع تباری تعلق داشتند ،یعنی توده های ایرانی
زبان منطقه آسیای مرکزی ،اما تیره های جداگاه
یی بودند با نام های مختلف قبیله یی.
واحد دولتی دیگر پساکوشانی آسیای میانه یی
خیونیان بودند .بیشتر پژوهشگران مایل هستند
بپندارند که قبایل خیونی (خیون ها) از دیرین
ترین گروه های کوچروان ایرانی زبان بودند که
در نوار کوهی– دشتی جنوب خاوری و جنوبی آسیای
مرکزی زندگی می کردند.178 .
در دوره اقتدار کیداریان که به پندار لوکونین
میان سال های ( )440-385بود ،خیونی ها شاید
برای چندی زیر فرمان کیداریان بودند اما با
روی کار آمدن یفتلیان ،واحد سیاسی مستقل خود
شاه را تشکیل دادند.
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به گزارش آمیانوس مارسلینوس ،شاپور دوم ساسانی
زمستان  358-357را در نبرد با خیونیان (که وی
آنان را توده دورافتاده هم می خواند) جنگجو
گذرانید )179( .در نتیجه این لشکرکشی ،شاپور
دوم با خیونیان پیمانی را مبنی بر مبارزه
بیزانس بست .این اطالعات با
باهمی در برابر
گزارش تاریخ نویس ارمنی فاوستوس بوزاند Faustus
در باره رویدادهای سال های  358-356و یا سال
های  377-374که شاپور دوم را ناگزیر ساخت دست
به لشکرکشی خاوری بیازد ،تقویت می گردد .به
گفته وی ،شاپور دوم دو بار با «کوشان ها» ،که
پایتخت شان بلخ بود ،رزمید و رزمندگان کوشان
دو بار « ...ارتش پارسی را شکست دادند ،بسیاری
از سپاهیان پارسی را کشتند ،بسیاری را اسیر
گرفتند ،و بقیه را وادار به گریز نمودند و
راندند»)180( .
در مرحله پسانتر تشکل اتحادیه خیونی (اواخر
سده چهارم -میانه های سده پنجم) رهبری آن به
گونه نهایی موقعیت غالب خود را به عنوان طائفه
حاکم تثبیت کرد ،که نام آن پس از این بر همه
گروه های تباری شامل اتحادیه خیونی ،گسترش
یافت.
بر اساس خوانش گیرشمن از نوشته های روی سکه
های یفتلی («هفتل - Heftal -پادشاه خیونیان»)
( )182با یقین کامل بر می آید که یفتلی ها خود
را به نام خیون می خواندند .بنا بر این ،می
توان نتیجه گرفت که یفتلی ها یکی از گروه های
تباری-سیاسی خیونی ها بودند .در روندهای آینده
سیاسی-نظامی و تباری -فرهنگی روان در آسیای
مرکزی (تا میانه های سده پنجم) خیونی ها اغلب
زیر نام یفتلی ها ظاهر می شوند .نام یفتلی ها
در رویدادهای بازتاب یافته در منابع تا سده
چهارم دیده می شود .ثعالبی گزارش می دهد که
«پادشاهان هیاطله در بلخ و تخارستان حکومت می
کردند و تنها به اشکانیان باج می پرداختند».
او بار دیگر نام یفتلی ها را در شرح وقایع
مربوط به گویا لشکرکشی خاوری هرمز اردشیر
81

ساسانی ( )273-272تکرار می کند .گردیزی هم در
باره این رویدادها گزارش می دهد« :هرمزد با
هیاطله سغد جنگید» و به گفته ثعالبی شاپور دوم
در قرن چهارم به خراسان و تخارستان آمد تا
یفتلیان را از آن جا براند»)183( .
این گونه ،چنانی که از داده های منابع ارمنی-
بیزانسی بر می آید ،دو پیام نخست ثعالبی در
باره یفتلی ها نابه هنجاری تاریخی اند ،چرا که
در واقعیت در این رویدادها کوشان ها شرکت
داشتند ،اما گزارش ثعالبی در باره جنگ شاپور
دوم (در  )370-369با یفتلیان توسط کتیبه پارسی
میانه قره تپه تایید می گردد ( .)84بر این
اساس سال های  390-380میالدی می تواند همچون سال
های آغاز مرحله تثبیت یفتلیان پنداشته شود.
تحکیم یافتن دولت یفتلی به گونه ماهوی بر
دکترین سیاست خارجی دولت ساسانیان در خاور
تاثیر وارد کرد .در  428یفتلیان برایی گسترش
نفوذ سیاسی و نظامی خود در منطقه ،به ایران
ساسانی یورش بردند .اما شکست دیده و ناگزیر به
امضای پیمان صلح گردیدند که بر اساس آن مرز
میان دو طرف درگیر تعریف شد .در باره این جنگ
یفتلیان با ساسانیان منابع مختلف عربی و پارسی
سده های نهم-یازدهم گواهی می دهند .این گواهی
ها (با تفاوت های جزیی) اجازه می دهند تا:
در گام نخست ،مسیر حرکت سپاهیان ساسانی به
رهبری بهرام پنجم ( )439-421تا مرو و سپس گویا
تا بخارا را تعیین کرد.
دو دیگر ،گستره جغرافیایی لشکرکشی تدافعی
خاوری بهرام پنجم را که تا حد زیادی همانند
فضای جنگ کیخسرو با افراسیاب است ،تعیین نمود.
مستقل
نیمه
متصرفات
بستگی
درجه
سوم،
میانرودان آسیای میانه یی از ایران ساسانی را
معین ساخت.
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چهارم،
را که
(بلخ،
بخارا)

قلمرو گسترش قدرت سیاسی یفتلی ها ()186
بخش بزرگی از افغانستان و آسیای میانه
و
َغانیان
ُتالن ،چ
َرجستان (غرجستان) ،خ
گ
را پوشش می داد ،تثبیت کرد.

بر اساس اطالعات منابع ارمنی-سوریانی ،یزدگرد
دوم با تالش به خاطر نگهبانی از مرزهای ساسانی
از یورش های یفتلیان ،سه بار به شمال خاوری
لشکرکشی کرد (در سال های -453 ،451-450 ،44-442
.)454
نخستین لشکرکشی یزد گرد دوم گستره کرانه های
جنوبی دریای کسپین را (با پایگاه ساختن گرگان)
در بر می گرفت ،دومین لشکرکشی به خراسان بود
(با استقرار در تالیکان) و سومین لشکرکشی به
شمالی باکتریاُ -
تخارستان .لشکرکشی به خراسان
بیشتر موفق تر شمرده می شود ،چرا که پس از این
یزدگرد دوم قدرت سیاسی ساسانیان را در
سنت گماشتن فرمانداران
کوشانشهر احیا کرد و
را از میان وارثان تاج و تخت ساسانی از سر
گرفت)187( .
ائگیشی  –Egisheکه از اشتراک کنندگان جنگ بود ،با
شرح رویدادهای مربوط به لشکرکشی یزد گرد دوم
( )451-450از سرزمین یفتلی ها یا کشور یفتلی ها
( («La terre des Ephthaliteیاد می کند و این نخستین
یادآوری در باره یفتلی ها در سنت های تاریخ
نگاری ارمنی است)188( .
پیروزی در نخستین لشکرکشی ها به یزدگرد دوم
اجازه داد تا بیشتر به سوی خاور بتازد اما این
بار ارتش ساسانی با یفتلیان در شمال باکتریا -
تخارستان بر خورد می نماید و شکست می خورد .در
این حال ،یفتلی ها به قلمرو ایران ساسانی حمله
کردند و بنا به گزارش ائگیشی «...در این زمان
پیک سهمگینی از سرزمین کوشان ها رسید که دسته
دشمن که بسیاری از مناطق پادشاهی را ویران
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بودند،
کرده
اند»)189(.

سر

به

نافرمانی

برداشته

پژواک این رویدادها در «شاهنامه» فردوسی
َغانش
بازتاب یافته است که در آن پادشاه یفتلی ف
(در  )458به شهزاده پیروز ساسانی از پیمان (در
دوره یزد گرد دوم) مبنی بر واگذاری شهرهای
آسیای میانه ترمز و ویسه گرد برای یفتلیان
یادآور می شود)190( .
در میانه های سده پنجم یفتلیان به منظور
برپایی روابط دیپلماتیک با دودمان حاکم توبا-
وی در سال  457-456نخستین سفیران خود را به چین
گسیل داشتند.
در سال های 459-457در هنگام کشاکش های درونی بر
سر تاج و تخت ،یفتلی ها با پویایی در امور
داخلی ایران ساسانی دخالت کردند و از شاهزاده
پیروز ( 484-459م ،).پشتیبانی نظامی و سیاسی
کردند که در نتیجه او پادشاه شاهنشاهی ساسانی
شد )191( .پیروز به پاس این ،بخش شرقی باختر-
تخارستان را با مرکز فرهنگی و مذهبی این
سرزمین -شهر بلخ به یفتلیان بخشید)192( .
نخستین یادآوری ها در باره یفتلی ها در منابع
ارمنی (الزار پارپئتسی -هپتالی) و در منابع
عربی -پارسی (طبری ،بلعمی و فردوسی) در پیوند
با شرح فرمانروایی پیروز می باشد.
بر پایه اطالعات منابع در میانه های سده پنجم
َرجستان)،
(غ
َرجستان
گ
مناطق
هیتال
کشور
تخارستان ،بلخ ،بدخشان ،ختالن ،ویسه گرد،
چغانیان ،ترمز و بخارا را در بر می گرفت.
در آثار تاریخنگاری سده های پنجم -نهم به شرح
عملیات نظامی خشونتبار پیروز پرداخته شده ،که
هدف سیاست خاوری ایران ساسانی را در دهه های
 80-60تعیین می کرد .در حکایات در باره لشکرکشی
های شرقی پیروز سه لشکرکشی او در برابر
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یفتلیان بازگو می شوند .پس از لشکرکشی نخست که
با شکست نیروهای پارسی در سال های  475-474سال
به همراه بود ،میان ساسانیان و یفتلیان پیمان
صلحی بسته شد :ساسانیان متعهد شدند مرزهای
تثبیت شده دو کشور را نقض ننمایند.
در لشکرکشی دوم در سال  ،480-479هنگامی که ارتش
پارس مرز دو دولت را نقض کرد ،و بار دیگر دچار
شکست گردید ،پیروز ناگزیر گردید پسرش قباد را
نزد یفتلیان گروگان بگذارد .در هنگام لشکرکشی
سوم در  484پیروز و سربازانش با تعقیب گویا
یفتلیان در حال عقب نشینی به دام افتاده و به
گودالی که سر آن پوشانده شده بود ،افتادند .در
نتیجه سپاه ساسانی نابود گردید و شکست بی
سابقه یی دید .پیروز به گونه ننگینی در کارزار
کشته شد .فردوسی (پس از بلعمی) به طور خاص
تاکید می کند که بار سوم پیروز ،به رغم مخالفت
موبد موبدان و سپبهد ارشد بر یفتلیان تاخت.
( )193بر ایران باج سنگینی تحمیل گردید که
ساسانیان تا سال های دهه  60سده ششم می
پرداختند )194( .و به احتمال زیاد ،دلیل
انتشار سکه های ساسانی با خط یفتلی همین بوده
است.
یفتلی ها با شکست دادن ساسانیان در نیمه دوم
سده پنجم ،به خراسان و مرزهای شمال خاوری
ایران حمله کردند و مرو ،مرو رود ،هرات و شاید
حتا سکستان ،کابل ،پنجاب ،زابلستان ،ارخوزیا
(رخج) و کاپیسا را گرفتند)195(.
در دوره جانشینان پیروز -واالش ( )488-484و قباد
( )531-488لغایت تا میانه های سده ششم مشی
خاوری ساسانیان دستخوش دگرگونی شایان توجهی
نگردید ،اما مناسبات با یفتلی ها بیشتر صلح
آمیز بود که به گسترش بازرگانی ،زندگی اقتصادی
و مذهبی مردم آسیای مرکزی و ایران مساعدت کرد.
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در سال های  506-502یفتلی ها به عنوان
همپیمانان قباد حتا در جنگ با بیزانس (در
اشتراک
هاران)
و
ائدسا
امیدا،
محاصره
ورزیدند )198(.اما پسانتر مقارن با میانه های
سده ششم ،مناسبات میان دو دولت تیره گردید.
افزایش قدرت سیاسی-نظامی یفتلیان همراه با
گسترش دامنه دولت شان در منطقه آسیای مرکزی
گردید.
مقارن با اواخر سده پنجم -اوایل سده ششم،
یفتلیان توانستند تقریبا سراسر آسیای میانه،
افغانستان ،شمال غربی هند و عمال سراسر ترکستان
خاوری را به زانو در آورند و یک امپراتوری
بزرگ آسیای مرکزی را به میان بیاورند که از
شمال غرب هند تا هفترود و از ختن تا مرزهای
ایران ساسانی کشیده شده بود)199( .
سی
یفتلی ها در سال های 531-507
دیپلماتیک به چین فرستاده بودند)201( .

هیات

منابع هندی در باره نبردهای حاکمان دودمان
گوپتا با یفتلیان (که آن ها را «خونا» یاد می
کنند) و در این دوره بخش بزرگی از نیمقاره هند
را زیر فرمان داشتند؛ گزارش می دهند .در طی
مدت  520-460یفتلیان گندهارا (سرزمین های واقع
در امتداد جریان میانی رود سند ،کنون قلمرو
پاکستان) ،پنجاب ،سند ،راجستان ،همواری جمنا –
گنگا و گوالیور را زیر فرمان خود درآوردند.
در این هنگام یفتلی ها به رهبری تورامانا
امپراتور
دادن
شکست
با
(،)515-490
بودهاگوپتا  (467-500) Buddhagupteسرزمین های واقع
در جنوب هندوکش را گرفتند و با تشکیل دادن یک
دولت مستقل از گروه شمالی یفتلیان جدا شدند.
پایتخت دولت یفتلی که گستره شمال غربی هند را
در بر می گرفت ،در آغاز مالوا و پسان ساگاله
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(سیالکوت) بود )203( .تصرف حوضه رود سند از
سوی یفتلیان تا حد معینی سیمای تباری منطقه را
دگرگون ساخت .این را می توان از روی پدیدآیی
نام های تباری جغرافیایی نو داوری کرد .برای
مثال ،در سده هفتم به گفته هارشاچاریتی
آمیز
ستایش
اقدامات
خاطر
به
Harshacharity
بنیادگذار دودمان هارشی ،پنجاب غربی به نام
«خونا دیش» یعنی سرزمین یا کشور (میهن) خیونان
نامگذاری شد .در اواخر سده دهم یکی از نواحی
پایکوهی واقع در شمال کاناوجه  ،Kanaujaبه گفته
«حدود العالم» -هیتال نامیده شد)204( .
یفتلی ها در پهلوی لشکرکشی ها به شمال غربی
هند ،همچنین حاکمیت نظامی -سیاسی خود را بر
ترکستان خاوری هم پخش کردند .به فتوحات یفتلی
ها بایسته است این فاکت را هم مربوط ساخت که
پس از  ،462سفیران کاشغر و پس از  467سفیران
ختن دیگر به دربار دودمان وئی ( )534-386نمی
رفتند .در دوره میان سال های  508-493یفتلی ها
تورفان ،کاشغر و تقریبا سراسر ترکستان خاوری
را زیر فرمان خود درآوردند .بر قدرت سیاسی در
ترکستان خاوری این واقعیت گواهی می دهد که بر
طبق آن در  522فرمانفرمای ژون ژوان منطقه
خارو-خوتو از یفتلیان درخواست حمایت کرد و سه
خواهر خود را به همسری پادشاه یفتلی داد.
()205
بایسته یادآوری است که در بئی شی آمده است که
در مرز غرب ،منطقه کنگویی ،ختن ،شالئی ،انسی و
تا سی خطه کوچک دیگر تابع حاکم ئیدایی (یفتلی)
است»)206( .
یفتلی ها با ژوان ژوان ها روابط بسیار خوبی
برپا و در برابر دودمان وئی چین هپیمان شدند.
عقد این پیمان منجر به برهم خوردن روابط میان
وئی گردید و از همین
دولت یفتلی و دودمان
خاطر در فاصله بین سال های  520-516و  526یفتلی
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ها سفارت هایی به جنوب چین ،به دربار دودمان
لیانگ (که با دودمان وئی دشمنی و
لیان یا
رقابت داشتند) گسیل می دارند.
این گونه ،بر پایه اطالعات «لیانگ شو» ،یفتلی
ها با تحکیم قدرت خود کشورهای همسایه -بوسی ها
(پارسی ها) ،گیبین ( Gibinشمال هند) ،یانتسزیی
یا یانجی ( Yanjiقره شهر) ،گویتسی ( Guytsyکوچا)
شولی (سولی یا چول  / Shuleکاشغر) ،گوموGumo
(اکسو) ،یوئه تیان ( Yutianختن) را گرفتند و
زمین های این دولت به هزار و اندی لی پهن بود.
(.)207
...اطالعات منابع مکتوب و داده های باستان
شناسی در باره زندگی فرهنگی یفتلیان بس
اندکشمار اند .با این هم ،می توان با اطمینان
گمان برد که در زندگی فرهنگی میراث دار فرهنگ
کوشانی بوده اند و بی تردید می توانسته اند
شماری از خصوصیات ویژه توده های باشنده کشور
کوشانی را به ارث ببرند .از جمله فرهنگ مکتوب
را .خط هایی که در آن زمان به کار می رفت -
سغدی ،باختری وخوارزمی و ...هر یک در قلمرو
گسترش خود به زندگی خود ادامه می دادند.
افزون بر این ،در پهلوی دیگر زبان ها به گونه
یی که بسیاری از پژوهشگران می پندارند ،شاید
زبانی به نام زبان یفتلی هم موجود بود .این
نسخه پس از انطباق اطالعات منابع نوشتاری،
اساسا گاهنامه های چینی با قطعات مواد نوشتاری
به یک زبان ناآشنا و ناشناس در اوایل سده
بیستم در ترکستان خاوری و پسانتر در دیگر جاها
نزد محققان پیدا شد .متاسفانه زبان یفتلی ها
را به دلیل کمبود مواد تا کنون نتوانسته اند
مورد تحقیق علمی بایسته قرار بدهند.
با داوری از روی واژه های جداگانه حفظ شده می
توان گفت که ،این واژه ها عمدتا ایرانی اند و
هم چنین تورکی و یک زبان ناشناس دیگر .از روی
آن چه که در باال گفته شد ،می توان گمان زد که
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نسخه موجودیت زبان یفتلی نه به گونه حقیقی و
نه تیوریک هنوز به اثبات نرسیده است .از
مولفان چینی که گزارش های شان تاثیر چشمگیری
بر پدید آیی نسخه در باره زبان یفتلی گذاشتند،
می توان از سیوان تسزان نام برد .او نوشت
تو-خو -لو (ُ
تخارستان) از زبان های
«زبان
کشورهای دیگر اندکی تفاوت دارد .شمار حروف
اصلی آن ها -بیست وپنج است .آن ها با نوشتن
این حروف همه مفاهیم را بیان می کنند .در
نوشتار واژه ها را از چپ به راست می نویسند.
آثار ادبی آن ها رفته رفته افزایش می یابد و
شمار آن ها از مردم سو /لی (سغد)46بیشتر شده
است و در بامیان «کاربرد خط ،قواعد مذهبی و
سکه ها همین گونه است .مانند پادشاهی تو-خو-
لو .زبان آن ها تا اندازه یی متفاوت است» .اما
در کشور کاپیسا «نوشتار تا اندازه زیادی مطابق
نوشتار تو-خو -لو است .رسم و رواج ها ،زبان و
47
قواعد مذهبی نسبتا مختلف اند».
سپس سیون تسزان در باره آن گزارش می دهد که
در شی -کی -نی (شُغنان) و در سرزمین شانگیمی
(چترال) نوشتار عین چیز است مانند کشور تو-خو-
48
لو اما زبان شان دیگر است.
این گزارش گواه بر آن است که در سده هفتم ،در
همجوار آن در کشور یفتلی،
تخارستان و مناطق
زبان
به
گذشته
مانند
کماکان
باشندگان
باکتریایی (باختری) سخن می گفتند و برای
مناسبات خطی نوشتار زبان و الفبای یونانی را
به کار می بردند که آن را از نیاکان کوشانی-
یفتلی به ارث برده بودند .احتماال این نوشتار
را که در باره آن سیون تسزیان یادآوری نموده
 . 46نگاه شود به اثر :لیفشتس و .آ« .زبان های ایرانی
توده های آسیای میانه» //توده های آسیای میانه و
قزاقستان؛ و نیز باباجان غفورف ،تاجیکان ،کتاب یکم،
ص.261 .
 . 47تاریخ خلق تاجیک ،1963 ،جلد یکم ،ص ،1998 ،446 .ج.
یکم ،ص.449 .
 . 48تاریخ خلق تاجیک ،1998 ،ج .یکم ،ص.449 .
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بود ،زندگی نامه نویس عرب زبان سده دوازدهم
سمعانی در نظر داشت که گزارش داد در مناطق
َشگرد (فیض آباد کنونی) و کوادیان (قبادیان
و
شهر توس) الفبای ویژه یی هست که به آن کتاب ها
نوشته شده بود49.سمعانی 50این گونه ،نه در باره
کدامین فاکتی که گویا کشف کرده باشد ،بل در
باره حقیقت بسیار معروف در نزد معاصرانش یعنی
در باره «حروفی که در آن جا در اوایل اسالم
رایج بود ،و با آن کتاب ها نوشته شده
بود»51سخن می گوید.
در این گزارش ها به گونه یی که بر می آید ،سخن
بر سر نه زبان یفتلی ها ،بل که بر سر زبان و
نوشتار باشندگان تخارستان و مناطق همجوار آن
در نیمه نخست سده هفتم است .در نتیجه،
 . 49همان جا ،ص.449 .
« . 50تاج االسالم ابوسعد عبدالکریم بن محمد بن منصور
فه بنی سمعان ،از شعب بنی
تمیمی سمعانی (از طای ٴ
تمیم) ،تاریخ نویس مسلمانی بود که در  ۱۱۱۳میالدی در
مرو زاده شد.
او در مشرق سرزمین های اسالمی  ،ماوراءالنهر ،ایران،
عراق ،شام و حجاز سفرهای زیادی کرد و در  ۱۱۶۶میالدی
در مرو درگذشت.
معروفترین اثر او کتاب االنساب است که به انساب
سمعانی مشهور است .وی در ۱۱۵۵میالدی به تألیف این
مفصل پرداخت  .اثر در هشت جلد تالیف شده و موضوع آن
در باب انساب عرب می باشد.االنساب دارای ارزش تاریخی
و جغرافیایی زیادی است ،چون در زیر نام شخصیتهای
معروف مورد بحث توضیحات شرح حالی و مکانشناسی به دست
میدهد .او این اطالعات را در ضمن سفرهایش گرد آورد،
چون در این اثنا ،فضالی زیادی را بهمنظورهای مختلف
مالقات کرده بود .بیشتر از نظر ایران ،ماوراءالنهر و
آسیای مرکزی دارای ارزش است ،چون در این مورد مهترین
ً یگانه مأخذ اطالعات ماست .کتاب االنساب از
و غالبا
طریق منتخبی از آن ،به نام لباب ،تالیف ابن اثیر یا
ُباب تألیف سیوطی
َلل
از طریق منتخب دیگری به نام ُلبا
معروف شده است .آثار دیگر او عبارتند از تاریخ مرو و
همچنین تکملهای بر تاریخ بغداد خطیب بغدادی نوشت».
(برگرفته از ویکی پیدیا با اندکی ویرایش-گ).
 . 51برتلد « ،تاجیک ها :اوچرک تاریخی» ،کلیات ،مسکو،
 ،1963جلد دوم ،بخش  ،1ص.499 .
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نامگذاری این زبان را همچون «زبان یفتلی» می
توان تنها به آن مفهوم هر گاه زیر نام مفهوم
«یفتلی» نه کدامین تبار معین ،بل باشندگان
تخارستان– سرزمین اصلی و مرکزی اتحادیه نظامی-
سیاسی یفتلی را در نظر گرفت ،پنداشت.
در واقع هم در ترکیب دولت یفتلی سرزمین هایی
داخل شده بودند که در آن توده های مختلف به سر
می بردند که مدت ها پیش از روی کار آمدن
دودمان یفتلی دارای نوشتار و خط بودند .این
سغدیان،
مانند
ایرانی
های
توده
گونه،
خوارزمیان ،پارت ها ،باختری ها (تخارستانی ها)
از مدت ها پیش نوشتار بسیار تکامل یافته خود
را داشتند که با آن به گونه یی که مولفان چینی
گواهی می دهند ،و همین گونه با داوری از روی
داده های باستانشناسیک آثار بسیار نوشته شده
بود ،هم مذهبی و هم غیر مذهبی .به ویژه زبان
های سغدی و باختری که رد پای خود را در هر
گوشه و کنار گستره دولت های پهناور در آغاز
کوشانی و سپس یفتلی بر جا گذاشته اند .مانند
ترکستان خاوری که در آن اسناد فزونشماری به
زبان های سغدی و باختری دارای محتوای مختلف
یافت شده است.
فرضیه در باره زبان یفتلی به گونه یی که در
باال خاطرنشان ساختیم ،بر اطالعات منابع نوشتاری
و بر نتیجه گیری ها و برداشت های انجام شده بر
مبنای مطالعه زبان دست نویس هایی یافت شده از
سوی استاین در لوو -الن (ستون چوبی) مبتنی اند.
مقایسه قطعات این دست نوشته ها با نشانه ها به
روی سکه های شاهان کوشانی و یفتلی ،پیوند
الفبای کوشانی را با الفبای یفتلی تایید
نمودند .با تجزیه و تحلیل این دست نوشته ها ف.
توماس با توجه به سکه های کوشانی – ساسانی
تثبیت کرد که متن به نوشتار یفتلی52بر اساس
الفبای یونانی نوشته شده است که از یک سو با
 . 5252استیبلین -کامنسکی ای .ن،.
مبانی زبان شناسی ایرانی ،ص.324 .
91

«زبان باختری»// ،

گزارش سیون -تسزیان در باره الفبای تخارستان
متشکل بر  25حرف و از سوی دیگر ،با خصلت نوشتن
متن که پیوند بالفصل با الفبای یونانی دارد،
تایید می گردد .بایسته است خاطرنشان سازیم که
متن عبارت است از نه سند بل که بخشی از آثار
ادبی بودایی.
ف .و .توماس بر لزوم مقایسه این متن با «قطعات
یفتلی موجود در موزه برلین» (از نیایشگاه لی-
کوک در تورفان) تاکید می ورزد .مگر ،برنشتام
با توماس در تعیین قدمت دست نویس یعنی سده
چهارم موافق نیست زیرا به باور او استاین که
دست نویس را یافته بود ،اکثر در تعیین قدمت
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یادمان های کشف شده دچار اشتباه گردیده بود.
هواداران فرضیه زبان نامنهاد یفتلی افزون بر
قطعات این دست نویس ها و نشانه های روی سکه
ها ،شمار یادمان های نوشتار یفتلی و برخی دیگر
از یافته ها را نیز متعلق می دانند :نوشته ها
به روی یک جمجمه از زنگ تپه ،نوشته های
گرافیتی رسم شده با مکتوب پیکانی روی دیوار
قره تپه ،نوشته باکتریایی دی پینتی در کنار
دیوار
روی
های
نوشته
سغدی،
نوشته
سنگ
افراسیاب ،نوشته شده به روی نقاشی های روی
دیواری در شهرک کافر قلعه ،سنگ نوشته های صخره
یی از ارزگان ،نقر شده به روی سنگ ها از دره
رود توچ ،قطعه کوچکی از تخته سرامیک با پنج
حرف یافت شده در دلورزین تپه ،نوشته به روی
مهد با نقاشی سر و نیمرخ در یکی از اسناد سغدی
و از کوه مغ« ،بایگانی فرماندار روب» از
54
تخارستان و...
به روی سکه های فرمانروایان یفتلی ضرب شده در
تخارستان ،نبشته ها بیشتر به خط شکسته کج
 .53برنشتام « ،نقدی بر کارهای توماس» //مسکو،1947 ،
شماره دوم ،ص.138 -137 .
 . 54لیفشتیس و.آ« .به بهانه کشف سنگنبشته های باختری
در قره تپه» ،ص.81-37 .
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باختری و به زبان باختری اند .همین گونه
نخستین سکه هایی که یفتلی ها در شمال باختری
هند ضرب زده بودند ،به خط باختری بودند .اما
در آینده به براهمی تبدیل گردیدند.
نوشتار یفتلی به گونه بالفصل ادامه خط کوشانی
(باختری) اما با اندکی تفاوت بود.
در رابطه با زبان یفتلی ها دو دیدگاه هست:
هواداران ایرانی زبان بودن یفتلی ها بر آن اند
که زبان دست نبشته های یافت شده در ترکستان
خاوری ،ایرانی خاوری است .مخالفان این دیدگاه
با آن که آشکارا با آن ابراز مخالفت نمی کنند،
با این هم می پندارند که یفتلی ها می توانسته
زبان باشندگان کشوری را که زیر فرمان
اند
داشتند ،به عنوان زبان رسمی خود بپذیرند.
هواداران تورکی زبان بودن خط و زبان گفتاری
یفتلیان ،به رغم گزارش بئی شی در باره یکی
نبودن زبان یفتلیان با دیگر زبان ها [(ی توده
های کوچی ،از جمله توده های تورکی زبان)-گ،].
بر آن اند که بیشتر نام ها و القاب پادشاهان
یفتلی شناخته شده برای ما با زبان های تورکی
توضیح داده می شوند.
روشن است با چنین استدالل ها بسیار به دشوار
بتوان همنوا گردید .چون بر پایه آوندهای زبان
شناسان ،فند واژگانی زبان یفتلی بیشتر از
عناصر ایرانی ساخته شده است .به هر رو،
بیشترینه دانشمندان و به ویژه زبان شناسان
زبان یفتلی را متعلق به گروه ایرانی خاوری می
پندارند.
زبان های مراسم نیایشی در آیین های مختلف به
شرح زیر بودند:
برای زرتشتیان  -زبان های ایرانی خاوری و خط
ایرانی (سغدی ،باختری ،خوارزمی) ،برای بودایی
سانسکریت ،برای مسیحیان  -سریانی ،برای
ها-
مانوی ها  -پارتی (پهلوی).
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آسیای مرکزی در دوره یفتلی ها به سان منطقه
گسترش وسیع ادیان و باورهای مختلف بود که گواه
بر بردباری مذهبی یفتلیان می باشد .از دید
باستان شناسی ،چنین چیزی با کشف شمار فراوان
نیایشگاه های بودایی ،مسیحی و مانوی که در
کنار نهادهای زرتشتی در سراسر گستره یفتلی
فعالیت داشتند ،تایید می گردد.
مواد نوشتاری مربوط به دوره یفتلی اعم از
مذهبی و غیر مذهبی ،در گام نخست بیشتر به زبان
های ایرانی شرقی (باختری ،سغدی ،خوارزمی)
نوشته شده اند که نشان می دهند که اکثریت
باشندگان کشور یفتلی به زبان های ایرانی با هم
خویشاوند سخن می گفته اند.
بی تردید ،همانا آیین زرتشتی ،دین کار و زندگی
و منبع زندگی معنوی ،اجتماعی و اقتصادی بود که
در واحه های کشاورزی و دامداری آسیای مرکزی
زمان فرمانروایی یفتلی ها توسعه یافته بود .به
گونه یی که منابع گواهی می دهند ،در مناطق
کشاورزی آسیای مرکزی هنوز در دوران باستان
مردمانی بودوباش داشتند که به زبان های گروه
ایرانی سخن می گفتند.
زبان سکایی ختنی که از قدیم االیام در ترکستان
خاوری رایج بود ،نیز به گروه ایران تعلق دارد.
در زبان های ایرانی همچنین شمار بسیار قبایل
کوچرو و چادرنشین دامدار شبان باشنده استپ های
که در کتیبه های
اورآسیا سخن می گفتند
هخامنشی زیر نام سکاها ،و در آثار نویسندگان
یونانی سده های چهارم تا ششم به نام اسکیت ها
(اسکیف ها ،سیت ها) شناخته شده اند .گستره
بودوباش آن ها از رودخانه دانوب در غرب تا
رودخانه ینی سئی در خاور پهن بود .به باور
بانو کوزمینا ،بازماندگان این آرایه پهناور
ایرانی در حال حاضر تاجیک ها (از جمله تاجیک
های پامیر ،که به بسیاری از زبان های کهن سخن
می گویند) و بازماندگان دور سکاها و جانشینان
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 اوست ها که یکی از گروه های تباری-شان الن ها
.شان ایرونی نام دارد؛ می باشند
همه این مردمان ایرانی زبان نقش بزرگی را در
 کل جمعیت آسیای میانه وethnogenesis تشکل تباری
،قزاقستان که میراث داران شان به شمار می روند
)209( .بازی کرده اند
 جمعیت همه کانون ها و خاستگاه های،این گونه
احتمالی یفتلیان و دولت ایشان که مورد بررسی
 دارای منشای آریایی بودند و به،پژوهشگران اند
 از این.زبان های ایرانی خاوری سخن می گفتند
 هسته اصلی انجمن چند قومی یفتلی را قبایل،رو
ایرانی زبان اعم از زمیندار یا کوچی تشکیل می
 همه این توده ها و قبایل تا شیوع.دادند
بودیسم اساسا پیروان آیین زرتشت بودند و این
دین در زندگی معنوی جامعه وضعیت مسلط را
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