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 عزیز آریانفر

 

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی 

 )آمیزه یی( پارسی دری

 فصل نخست

 دوره یفتلیان 

 دهمبخش 

 

 

 
  شاه یفتلی -الخون یا خگیل لنگیخسکه 

Hephthalite coin of  King Khingila, 5th century, legend: 

Khiggilo Alchono 
 

 

 
 شاه یفتلی -الهانسکه 

  Ephtalite coin Lahan king of Uddiyan 
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Billon drachm of the Indo-Hephthalite King Napki 

Malka(Afghanistan/ Gandhara, c. 475–576 (.  

 شاه یفتلی -سکه ناپکی مالکا

بینی های بلند، چشمان بزرگ و موهای انبوه و 

تردیدی در یفتلی در سکه ها ن هادراز شا

 ها بر جا نمی ماند. اروپاییدی بودن آن

  
 

 
 

 یالدیم ۵۰۰در حدود سال  ان،یهپتال نقشه
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 نقشه دیگری از دولت یفتلی.

 یفتلیان بربه گونه یی که از نقشه بر می آید،  

هم فرمان می  و ختن کاشغر و کوچاشهرهای 

. در شمال خاوری دولت نیاکان مغوالن ندراند

اسانی غرب ایران سژوژان ها( و در  یاها )روران 

در این حال یفتلیان همسایگان یفتلیان بودند. 

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 

فرمان  هم  بر بخش هایی از شمال پاکستان کنونی

 می راند

 

 

یفتلی ها یکی از اسرارآمیزترین توده هایی اند 

که به رغم فرمانروایی دیرپا و گذاشتن تاثیر 

و  ، آیینیسیاسی، تباری، فرهنگی شگرف بر تاریخ

خاور پشته ایران، هنوز هم بسیاری از  زبانی

گوشه  های تاریخ شان تاریک و بحث برانگیز 

 مانده است.

  

ت بسیاری در باره یفتلی ها کتاب ها و مقاال

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 

دولت یفتلی و »یفتلی ها نوشته شده است، کتاب 
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نوشته شاد روان  «نقش آن در تاریخ آسیای مرکزی

ر برنامه دارم داکتر معروف عیسی محمدف است که د

در آینده آن را به پارسی دری برگردانم. ایشان 

منابع  یقیو تطب یخیجامع تار اتالعپایه مطر ب

 سایل اتنوژنیزم یبه بررس یعلمآثار و  یاطالعات

ethnogenesis ی هپتالیان پرداخته، فرهنگ شیدایو پ

تحوالت سیاسی میانه های در  هپتالیان را نقش

عاصر متوده های  یریلگشکهزاره یکم میالدی و 

در این جا تنها  د.نده ینشان م یمرکز یایآس

فشرده یی از نوشته های ایشان را به پارسی دری 

 .نماییممی ترجمه و پیشکش  
 

از  -فقیدگومیلیف ( اکادمیسینپژوهشمند )همچنین 

هم مقاله جالبی را در و بنام تورک شناسان بزرگ 

را می ها آن باره یفتلی ها نوشته اند که ترجمه 

آوریم و نیز آن چه را که در باره یفتلیان در 

نشر کرده )لق تاجیک خکتاب شش جلدی تاریخ 

 (پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم تاجیکستان

 . آمده است

 
که در ویکی پیدیا اما در آغاز آن چه را ...و 

در باره یفتلی ها به زبان های پارسی دری و 

در ویکی پیدیا به . مروسی آمده است، می آوری

    زبان روسی در باره یفتلیان چنین می خوانیم:
سده های  لیاوا یی لهیقب هیاتحاد-یفتلیان»

دولت پنجم( بودند که -میانه )در سده های چهارم

در برگیرنده ه پهناوری را به میان آوردند ک

 یایآسدر ) و باکتریا یا باختر سغدسرزمین هایی 

( می گندهارا )شمال هندو  (افغانستانیانه و م

 گردید. 

 

 در گاهنامه نویس جهان باستان هم -وسیپروکوپ

های یفتلی که آن ها را همچنین به نام  باره هون

 یدر حال .نوشت می خواند؛[ 1]« دیسف یهون ها»

 پیشتر از او سندگانیاز جمله نو گرانیکه د

های  ها را هون آن نوس،یمارسل انوسیمانند آم

می پندارند که محققان  یبرخد. خیونی می نامی

« یفتلی ها»خیونی به ی ها هوننام تباری [ که 2]

 تغییر یافته است. 
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 -هفتالنائفتالن یا ی، زانسی[ تئوفان ب3]به گفته 

به نام او  تبارش که همه تیره و پادشاه یفتلیان

داد شکست ساسانی و پارس ها را  روزیپیاد شده، 

، را از دست دادند هاو بندرهای بازرگانی که شهر

آشینایی از رکان وتها را این شهر یاما به زود

 یایدر پانی، سک  ی[ پر4] ه گفتهبد. نرفتگایشان 

متصرفات هون ها در  در حدود یهایو بندر کسپین

 اختیار آنان بود.

 
  یخچه:رتا

فر  وخشون یفتلیان  ، پادشاه457 به سال

(Vahshunvarچَغانیان و ُتخارستان و بدخشان )  و مرو

 ی بر نیسنگ باج را زیر فرمان خود درآورد و

کابل و یفتلیان وادی های  ،. سپسگذاشت رانیا

را گرفتند و قره شار، کاشغر، کوچ و خُتن پنجاب 

گستره های ها  آن ،گونه نیارا تصرف نمودند. 

و  زستانیقرق کستان،یکستان، تاجیرکمنستان، ازبت

و نیرومند را زیر چتر یک دولت واحد افغانستان 

 درآوردند.  

 

ه جویی گسترروند در آن ها  ،گذشته از این ها

هند و پاکستان  یشمال یشرق، بخش هاخود به سوی 

ی هند تصرف کردند و با دولتو پنجاب(  ری)کشم

در  رچند با 460 و سر از ،همسایه شدند  گوپتا

ه لشکرکشی زدند و عمال دولت بدست  ها برابر آن

 ردند.آن ها را از میان ب
 

های جنگ  خیتاراز  ،سده های میانه سندگانینو

. نیک آگاه بودندبا یفتلیان  روزیپ شاهنشاه

گزارش داده بود که پیروز را هون های  وسیپروکوپ

به [، 5[ ]1]یفتلی توانستند با حیله و نیرنگ 

ها می انجامید و در  ستانکه به کوه یبن بستسوی 

، بودندنشسته ن یکم آن جا بر سر راه او به

بکشانند و ایرانیان را در آن جا محاصره و او 

[، بر 6از محققان ] یخبر بیندازند.را به دام 

می ، اوو هشام سلف  ی[ طبر7] های اساس گزارش

  رخ داده بود.که جنگ در مناطق خراسان پندارند 
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 ،استیلیت Yeshuبه ویژه ایئشو  ،یسور سندگانینو

یدند، یفتلیانی را که با پیروز می جنگ

می « خیونیانی که به نام هون یاد می شوند»

از سوی دو بار  روزیپ ن او،سخبه  [.8] خوانند.

و هر دو بار با میانجیگری  شد ریدستگ خیونیان

او را با خیونیان  یآشتزمینه ، که Zeno زینو 

 روز،یپفراهم آورد، با پرداخت گزاف رها گردید. 

ه های سک یابور پرداخت سی باوعده با سپردن 

کواد خود  ش، پسریزندگ سیمین در ازای نجات

و بار دوم  )قباد( را نزد هون ها  گروگان گذاشت

 دیپس از خرسپرد دیگر با آنان نجنگد. اما وعده 

و در بار دیگر بر آنان تاخت  ،پسرشو رهایی 

 [.6] لشکرکشی خود کشته شد نیآخر
 

در  ،)واعظ، خطیب( ریتور یای[ زکر9] به گفته

، که ها ، هونی(الدیم 504) ایآناستاز زدهمیسال س

آنان را به خدا اند و  مانند جانوران درنده»

، با گذشتن «باختری رانده استشمال سرزمین های 

]منظور از کوه های « قفقازهای روازه د»از 

-هندوکش است که  قفقاز آسیایی خوانده می شد

، به حدود شدمی اظت که از سوی پارس ها حف، گ.[

 رسیدند. آنان

 
 لیدلاز  هون هاپیشواز  ا شتافتن بهب روز،یپ

که ند پاسخ داد ها آن. فتآن ها آگهی یاحمله 

اگر که است وعده داده  (زانسیبامپراتور روم )

پارسیان را بر هم بزنند، مقدار با  یدوست

پارس و اگر هدایای خود را چند بار خواهد ساخت. 

هند دهند، با آنان خوامقدار نهمان به ها 

و پس توافق کرد با شرایط آن ها روز یپ «جنگید.

با خوردن سوگند و بلند کردن دستان غذا،  از صرف

برای دریافت  شد.دستیاب به سوی آسمان؛ توافق 

و  ما ماندنداز هون تن چهار صد  وجوه نزدیک به

پیروز با آکاهی . ندپراکنده شدو  رفتند هیبق

ز آن چه یافتن از این که شمار هون ها کمتر ا

است که برآوردن کرده بود، پیمان را زیر پا 

 شد. جنگ گذاشت و آماده
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مجمری از  ،پیمانشکنان پیروزی بری تشنه هون ها

درخشان و فروزانی را که بر روی آن  غالآتش ز

ی خود آوردند و خداریخته بودند، نزد مشک عطر و 

با آغاز کردن نبرد در ، سوگند یاد کردند.  سپس

را ش و شمار بسیاری از سپاهیانو ا ،وزریپبرابر 

 [10].ندخود بازگشت یها نیبه زمکشتند و 

 
می  گزارش، روزیمرگ پبا شرح ، استیلیت ایئشو

 کنده یبزرگ گودال دانیم کیهون ها در ، که دهد

. در ندبودانده پوش و سبزه و روی آن را با چوب

دسته های از  یکیشهر گورگو )گرگان(،  یکینزد

آنان را  ش روی پارس ها ظاهر شدند وهون ها پی

 به سوی گذرگاه خطرناک  کشاندند.

 
نیرنگ کارساز واقع شد و همه سپاهیان همراه 

 ریدستگ انگرید .و پسرانش کشته شدندپیروز 

هم  وسی[ پروکوپ11] همانندی راداستان  گردیدند.

تنها  روزیکه پمی افزاید که  ،باز می گوید

ه هنوز جوان بود، ک ش راپسرکوچکترین  -قباد

 شماررا که خود فرزندان دیگر و خانه مانده بود 

 می رسید، به همراه برده بود.تن  یس شان به

 

و  «جادوگران»از دست که از کشور خود باد ق

که ی گریخت پادشاهشده بود، نزد  ندهاراشراف 

او  دختر و باگروگان گرفته بود، زمانی او را 

رد. پادشاه بود، عروسی ک خواهرش که دختر

دامادش، سپاهی را  -یفتلیان بنا به خواهش قباد

آن   یاریدر دسترس او گذاشت و قباد توانست به 

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 

ت غرامات جنگی کنستانتینوپول ناگزیر به پرداخ

 [2]گردید. 

 

درگذشته سال پادشاه یفتلی  ) - Toraman تورامان

حوضه رود سند که در کابل فرمان می راند،   (502

 پسر و  Mihirakula اکوالرمه فت.رگ Malwa تا مالوهرا 

پادشاه  530و  502 ، در سال هایتورامان نیجانش
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فیل » -یفنلیان بود و با نام کیش هندی خود

 شناخته می شد.  «تبار

 

پنجاب را پایتخت خاور واقع در  - Sakalساکال ،او

ند دال ات ناشده یی هم بثا یهایادعاخود ساخت. 

با همین   ،)سون یون( ونیسونگ بر این  که درست 

 520در شاه گندهارا )پورشاپور یا پیشاور( 

دیدار کرده بود. این در حالی است که برخی 

 نیکه اه بود گفت ونیاستدالل می کنند که سون 

 .استرا فتح کرده  ریپادشاه کشم

 

در  Yasod ی هند یاسودهارمنجاا، ر533به سال 

هایش با افتخار بر خود می بالد که  سنگنبشته

را   را شکست داده و و مهراکوال قبایل یفتلی

پس از وادار ساخته است تا فرمانبردار او گردد. 

جا که آن  ،عقب نشست ریکشمبه مهراکوال  شکست نیا

سرکوب یورش برد و خود  در گندهارا  رعیتبر 

در باره آن که  ،ی را به راه انداختنیخونهایی 

ی است حالدر  نیا گزارش داده بود. ونیسون  ایگو

یفتلی دیدار نکرده، بل  Mihirakula با ونیسونگ  که

مالقات  520در یادا  -وافرمانرکه با نماینده 

به و  (ریدر شمال پاممتصرفات او در )ه بود کرد

برای   533 در هیچ رو نمی توانست بداند که

رخ و کشنده یی  های سرنوشت سازدادیرویفتلی ها 

 Mihirakula ییبودا یباستانتاریخ نویسان دهد.  یم
را همچون دشمن سرسخت آیین خود به تصویر می 

  کشند.

 

در متون بودایی او را به خاطر خشونتش همچون 

می دارند. سیوان تسزیان در  مرگ معرفیمظهر 

با پادشاه  مهراکوال میانه های سده هفتم جنگ

می  فیتوص باالدیتا یروزیپرا ، Baladita باالدیتا

گناهانشان سزای به عنوان   Mihirakula مرگاز و کند 

 بودا میتعالادیده گرفتن نو زیر پا گذاشتن و 

پادشاهی گاه گذشته نگر. ن با اماسخن می گوید. 

. این  را مقارن سده پنجم می داند Baladiti دیتیباال

گونه، هماهنگی رویدادها و شناسایی یادا به 
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عنوان یک یفتلی نیازمند مطالعه موشکافانه تر 

 است.

 

گاتفر )غاتفر(
1 Gatfar- نشاه یفتلیان با داد 

برای  560در سال که رک وت نرایکشتار سفدستور 

از ایران  ریت دیپلماتیک راهی درباروانجام مام

آتش جنگ را برافروخت. او بودند، خاک  قیطر

پیمان بست و با یک  رک هاوخسرو با تپسانتر 

 رکوت یغربخاقان دختر با پیوند دودمانی 

 ازدواج کرد.ایستیمی 

 

در با خودستایی و بالندگی خسرو،  562حوالی  در

)کنستانتینوپل( الف زد که دولت  هیقسطنطنبرابر 

رک وت در واقعاما ه است. شکستدر هم را یفتلیان 

ایستیمی با [ 12]ود کرده بودند.بها آنان را نا

 .گرفترا ، سمرقند Chirchikچیرچیک  رودگذشتن از 
 

آرایش یافته  در بخاراکه  یفتلیان زبده یوهانیر

و ، های هموار بجنگند در دشتنکردند  رخط، بوند

زدند. به کوه ها  ینیعقب نشاز همین رو دست به 

 یکارش یکیدر نزد 565در سال که سرنوشت  نبرد

و با  دیانجامدرازا ، هشت روز به رخ داد)قرشی( 

شکست یفتلیان . دیرس انیبه پاایستیمی  یروزیپ

به و ، کردندرا سرنگون خورده شاه خود گاتفر 

که در را ، Fagonishفُغانش -چَغانی شاهزادهاو  یجا

تورکان بر در برابر را  رانیاتا تالش بود 

 انگیزد، برگزیدند. 

 

جاده »بر کنترل دولت یفتلی با از دست دادن 

دولت یفتلی هستی رو به انقراض گذاشت.  ،«شمیابر

 انیرانیامیان و  هم پایان یافت در شمال هندوکش

دست یافتن بر خسرو با  .شد میتقسو تورکان 

                                     
1

. غاتفر به گمان غالب معرب گاتفر است. از دید ریشه  

سی گاتفر می تواند متشکل بر دو سازه گات و فر شنا

قوم گوت  باشد که در این جا گات )گیت، گوت( به معنای

می باشد. اگر چنین باشد، گاتفر یعنی شکوه گات ها یا 

ت ها به معنای گوت های گوت ها. می دانیم که ماساگی

  گ.-بزرگ است.
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و میان پارس مرز آمو را  سرزمین یفتلیان، 

   تعیین کرد.  ناتقاخا

 
یفتلیان هند نیز از دهم ژهسده دوم  مهیاز ن سر

بیشتر از از شوند.  یم دیناپد خیاردایره دید ت

در که  ییدر منطقه کابل، جا هر جایی یفتلیان

کردند، دوام  یم یزندگ حمله اسالمآستانه 

 آوردند. 

 

 (:یانسان شناسانترپولوژی )و منشاء 

 :یرکوت نسخه 

ارائه کرده  آن راکه پارکر  دگاه،ید نیمطابق ا

 بود، یفتلیان از بازماندگان یوئه بان ها 

yueban یک توده پروتوتورکی ،یکه به گفته واند 

.[13] بودند
2

 

 

 )بلوخ( دیدگاه همانندی را محققانی چون بلوشی

[ و تولستوف داشتند که می پنداشتند خاستگاه 14]

نخستین یفتلیان قدیم کرانه های رود و زیستگاه 

عروج »وف در اثر خود زیر نام سیر است. تولست

                                     
2

دولت  -Yuèbān  :، به پینین  悅般. یوئه بان )به چینی

باستانی توده هونو در بخش مرکزی جنوب قزاقستان کنونی 

میالدی پی  ریخته شده بود. پارکر  و  160[ که به سال 1]

[ 2است. ]« آوار»دئبو بر آن اند که یوئه بان شکل نو 

بیله  تقسیم می شدند: قبه چهار  . یوئه بان ها[3]

[. شماری از محققان 4چویوئه، چومی، چومهون و چوبان ]

می پندارند که یوئه بان نام خود را از از قبیله 

یوئه بان از سوی  490[ گرفته است. به سال 5چوبان ]

قبایل تیله سرکوب شدند که در حوضه رود ایرتش سیاه 

    [.  1دولت گاوگیوی را پی ریختند. ]

 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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به شرح حال « عمومی قبایل وحشی در سده چهارم

 [ .[15این  قبایل پرداخته است

 

را توده  یفتلیان هم Cristian کریستیان دیداو

  [16]پروتوتورکی می پندارد.

 

با اندیشه تورک بودن یفتلیان با این همه، 

گزارش آشکار بئی شی که خاطرنشان ساخته است 

، در مغایرت قرار می ستین یفتلیان تورکی زبان

 [17] «.گیرد

 

کوچی زبان  هب گفته ها مربوط نیحال، ا نیا اب

می  «یاداها»های باشنده متصرفات آسیای مرکزی 

هم » یفتلیان مماثل و مشروط با سگردد که ب

در بئی شی  ،الحشمرده می شوند. در این « انجمن

ها  زبان آنکه مشخص گفته می شود به طور 

و  Gaoche گاوچه ها ژوژان ها  و با زبان یاداها()

ها  «هوستی» خوستی ها یا[ نیز زبان همه ]دیگر

 ( یکی نیست.نیکوچ نش)توده های 

 

تاریخ دودمان  54گذشته از این ها، در دفتر 

لیانگ شو یادآوری می شود که برای گفت و شنید 

زبان آن » «یادا»چینی ها با نمایندگان متصرفات 

به زبان ]باشندگان متصرفات خئنان[  را باید ها

تنها پس  ( ترجمه کرد.(Tuyuyhun )هون های تویوی(

 آن را دانست. توان یاز آن م

 

یکی از دالیل هواداران نسخه منشای تورکی 

 -نام فرمانروای یفتلی سده ششمتفسیر  ،یفتلیان

میهیراکوال )مهراکوال( است که دارای دو سازواره 

واژه و )خورشید(  -ژه ایرانی مهروا -می باشد

را « بنده خدا»که معنای ، بنده -ُکل )ُقل(ی رکوت

 بازتاب می دهد.

 

 ینیمنابع چدر که  تیواقع نی، با توجه به اماا

« لو -تسزیویی-لو-سی-مو»همچون  Mihirakula نام

یا سیالب نخست آن با هجا است،  شده یسیرونو

ینی گردد آفرزبا« ما»اطمینان می تواند همچون 

 Rahula  «راهوال» «ماها»یعنی می تواند مانند  
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 -پسر بودا -گردد  که در این جا راهوال ریتفس

خالف نام،  ریتفس نی. چنه بودشد arhat که،یامونیشاک

با مناطق یفتلیان و مسََلم پذیرفته شده  پیوندهای

 سمیبوداز افغانستان و هند، که در آن  یشمال

 پیروی می شد، نیست. 

 
 ییبوداراهب که بر آن اند از محققان  یبرخ

آنان شرح به و یفتلیان را دیده  ونی سونگ-چینی

در زمستان سال  ونیسونگ  اما. پرداخته بود

ه بود که کرد دیبازداز متصرفات یاداها  519/520

آنان را متعلق به دولت  پژوهشگران از شماری 

 یفتلیان می دانند.

 
در ونگ یون که گویا از این رو، تکیه بر گزارش س

را به ان آنیفتلیان را در هند دیده باشد و  520

جامه های  که بیسواد نشینچادر مردم »عنوان 

می چیزی که به پیمانه برابری  -«چرمی می پوشند

خیونی بودن و هم به سوی منشای  هم به سودتواند 

بدون انجام  نسخه تورکی یفتلی ها شمرده شود،

 یاندازه کاف مساله به پژوهش های ژرف در این

 .ستنیمعتبر 

 

ژو چ یوی سی» 54آن که دفتر ه ا توجه بب ژهیه وب

 خی( تارسرزمین غربی های ی)همه وحش «ژون(

آشکارا سخن از  )سده ششم(« شو انگیل»دودمانی 

 چیه»برد خط در میان یاداها دارد.  رکا

از این رو روی چوب حک می د، نداری نپتیاسکر

و  همسایه خود مراوده  دارند کنند. با کشورهای

نوشته  ازخود  یوحش هیهمسا یاراضبا حال در این 

کاغذ روی  یبه جاکه  ،کار می گیرند یوحش یها

  «.می نویسند پوست گوسفند

 

 ستمیبسده دانشنامه سونگ اواخر اطالعات در  نیا

 پتیاسکر»تکرار می شود:  Yulanیوالن  نگیپیتا

نویسند. در مراوده می  درختچوب  یبر رو ،ندارند

« هو)»های وحشی  نامه از هیهمسا یخود با کشورها

پوست گوسفند کار می گیرند و از «( خو»یا 

 .«استفاده می برندکاغذ  ی( به جاپرگامنت/ چرم)

به جز از اقامتگاه دژ یاداها مطابق منابع چینی 
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دیگر و کاخ نیایشگاه ها  مانند شاهی بادیان و

 شهرها را نمی شناختند.

 

 نسخه منشای سکایی خاوری یفتلیان:

خیونی  و یفتلی های پروکوپیوسمحققان اکثریت 

را یکی می  [20[ ]19[ ]18] انوسیآم های 

کوچرو می  یفتلیان را از آنان یبرخ پندارند.

انگارند که از آسیای مرکزی )جونگاریا( 

(Dzungaria)  به دامنه های پامیر رخنه نموده

به منابع قرون وسطایی  بودند. دیگران با تکیه

خاطر نشان می سازند  وس،یمناندر و پروکوپ چون:

بودوباش داشتند.  ها شهرستان ردکه یفتلیان 

. همین گونه دیدگاهی هست دال برآن که [21]

ز جنوب بل که ااز شمال نه سغد  یفتلیان به 

 [22. ]ه بودندآمد

 
داوری از روی از محققان، با  یبرخبه باور 

 و یونانیحروف  ی یفتلی بهسکه ها یرونوشته های 

اویون یا  خود یفتلیان خود را ،یزبان باختر

 ( می خوانده اند.   («OIONO»هیون

  

 :ایرانی -سایر نسخه های خاوری

هون »که یفتلی ها را به نام  ،یصریق وسیپروکوپ

را فرزندان ها هون  یاد می کند، « دیسف یها

در باره آن می داند با گزارش دادن  ها ماساگت

، زانسیفرماندهان سواره نظام ب انیدر مکه 

ها  از مردم ماساگت« »گانئا»سپهداری به نام 

یاد می   Unnsبود که اکنون به نام اون ها

یفتلیان را  وسیپروکوپ ،در همان زمان[ 24شوند.]

ها که یفتلیان با آن ها مرز مشترک هون  گریاز د

ی آن که ب لیدل نیو به همندارند، جدا می شمارد 

 کهاید افزمی  ،کندمخلوط یفتلیان را با آنان 

یفتلیان مانند سایر توده های هونی کوچی نیستند 

و از قدیم ها در سرزمین های پر بار مسکون شده 

 اند. 
 

 دیسفهای بدن هایی اند دارای از هون  یکیها  آن

دیگر هون ها مانند شان یست زشیوه و ریشدار و 

زیر فرمان یک  و ندارندی حیواننیست و زندگی 
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و میان خود  و  ،دارند روعو دولت مشاند ادشاه پ

را رعایت می کنند و به هیچ رو عدالت همسایگان 

 [1] پارسیان نیستند.و  انیرومبدتر از 

 
به باور گومیلیف یفتلیان کوهنشینان برخاسته از 

 [. بنا بر این نسخه، مردم26[ ]25پامیر اند ]

های کنونی پشتون که نیاکان قدیمی اند  یرانیا

 [.27] شمرده می شوند.

  
دیدگاه دیگری هم هست دال بر این که  نیهمچن

یفتلیان از دید تباری آمیزه یی اند از قبایل 

 [ 28] .یسغدمهاجر تخاری و باشندگان بومی 

 

  :و فرهنگ تیریمد 

شمال افغانستان )باختر، مرکز دولت یفتلی در 

نشین های جداگانه یی هم واقع بود.  سردار کندز(

در جنوب افغانستان و گندهارا ها  نیتگ یرهبر به

 داشتند.)پنجاب( 

 

وجود دبیره ها از  یدولت انواع مختلف نیدر ا

ی مرس پتیاسکر ...و یبراهم ،یباختر ،ی: سغدشتدا

ش با حروف یونانی بود. نق یباختر -دولتی آن 

بازی می « شمیابر راه»آن در اقتصاد را  یمهم

 کرد.

 
آمد،  برای در باال آن چه که حال، همه  نیا اب

تایید نمی گردد که مغایر « یادا»سرزمین 

  همگرایی این سرزمین با دولت یفتلی می باشد. 

 
ها سیماهای آشکارا سکه  یبر روپادشاهان یفتلی 

چشم  های بلند و راست و ینیباروپاییدی دارند: 

می شوند و ریش دیده و  لیها با سب بزرگ. آن یها

است.  دهیتراشهای شان چانه ریش های زیر 

پرداز نموده  نیکوچ نششان یفتلیان را  معاصران

و های پشمی زندگی می کردند چادرکه در [ 29]اند 

ین می پوشیدند. قالین و گلیم شمیبراجامه های 

 .بودخانه های شان فرش  ریناپذ ییبخش جدا
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دارای  یحیمسطرفه این که در میان یفتلیان آیین 

  549وریانی هم رواج داشت و به سال طگرایش نیس

در باره نیرو و نفوذ  [30] خود را داشتند. اسقف

مسحیت در میان یفتلیان این فاکت گواهی می دهد 

در مبارزه  یحیمس یهمبستگکه آن ها از اندیشه 

پارس پیروی  شاه -یزد گرد دوم یزرتشتمبلغ با 

 -نگ بودایی یونانی. آن ها با فره[31] می کردند

یی خصمانه  اریبسباختری بومی )کوشانی( برخورد 

 داشتند.

 
 یاداها که با یفتلیان هم یدر همان زمان، گاه

پنداشته می شوند، پیرو مسحیت نبودند و انجمن 

از پیروان روح آسمانی، آتش پرست و... شمرده می 

ی را به پیشگاه یشدند که همه ساله قربانی ها

می کردند. در این حال، مراسم  خدایان تقدیم

نیایش و پرستش بسیار کوتاه بود و محدود به یک 

گوشت  .می گردید ادای احترام در برابر قربانی

سر  سمیبا بود ،یتا حدودمی شد. خورده  یقربان

مخالفت نداشتند. در بادیان نیایشگاه هایی 

 خود یاداها ربطی به آیین اما بودایی بود. 

  ی نداشتند.یابود

 

پشتون ها از محتمل ترین بازماندگان یفتلیان 

رده می شوند.مش
3

 در هندها راجپوت منشای [ 32] 

                                     
3

 لیقبا»به باور داکتر اسکندر بایارف تاتاری،  .  

ی انریای، یفتلی و دولوبا از روی همه نشانه های ابدال

 -خاوری بودوباش داشتند ترکستانزمانی در ها  آن اند.

از ایشان توپونیم )نامجا یا نام گیتایی( که  ییجا

و سپس از آن جا از راه  -استمانده  بر جا یابدال

افغانستان، ترکمنستان و کنونی  آسیای میانه به سرزمین

 .ندرفتی خاوری اروپا

 

سده همراه ج پس از پنتقریبا  «یابدال»ن ارکمطایفه ت

 ریصغ یایفتح آس ند.رفت انهیمخاور با اغوزها به 

را با آنان مربوط  (کنونی هیترکسرزمین آناتولی یا )

ی نام هاان در آسیای صغیر آنبازماندگان از  می دانند.

 اریبه احتمال بسجا مانده است.  بر یابدالخانوادگی 

[ گ.-]نام خانوادگی نویسنده ( Bayarبایار ) نام اد،یز

 با آن ها ارتباط می گیرد.
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( که منشای تباری شان را Dulobی دولوب )از بلغارها

برخالف حقایق تاریخی تالش ورزیده اند به قبایل ژرمن 

 بر جا مانده اند. Duleb پیوند بزنند، دولیبی ها  

 

مرکز نه رد شده از سوی )اما  های گنگ امیپبر ا نب

ی های نیرها و اوکراتاتا(، (O.Balanovskyی بالنوفسکیعلم

 هم اند. بستگان  ید ژنیتیکیداز  منطقه لووف

 

ی و بدالآن چه مربوط می گردد به هم آوایی کلمه های ا

و  یتاتارهای زبان  ا درآشکارچنین چیزی  ،هپتالی

ی برجسته می باشد. روشن است، می توان کلمه های ریباشق

 «ایتیل و ادیل را با هم مقایسه کرد.

 

چند بار هم هم : چنان چه در گذشته رندهیادداشت گزا

یم، تا کنون بر سر وجه تسمیه قبیله ه ایاد آور شد

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 

انا همین دیدگاه بیشتر پذیرفته تغییر شکل یافته که هم

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، 

اما در باره پشتون های کمتر کسی تردید داشته است. 

شمار بسیاری از دانشمندان غلزایی داستان متفاوت است. 

آن ها را از بازماندگان یفتلی ها می پندارند که با 

دراویدی ها آمیزش یافته و پسان  -توده های بومی هند

ها هم با تورکان بازمانده از سپاه محمود غزنوی 

 خویشاوندی پیدا نمودند.    

 

 با این هم یادآوری چند نکته را بایسته می پنداریم:

است کسی باور کند که در جهانگشایی های  بسیار دشوار

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 

ی اشاره نشده است. اما در سایر زبان ها به چنین چیز

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.

 

ان ابدالی، نه از همین رو، می توان گفت که طایفه ترکم

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 

وده پشتون های غلزایی آمیزه یی اند از یفتلیان و ت

های بومی باشنده گستره میان کابلستان و رود سند یعنی 

کوه های سلیمان و دامنه های آن که زبان شان در آغاز 

میزش با پشتون های آمانند یفتلیان بوده اما در اثر 

 ابدالی و زیر تاثیر آنان پشتو شده است.

 
در پیوند با گفته های نویسنده همچنین بایسته می دانم 

 ه :یادآور شوم ک

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. 

 
ره شاهرخ تیموری، زمین هایی به پشتون ها در در دو

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 

سیطره نداشتند یعنی اصال بر گستره  کرانه های رود سند

 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 

ه صفویه نام عبدالی در جایی دیده نمی شود. دست کم بند

 تا کنون در کدام منبعی با این نام بر نخورده ام.

 

هرگاه بپذیریم که پشتون ها )ابدالی ها( از 

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 

ندر را به نمایش کشیده اند، در نبرد داریوش و اسک

کنار داریوش سواره نظام افغانی )پشتون( مجهز با جنگ 

افزارهای سنگین دیده می شوند. این تصویر در کتاب 

نوشته داکتر محمود افشار و نیزکتاب « افغان نامه»

به زبان انگلیسی آورده « تاریخ جنگ های افغانستان»

دالی پیش از شده است. نتیجه این که پشتون های اب

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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نیز به یفتلیان و دیگر مهاجران آمده از  را

ساک ها، یوئه شی ها، گورجارها  -آسیای مرکزی

 نسبت می دهند.

 

در بوته به دقت  دیباها را سازه  نیاعتبار ا

 یایآسکوچی های نخستین چون آزمون  قرار داد. 

گلگت(  قی)احتماال از طری به بخش شمالی هند مرکز

« سی» متعلق به مردمشدند و ارد ودوم سده در 

ی شناسایی مرکز ییایسکاها آسبودند )که همچون 

که از زادگاه و زیستگاه خود در  (می شوند

( از سوی یوئه شی های بزرگ هیرچیسم)رود هفت

«رانده شده بودند.
4

 

                                                                                                          
یعنی غلزایی ها از بازماندگان یفتلی هستند که در اثر 

 ن شذهپشتئ زباآمیزش یفتلی ها با پشتون های ابدالی 

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 

شد. ابگان روشن نیست. شاید افغان، معرب ابگان با

)اب+گان( یعنی مردمان کوچی. شایان توجه است که در 

به « اب»دیده می شود. حال، اگر « اب»کلمه ابدالی هم 

معنای کوچی باشد، با پرسش دیگری رو به رو می شویم که 

یعنی چه؟ تنها چیزی که به ذهن می رسد، این « دالی»پس 

دی  است که شاید دالی شکل دگرگونشده دیلی باشد. یعنی

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.      

 

که در لشکرکشی با توجه به همه این ها می توان گفت 

سرزمین  -های سلجوقیان بر آسیای صغیر )آناتولی

امپراتوری روم شرقی بیزانس یا ترکیه کنونی( نه پشتون 

های ابدالی، بل که یفتلی های آمیزش یافته با 

 گ.-ترکمانان، اشتراک داشته و پیشاهنگ بوده اند
4
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به حدود تخارستان هجوم آوردند.  نیچ یگانسو

بود و در  یالدیم ۴۲۰از سال  انیقدرت هفتالآغاز 

مشترک خسرو  یبه دست قوا یالدیم ۵۶۷سال 

رفتند. در مورد  میانو ترکان از  روانیانوش

و فرهنگ و حدود دولت  خیتار ان،منشأ، زب

 نیب یمتفاوت یها دگاهیو د اتیفرض انیهپتال

باره زبان  دانشمندان وجود دارد و هنوز در

اما  .نده ادینرس یواحد هیبه نظر انیتالپه

از  انیفتلین باورند که زبا نیها بر ا آن شتریب

 بوده است. یشرق تبار یرانیا یها زبان

 

 :انیمتعدد هپتال یها نام

 یها به جز نام هون انیتالیمنابع مختلف ه در

امر به  نیدارند که هم یمتعدد یها نام ،دیسف

است. در  را به وجود آورده یادیمشکالت ز ییتنها

 .است تیَابد ل و ا پتال -ها نام آن یانیمآخذ سر

در مآخذ  ؛تیَابد ل و ا فتال -زبان یونانی در مآخذ

 یارسپدر زبان  ؛و ت ه تل دلیا   ،َهپ تل -یارمن

و  طلیه -یدر زبان عرب ؛ا فتال و ه فتال -انهیم

 و تلیه تل و ه -یارسپو  یکیدر زبان تاج ؛فطلی

  .نی   -ید -هی  َده و  -هی   ینیدر مآخذ چ

 

 -ییگفت که در مآخذ اوستا دیبا نیبه جز ا

(، در Xyōn) ونیخ -ی(، در پهلوX’iiaona) واونایخئ

و  اند دهیهونا نام -یدر هند ، Chionitae   -نیالت

با  یها و مآخذ ارمن ها را با ترک آن یعرب مآخذ

 اند. کرده ختهیآم انیکوشان

 

و  انیانیخ سرخ -هم  یو مآخذ هند یمتون پهلو در

وجود دارند. به باور  انیانیدخیهم سف

از سرخ بودن کاله، زره  ان،یانیخ سرخ ،دانشمندان

 یرو ری. در تصاودیآ یها بر م و جوشن و پرچم آن

دو رنگ متفاوت  زیدر سمرقند ن ابیافراس وارید

 یگریو د یرو سرخ یکی شود، یم دهید انیاز هپتال

 تیآن را موجود لیدل توان یاست و م یدرویفس

 .میبه شمار آور انیانیدخیو سف انیانیخ سرخ

 

  :انیو قدرت گرفتن هپتال انیداریک ینابود
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 ۴۸۳تا  ۴۵۹از  یزمان پادشاه) ساسانی روزیپ

را مغلوب  دارهایک یطور قطعه توانست ب (،یالدیم

هجرت کردند و  ،اداریشاه ک تیکند و آنان به هدا

موسوم  یگریاما قوم د .ر ساکن شدندگندهارادر 

آمده  نیچ التیکه از ا اطلهیه ای انیبه هفتال

از  انیداریتخارستان که تازه ک ید، به نواحبودن

 نیبا ا روزیجا رفته بودند، هجوم آوردند. پ آن

 ریبه جنگ کرد. اما مغلوب و اس آغاز دیدشمن جد

 از غلبه پیشناچار شهر تالقان را که ه شد و ب

 ،بود یمستحکم یشهر سرحد ان،یداراو بر کی

جا  کرد و متعهد شد که از آن میتسل شانیبد

شد با پرداخت غرامت ناگزیر  زینکند و ن تجاوز

 خود را بخرد. یجنگ، آزاد

 

قباد چند سال به عنوان گروگان در دربار  پسرش

مبلغ پرداخته شد. همه ماند تا  انیپادشاه هفتال

 ،با وجود ممانعت سپاهبذ وهرام روزیپ ،از آن پس

 نیوارد جنگ شد. ا انیبا هپتال بار دیگر

 میبس وخ یسرانجام یدالیم ۴۸۴در سال  یلشکرکش

 یم شیپ یابانیکه در ب رانیسپاه ا رایز افت،ی

 روزیکه نابود شد و پ کامالً مغلوب دشمن، بل رفت،

از  یکی. امدیو جسد او هرگز به دست ن دکشته ش

افتاد که  انیبه دست پادشاه هپتال روزیدختران پ

داخل مملکت  انیاو را به حرم خود فرستاد. هپتال

مرو و  یرا با شهرها التیا نیچند شدند و رانیا

 انیرانیبر ا انهیسال یهرات تصرف کردند و خراج

 یکیبه موقع باج  لیپس تحو نیکردند. از ا لیتحم

 شد. رانیا یمهم و شاق شاهان بعد فیاز وظا

 

و ذلت  یموجد خوار رانیبر ا انیهپتال تسلط

 یها و خسارت ها انیبود، و ز انیرانیا یبرا اریبس

 به بار آورد. به یریناپذ جبران یمعنوو  یماد

به نام گشنسپداذ  یرانیسردار ا ،مناسبت نیمه

گفتگو زرمهر مأمور سوی ملقب به نخوارک که از 

 نشده بود، در ضمن صحبت خود با واها انیبا ارمن

او »گفت  نیچن انیارمن انیشورش سیرئ -یکونیمام

چندان بزرگ و آبادان و  ی( کشورروزیپ یعنی)

 نیکرد و تا تسلط ا انیهپتال میرا تسل مستقل
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و  تیعبود دیاز ق رانیکشور ا است، یباق فهیطا

 .« افتیهولناک اسارت نجات نخواهد  ریزنج

 

افراد سپاه هالک شده بودند و دولت در  نیبهتر

 ،باشد یرا کاف انیکه حقوق سپاه یخود پول هخزان

اند که زرمهر  نوشته یرانیا تاریخ نویساننداشت. 

با  سر انجامانتقام گرفت و  انیپادشاه هفتال از

شرافتمندانه کرد و پادشاه  یصلح فهیآن طا

از  ریرا که در جنگ اخ یغنائم همه انیهپتال

پس  زیگرفته بود، پس داد و دختر او را ن روزیپ

 .دیآ ینظر نم موضوع درست به نیا امافرستاد. 

کرد که  دایپ یاز او دختر انیپادشاه هپتال رایز

. دیگرد یپادشاه ساسان کمیعدها همسر قباد ب

دوام داشت.  یالدیم ۵۶۷تا سال  انیدولت هپتال

دولت را که بر  نیا ،یپادشاه ساسان روانیانوش

 بویج نیس ی، به سردارها ترک  اثر حمله

 ( متزلزل شده بود، برانداخت.بولیلزی)س

 

 :انیهپتال جامعه

ند که بود یتبار یرانینوادگان مردم ا انیهپتال 

و  یگردبیابانبه  نیو باختر چ انهیم یایدر آس

توسط اقوام  جیمشغول بودند اما به تدر یکوچرو

( به جنوب و زبان ییمغول )آلتا-ترک ابانگردیب

جا  محل سکونتشان رانده شده و در آن یغرب جنوب

 کردند. سیتاس ییها حکومت

 

 یمردمان شهر انیهپتال ،از مآخذ یبعض تیروا طبق

 یگریحرف د یبه کل ینیاما مآخذ چبودند. 

شهر ندارند و  انیتالیه»ها  . طبق خبر آنزنند یم

 یزندگ اهیس یها پر آب و علف در خانه یدر جاها

 یها در چادرها آن ندیگو یم ها ینیچ.« کنند یم

 یسوبودند. از  نینش و کوچ کردند یم یزندگ یپوست

 ها ممالک که در گذشته آن شود یخبر داده م ،گرید

 را تصرف نمودند. یاریبس

 

ها  ارسپ انیتالیکه ه دیگو یم یزانسیفئوفان ب 

ها را  آن هایرا مغلوب ساخته و شهرها و بندر

احتماالً  یمؤلفان غرب قیطر نیتصاحب کردند. بد

 یرا مردمان شهر انیتالیه ،لیدل نیبر هم بنا
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 یها شهرها بودند و در دوره باند که صاح گفته

در شهرها سکونت  انیتالیاف هو اشر انیاع یبعد

 .نمودند یم اریاخت

 

رسم بود. برادران  یچند شوهر انیتالیجامعه ه در

که شوهرش برادر  یزن مشترک داشتند و زن کی

 یگوشه بر سر م کیکاله  -زن تک شوهر یعنی ،نداشت

داشت که تعداد  یکرد. زن چند شوهردار کاله

 .بود یو یبا تعداد شوهرها یآن متساو یها گوشه

در لباس هم وابسته به تعداد شوهرها پوپک دوخته 

عرف و عادت که هم زمان با  نای باره . درشد یم

مآخذ  یاریمعمول بود، بس انیوالمیان در  یچندزن

 .دهند یخبر م ینیچ

 

خود  انیخدا آغازدر  انینوشته منابع، هپتال به

بامداد ها هر  . آندندیپرست یآتش را م یمثالً خدا

. اند گزارده یآمده و نماز م رونیخود ب ز چادرا

 ی. ولاند کرده یها آفتاب را هم پرستش م آن دیشا

که  ییها قوم انیکم کم اد ان،یدر جامعه هپتال

 اجبود، رو انیتالیتحت تصرف ه نشانیسرزم

 دایرفته گسترش پ رفته ییبودا نی. مثاًل دابدی یم

 زین ینصران نید ،گریسند د کی هیپا کرد و بر

«است. مول بودهمع
6 
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  ها: سیپانو.  

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 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 

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 

"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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تاریخ خلق »اکنون می بینیم که در جلد دوم کتاب 

، چاپ پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم «تاجیک

تاجیکستان، زیر نظر و ویراسته پژوهشمند 

)اکادمیسین( لیتوینسکی و اکادمیسین رانووا در 

 باره  یفتلی ها چه نوشته اند: 

 

یانه در دولت یفتلی ها: نقشه سیاسی آسیای م»

 :هفتم -نیمه دوم سده های ششم

 عروج یفتلی ها:

یفتلی ها در میانه های سده پنجم در عرصه سیاسی 

پدیدار شدند. فرضیه های بسیاری در باره منشای 

یفتلی ها ارائه گردیده است که می توان به گونه 

 فشرده آن ها را چنین رده بندی نمود:

لی ها س. پ. تولستف چنین می پنداشت که یفت -

 قبایلی بودند که از ترکستان خاوری آمده بودند،

ل. ن. گومیلیف و ک. انوکی )جاپانی( آنان را  -

 باشندگان بومی بدخشان و پامیر می انگاشتند،

ای. راتویالدزه ]گرجی تبار[ و ت. خواجه یف  -

یفتلی ها را بخشی از باشندگان  –]ازبیکستانی[

 ند،تخارستان می شمرد -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 

تخارستانی یفتلی ها  -بیشتر فرضیه منشای باختری

را تایید می کنند. دالیل معینی را مواد گورستان 

ششم در حوضه سرخان دریا  -های سده های چهارم

اثاثیه خیلی غنی  –داده اند که در میان آن ها

بسیار خوب حفظ گردیده  به شمول جامه هایی که

 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 

 ه همتبار و همنژاد اند.  میان

 

در میان جمجه های یافت شده از گورستان های 

دلورزین تپه، گورگان )ترمز  –حوضه سرخان دریا

قدیم(، بیت تپه و... بر پایه پژوهش های خواجه 

انتروپولوژیست، جمجمه هایی دیده می شود  -یف

 -دارای تغییر شکل مصنوعی که ویژه یفتلی ها اند

از سوی ش. اویفالوی برای چیزی  که پیشتر 

فرمانروایان هون های سفید که نقاشی های شان 

برای ما به روی سکه ها رسیده است، خاطر نشان 

بنا بر نشانگرهای اصلی  (.1ساخته شده بود. )

تشخیصی نژادی یک رشته از جمجمه ها از گورستان 

 (.2( )3( )4های یفتلی، اروپاییدی اند. )

 

باشندگان شمال تخارستان  چنین تثبیت شده است که

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 

اهده می کردیم.  آشکارا منگولوییدی را مش

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 

 (  5بودند. )
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با توجه به این که با ظهور یفتلیان به عرصه 

سیاسی، رسم و رواج های خاکسپاری، فرهنگ و نوع 

ولوژیک آن ها به گونه بنیادی دچار انتروپ

دگرگونی نمی شود، مجموعه مواد باستانشناسی و 

انتروپولوژیک امکان می دهد بپنداریم که یفتلی 

ها همانا قبایل بومی باکتریایی بودند که از 

تخارستان می  -زمانه های قدیم در باکتریا

 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 

تاریخ نویس بیزانسی در باره  -پروکوپیوس قیصری

یفتلیان نوشت که آن ها مانند توده های بیگانه 

کوچی نه بل که از قدیم االیام به زمین های 

ه در این نوشت« پربار مسکن گزین شده بودند...

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 

زمینداران تقسیم می شدند.  مگر هر دو 

 باکتریایی بودند. 

 

پسان ها به ویژه در سده های نخست میالدی در 

شین افزود ترکیب آن ها  برخی از قبایل دشت ن

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 

(  6«. )دارای چشمان آبی و جلدهای سپید بودند

لیان را از هون به هر رو، پروکوپیوس قیصری یفت

از همه هون ها، »ها جدا می سازد و می نویسد که 

تنها یفتلیان دارای بدن های سفید و سیماهای 

 (                              7« )زیبا اند...

 

تاریخ نویسان چینی خاطرنشان می سازند که زبان 

یفتلیان از زبان ژوژان ها )نیاکان مغول ها( و 

از قبایلی که به زبان  )یکی« گاوگیویی ها»

گ.( و زبان تورکی -پروتوتورکی سخن می گفتند

 (8«. )متفاوت بود
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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. 

( اما اسناد مکتوب یفتلی یافت شده در 9)

( همین 10ترکستان خاوری، ایرانی خاوری اند. )

ژادی گونه باید اطالعات منابع چینی در باره همن

 (.11یفتلی ها و کوشانیان را در سنجش داشت )

 

مواد انتروپولوژیکی گواه بر خویشاوندی 

تخارستان در دوره های  -باشندگان باکتریا

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 12ائفتالن گرفته اند. ) -نام پادشاه  خود

مردم یفتلی که در عرصه تاریخی ظهور کردند، خود 

را الخون ها )خیون ها( می خواندند.
7

    

 

گریشمن که نوشته های روی سکه های یفتلی را 

مطالعه نموده بود، به این نتیجه رسید که خود 

 توده مردم خیونی ها نامیده می شدند، و تنها در

اسناد رسمی خود را یفتلی می خواندند و یفتل 

 نام دودمان پادشاهی است. 

 

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 

شاه خیونیان، -پنجم، ائفتالنمیانه های سده 

بنیادگذار دودمان یفتلی در عرصه سیاسی ظهور می 

کند. در منابع ارمنی برای نخستین بار سخن از 

                                     
7

و   alxannoالخان   -خیونی ها را به زبان باختری.  

 alakhānaالخانه ٲ -و به سانسکریت میانه alxannano الخن ان

 می نامیدند.
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( در 14سرزمین یفتلیان بر زبان آورده می شود. )

زمان بسیار کوتاهی دولت یفتلی ها با تکیه بر 

دستاوردهای فرهنگ دوره پیشین به نیرومندی 

 وشانی می رسد. گذشته شاهان ک

 

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 

 (15گرفتند. )

 

رستان مانده بودند، به سوی بخش دیگری که در تخا

سغد  467-480شمال به راه افتادند و بین سال های 

را زیر فرمان خود در آوردند و سپس درر اوایل 

 (.16سده ششم ترکستان خاوری را تصرف کردند. )

 

ششم دارای مرکزیت  -دولت یفتلی در سده های پنجم

بخش بود که در آن  27ضعیف بود و متشکل بر 

ومی از استقالل بزرگ برخوردار دودمان های ب

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 

ان چاچ )تاشکنت(، سغد و کیش گوناگون فرمانروای

ضرب می زدند. حتا در خود تخارستان که تکیه گاه 

یفتلی ها شمرده می شد، سکه ها از سوی 

 (  17فرمانداران مناطق کوچک هم ضرب زده می شد. )

 

در سده پنجم موجودیت تمگ ها یا نشانه های 

دودمانی گواه بر مستقل بودن فرمانداران در 

الل سیاسی معین آن ها بود. گزینش نمادها و استق

مگر نبودن نام ها و القاب فرمانروایان به روی 

مسین گواه بر آن است که هنوز حاکمیت و  یسکه ها

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 

اد شده افزایش می یابد که نسبتا خوب متصرفات ی
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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 

 (18نوشته بیشتر مسین ادامه می دادند. )

 

ن پهناوری را زیر فرمان خود یفتلی ها سرزمی

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. 

 

« آن»فرمانروایان دودمان های  6227... به سال 

رقند سغدی در سم -بزرگ و کوچک در باره کان

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 

 (.21ها از سده دوم تا کنون می باشد. )

 

داده های سکه شناسیک گواه بر عروج پیوسته و 

 -نجمفزاینده دودمان چَغانیان در اواخر سده پ

 (.22نیمه دوم  سده ششم می باشد )

 

اختالف در ترکیب سکه ها که در میان چغانیان در 

از  –چلند بود، از یک سو و در ترمز و گوفتان

سوی دیگر، به گونه قانع کننده گواه بر داشتن 

بار استقالل سیاسی عملی متصرفات مشترک در اواخر 

 ( 23نیمه نخست سده ششم است. ) -سده پنجم

 

.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 

می خواندند و سکه های خود شان را  ضرب می 

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 

 (24به حضور پذیرفته بود. )
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از روی منابع دست داشته، پایتخت دولت یفتلی 

شهر بادیان شمرده می شد که شاید در گستره 

کهندژ کنونی بوده باشد  در نزدیکی–تخارستان

 )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 

ی زیست که کوچیدند. پادشاه در یک چادر بزرگ م

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:

که شماری از  منابع نوشتاری گواه بر آن اند

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
8

انیان  با آنان هیتل ها را که ساس 

                                     
8

 سده لسوم و اوای شاعر اواخر سده یمروز یسعود.  

. ستیاز او در دست ن یادیت که اطالعات زاس چهارم هجری

شاهنامه منظوم  ،یبود که در زبان فارس یکس نیاو نخست

 برد، یکه از شاهنامه او نام م یکس نینخست سروده است.

خ یاست. او در کتاب البدء و التار یمطهر بن طاهر َمقد س

و  یدو بار از مسعود ران،یکردن از پادشاهان ا ادیضمن 

از  ومرثیک ی. بار نخست در شرح پادشاهبرد یکتابش نام م

 :سدینو یم یقول شاهنامه مسعود

 یآمذ به شاه ومرثیک نینخست

 یشگاهیدرون پ یتگیرفتش به گ

 دشا بوئبا یتگیبه  یسال یس چو

 دروا بو ییفرمانش به هر جا یک

 سدینو یم ران،یسرگذشت پادشاهان ا انیبار دوم در پا و

 سروده است: یکه مسعود

 شذ نشان خسروانا یسپر

 راندند در جهانا شیچو کام خو
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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 

( تعیین می نماید. عین چیز را 25سمرقند )

ثعالبی
9

تکرار می کند. راستش بدون یادآوری از  

 (.    26مرزهای جغرافیایی آن )

 

شکارا ( و شمار دیگر از نویسندگان آ27مقدسی )

می نامند. در « کشور هیاطله»ماوراالنهر را 

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 

 (.28پندارد )

 

در پهلوی این پندارها که بی تردید موجودیت 

ند، داده هایی وضعیت راستین را بازتاب می ده

بیشتر مشحص تر و معین تری هم هستند. منابع سده 

دهم از قبیله کنجین یاد آور می شوند که در یکی 

« خوتل»از دره ها در کوه های جداگر چغانیان و 

( این قبیله را مولفان آثار 29می زیستند.)

                                                                                                          
است که  نیکند ا یم حیتصر یکه َمقد س یمهم نکته

خود  یمل خیشاهنامه را به منزله تار نیا ان،یرانیا

از رزم پهلوانان را به آن  یریو تصاو پنداشتند یم

 .کردند یاضافه م

 

 یبرد، ثعالب یو اثرش نام م یکه از مسعود یکس نیدوم

در کتاب غرر اخبار دو بار از شاهنامه  زیو ناست. ا

طهمورث  ی. بار نخست در شرح پادشاهبرد ینام م یمسعود

 ،یدر مزدوج خود به فارس یو به گفته مسعود: »سدینو یم

و بار دوم در شرح «. طهمورث قهندز را در مرو ساخت

در مزدوج خود  یمروز یمسعود»نوشته است:  نبهم یپادشاه

از کسان  یکه بهمن زال را کشت و تن سدینو یم یبه فارس

 «.او را زنده نگذاشت

 

 دیآ یبرم یگونه که از نوشته َمقد س آن یمسعود شاهنامه

سروده باشد.  یقمر یهجر صدیسال س یدر حوال دیبا

بوده در بحر هزج مسدس  یمشهور یاثر او، مثنو نیهمچن

هزج  اتیاب یگاه دی/فعولن و شالنی/مفاعلنیبر وزن مفاع

در آن  زین لی/مفاعلنی/مفاعلنیدس مقصور بر وزن مفاعمس

 است. تهوجود داش
9

و  سندهیشاعر، زبان شناس، نو -یشابورین یَثعال ب.  

 .شابوریاهل نویس ن خیتار
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جغرافی تورک می دانند مگر به گفته خوارزمی در 

 ( 30واقع یفتلی بودند. )

 

در شاهنامه فردوسی آمده است  که پس از کشته 

گاتفر )غاتفر( در جنگ با  -شدن 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 

ا راندند که با تصرف این منطقه شاه بومی شان ر

 بر کنار نموده بودند. 

 

از حضور یفتلیان « ابرو»گزارش نرشخی در باره 

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 

انرودان آسیای میانه حاکمیت تورک ها بر می

 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 

 (31تعبیر می کند. )

 

هیتال را نمی توان بر  –با توجه به این نام

اساس زبان سغدی که در بخارا رایج بود، از دید 

ایتمولوژی )ریشه شناسی( ریشه یابی کرد.  پس 

گواهی بر حضور بخشی از باید این فاکت را همچون 

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 

( که با نام یک دژ در 33)غاتفر(  )نام  گاتفر 

 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 

شهرهای نزدیک  سمرقند  شهر افراسیاب و دیگر

 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 

مپراتور یوستینیانس را با سفیران تورک ها می ا

آورد و در جایی در پاسخ به پرسش در باره شیوه 

زندگانی یفتلیان سفیران تایید می کنند که آنان 

    35شهرنشین بودند. 

 

در باره سیاست خارجی یفتلیان نیز بسیار کم می 

ان ژدانیم. تنها شناخته شده است که آن ها با ژو

بارها  یار دوستانه یی داشتند وها مناسبات بس

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 

شاه  502ال به سال همپیمانی می کشید. برای مث

( در اتحاد با یفتلی  ها در 488-531ایران قباد )

پیمان  506به سال  برابر بیزانس لشکرکشی کرد.

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 

 ه تیرگی گذاشت. های سده ششم رو ب
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ایران رفته رفته با زدودن پیامدهای سنگین شکست 

نظامی اواخر سده پنجم و لرزه های دورنی 

برخاسته از جنبش مزدکی در دوره فرمانروایی 

( به سرعت آغاز به 531-573خسرو یکم انوشیروان )

شاه ایران  ،نیرومند شدن کرد. در پیوند با این

ر باز زد. و این از پرداخت باج به یفتلیان س

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 

خاقانات  –مرکزی اتحادیه دولتی نوی پدید آمد

(. این اتحادیه نیرومند قبایل 551-744تورک )

بی آلتای شکل گرفت کوچی تورکی در دامنه های جنو

و بی درنگ آغاز به اقدامات رزمی در برابر 

ان را در هم ژهمسایگان خود نمود. تورک ها، ژو

کوبیدند به نواحی شمال آسیای میانه یورش 

آوردند. این گونه، به شدت اوضاع سیاسی دگرگون 

گردید: دولت یفتلی میان دو دشمن نیرومند قرار 

 گرفت.      

 

اهنامه فردوسی تورک ها هنوز پیش مطابق اطالعات ش

از برخورد تعیین کننده با یفلتیان به آسیای 

کردند و برخی از نواحی شمال چاچ  همیانه رخن

)تاشکنت( را گرفتند. )احتماال در میانه های سال 

 .های دهه پنجاه سده ششم(

 

به  اتاریخ دقیق باژگونی دولت یفتلی ر عمناب

که شاوان تثبیت دست نمی دهند اما به گونه یی 

 567-536نموده است، این اتفاق در بین سال های 

 (45رخ  داده بود.  )

 

 563شاید بایسته باشد تاریخ  دقیق تر را 

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 

 رد. نمی ب

 

ی در منابع آمده است که در برابر ترکان، ختن

به نبرد  581و یفتلیان به سال ها پارس  ها،
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پرداختند و در این جا سخن بر سر یفتلیانی است 

. زیرا بسر می بردندکه گستره آسیای میانه 

 مناطق جنوبی تر زیر فرمان ایران بود. 

 

به گفته مسعودی، خسرو یکم انوشیروان به بهانه 

یورش آورد و به هیتل « رود بلخ»ی به مناطق ی

شاید لقب او( کشته  -رسید. شاه یفتلیان )اخشوور

شد و زمین هایش به متصرفات خسرو یکم ملحق 

 گردید. 

 

( تورک ها 579پس از مردن خسرو یکم انوشیروان )

بر آن شدن  تا زمین های یفتلیان را بگیرند که 

رود  .ستندنتوان زیر فرمان ساسانیان بود. مگر

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 

محی الدین ووا )اویغور تبار( در کتاب 

در باره  « یای میانه یی گرپاندشاهنشاهی آس»

 یفتلیان چه می نویسد:

دولت های کوشانی و یفتلی نخستین دولت هایی »...

بودند که در آسیای میانه تشکیل گردیدند. 

( )کشور Hipantuتو )نهیپا یا نامجایتوپونیم »

راه، متشکل از  -کوه و پاند-راه کوهستانی( ])گر

ستین بار در گ.[ برای نخ-دو سازواره پارسی دری(

 منابع چینی سده چهارم دیده می شود.
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 -( سون یون534-386در دوره دودمان های شمالی )

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 

نج روز در پ ،629 سال بودایی سیوان تسزیان در

گستره دولت گرپاند گذرانید. او در دفتر 

یادداشت های روزانه خود در باره سرزمین های 

( به تفصیل به شرح 641غربی عهد کبیر تان )

طبیعت این سرزمین و سردار نشین پرداخت و به 

غر بذل توجه کرد و شویژه به گرپاند، ختن و کا

ز نوشت که پادشاهی یاس )یارکند( زمان درازی ا

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 

ی می بازماندگان شهزاده خورشیدی نورانی ایران

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.

 

شور در منابع چینی هیپانتو آمده است و در نام ک

راه، یعنی  -کوه و پاند-زبان ایرانی گرپاند )گر

 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 

داسیا می نامیدند بلخ را به نام داهیا/
10

که  

 130برای نخستین بار از سوی چژان تسیان )حوالی 

 پیش از میالد( به کار رفت.    

 

                                     
10

به زبان « فرهنگ تاجیک های چین». قربان شیرین،  

، ارومچی، انتشارات «ژونگو تاژیک مدنیتی»اویغوری 

  .1992توده یی سینکیانک، 
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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 

سغدیان عین گرپاند در اصل ایرانی اند اما با 

چیز نیستند. این در  حالی است که پژوهشگران 

چینی می گویند که در دوره تان در کاشغر خط 

سغدی رواج داشت. همراه باآن در تقویم 

گواهی هایی هست در باره آن « تان شو»)گاهنامه( 

که در سولی )کاشغر( خط هندی رواج دارد.
11

 

 

ولت منابع چینی گواهی می دهند که هسته نخستین د

گرپاند شهر تاشقرغان
12

در 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  

در آغاز  این »منشای یفتلی ها گفته می شود که 

ی پدیدار شدند در دودمان در آن سوی مرزهای شمال

«.جنوب کوه های آلتایی در غرب ختن
13

در غرب ختن 

پامیر واقع است که در یک سمت آن باشندگان 

دردستان قرار داشتند و در سمت  -منطقه تبت غرب

دیگر آن اشکاشم )افغانستان(. دردستان در ترکیب 

دولت یفتلی بود که در فهرست مناطق افتاده به 

دیده می شود و  567ال دست خسرو انوشیروان در س

دره یفتل در بدخشان
14

در ناحیه فیض آباد قرار  

 دارد. 

                                     
11

، «آسیای میانه و ترکستان خاوری». بیچورین، 

 .  88، ص. 1997آلماآتی، 
12

. با تاشقرغان )خلم( در استان بلخ  یکی گرفته  

 نشود. 
13

اطالعات گردآوری شده در باره توده های ». بیچورین،  

 -، مسکو2، ج. «باشنده آسیای میانه در زمانه های قدیم

 .   228-227ص.  ،1950سانکت پتر بورگ، 
14

استاد زبان و ادبیات پارسی  -. به گفته جیالنی داوری 

توانمند »به معنی  بدخشان» دری در دانشگاه هایدلبرگ،

 «پادخشان»و نیرومند است که از طریق واژه باختری 

padaxšano  از واژه باستانی*pāti-xšāna-  ،مشتق شده است
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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 

د. در اواخر سده هفتم پیش اروپایی مسکون بودن

از میالد قبیله بادی از مرز چین به این جا 

سال قسما با باشندگان بومی  800آمدند و طی 

 اسیمیله شدند. 

 

در  عهد کوشانیان یکی از شاخه های این قبایل 

که در دره  یفتل اسکان یافته « خووا»به نام  

یا از نام دره و یا هم  -نام گرفت« یئدا»بود، 

نام نخستین شاه خود. با توجه به نام قبیله از 

می توان گمان زد که این « خووا» -یی یفتلی ها

کلمه در نام خُتالن ]که نادرست خَتالن تلفظ می 

 گ.[حفظ گردیده است.  -گردد

 

                                                                                                          
 جایی که پادشاهان، توانا بر تخت نشسته و فرمانروایی

 «.می کردند.

که همان  pātiدر این جا دو نکته شایان توجه است: یکی 

« پاتی»یا تخت شاهی است. از سوی دیگر، همانندی « پاد»

« بادی» -«پاتی»بسیار جالب است. اگر به جای « بادی»و 

را بگذاریم، در آن صورت با مفهوم  « بای دی»یا  

 شاهان نیرومند بای دی رو به رو می شویم.

از دانشمندان بر آن اند که نام بدخشان در آغاز  شماری

)سرزمین بای دی ها( و یا هم بایدیشان « بایدیان»شاید 

)بای دی شان( بوده است. یعنی کوهی که در آن مردمان 

در زبان چینی به « شان»بای دی زندگی می کرده اند. 

معنای کوه است که شاید بای دی ها آن را هنگام 

 چین از آنان عاریه گرفته بودند.بودوباش در مرزهای 

 

شایان یادآوری است که استاد حبیبی در کتاب مادر زبان 

اه دیگری را ابراز گدری در باره وجه تسمیه بدخشان دید

 داشته اند. 

 

به « خیتل»در باره منشای نام یفتل به قول کیالشتورنی 

« خیون تل»معنای شاه خیونی ها است )که شاید در آغاز 

د(.  همچنین توپونیم )نام  جغرافیایی منطقه بوده باش

 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 

خل آسیا و حتا هند بود. این  گونه هژمونی در دا

توسعه و گسترش به دلیل متحد شدن همه قبایل 

کوهی پامیر و هندوکش صورت گرفته بود که با 

مربوط می « یفتلی»گسترش و تعمیم یافتن مفهوم 

باشد. باید در نظر داشت که در عهد گسترش آن ها 

و حاکمیت سیاسی نام یفتلی بر همه رعایای شاه 

 ه بود. تعمیم یافت

 

در بئی شی تاکید می گردد که صاحبان دودمان 

ایئدا )یفتلی ها(، با یوئه شی های بزرگ 

)تخارها یا کوشانیان( از یک تیره هستند
15

یعنی 

دودمان یفتلی درست مانند دودمان کیداری ها با 

 یوئه شی ها پیوند دارند. 

 

آنالیز نوشته های روی سکه های شاهان یفتلی ها 

که آن ها خود را به نام خیون می  نشان می دهد

خوانده اند. به سخن دیگر، یفتلی ها یکی از 

سیاسی( خیونیان  -گروه های اتنوپولیتیکی )تباری

بوده اند. مقایسه و انطباق و روی هم گذاری 

منابع گوناگون نشان می دهد که این چنین گروه 

 ها دست کم دو تا بودند:

خیون. به  سپیت )سپید( خیون و کارمیر )سرخ(

گونه یی که کلیاشتورنی می پندارد، خیونی ها 

یکی از گروه هایی قدیمی کوچیان ایرانی زبان 

دشتی نوار جنوب غربی  -بودند که در مناطق کوهی

و جنوبی آسیای مرکزی می زیستند.
16

   

 

گریشمن در نتیجه رمزیابی نشانه های روی سکه 

یجه شاه خیونیان( به این نت -های یفتلیان )هفتل

می رسد که خیونی ها و یفتلی ها یک توده واحد 

نام طائفه حاکم بود و خیونی  -بودند. یفتلی

نامی بود که توده مردم خود را با این نام می 

                                     
15

یفتلی ها و همسایگان شان در سده ». گومیلیف،  

، مسکو، 1959، «پیک خاور باستان»، انتشارات «چهارم

129-140. 
16
  .Girshman R.Les Chionites-Hephtalites.Cair, 1948, 74. 
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خواندند که عبارت بود از اتحادیه قبایل ایرانی 

خویشاوند با کوشانیان.
17

 

 

تخارستانی ها رعایای شاه  –یفتلی ها، از دید ما

ادگذار دودمان یفتلی بودند. سکه های بنی -هفتالن

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 

باق دارند، مانند تگین و یغبو، به تورکی انط

گمان غالب این القاب را تورکی ها از یفتلیان 

گ.[ به عاریه گرفته بودند -])از طریق سغدیان(

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 

 یان عاریه گرفته باشند.خود از کوشان

 

کنون، شمار بیشتر پژوهشگران به کانسپت خاستگاه 

تخارستانی یفتلیان مایل اند.
18
  

 

شهر ندارند و در »به گواهی بئی شی، یفتلی ها 

جاهایی زندگی می کنند که سبزه و آب فراوان 

دارد و در چادرهای پشمین بسر می برند. تابستان 

در جاهای گرم بسر  ها در جاهای سرد و زمستان ها

اما این گزارش با گزارش پروکوپی «. می برند

آن ها مانند دیگر قبایل »قیصری متناقض است: 

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 

نوری ندارند. از سوی نیست. و شیوه زندگانی جا

یک شاه رهبری می شوند و دولت قانونی دارند و 

                                     
17

 .114 .  همان جا، ص. 
18

ادمان های سده های ی». راتویالدزه و سعدهللا یف،  

؛ ماندلشتام، محی 94-93، ص. 1986، تاشکنت، «گذشته

دولت یفتلیان: نقشه سیاسی آسیای »الدینوا، رحیمف 

تاریخ «// »میانه در نیمه دوم سده پنجم تا سده هفتم

 و... 37-36، ص. 1999خلق تاجیک، ج. دوم، دوشنبه، 
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میان خود و همسایگان عدالت را رعایت می کنند 

«.که دست کمی از رومیان و پارسیان ندارد
19

 

 

بازماندگان ساک های  –به باور سالویف، یفتلی ها

پامیری اند که پس از شکست در سده دوم پیش از 

ها به بدخشان کوچیدند و میالد از دست یوئه شی 

نه تنها در پامیر می زیستند بل نیز در نواحی 

جایی که  -همجوار آن به ویژه در قره تگین

قرار دارد.   2-و لیاخش 1-گورستان یفتلی لیاخش

سالویوف کیداریان و یوئه شی ها را یکی می  

پندارد و خیونی ها را با ماساگیت های باشنده 

بودوباش نخستین خود  کرانه های ارال که جاهای

را زیر فشار هونوها ترک گفتند و به سوی مرزهای 

دولت کوشان به راه افتادند و در آینده از سوی 

 منکوب شدند.  یفتلیان

 

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 

نقاشی های چهره پردازی دلبرچین )شمال 

افغانستان( و بااللئک تپه )حوضه سرخان دریا( و 

لی گورگان نیز مجتمع مواد یادمان بی مانند یفت

)ترمز قدیم( امکان می دهد این اقوام اسرار 

یی آمیز را و یادمان های فرهنگ مادی و فرهنگی 

 را که با باشندگان قدیمی بومی پیوند ژنیتیک

، شناسایی کرد. تثبیت شده است که دارند

باشندگان تخارستان در درازای سده های متمادی 

ند و میان هم از دید تباری تنگاتنگ پیوند داشت

 میهن شان آسیای میانه است. 

 

                                     
19

تاریخ جنگ های »)پروکوپیوس( قیصری، . پروکوپی 

، ترجمه دیستونیس، سانکنت «رومیان با پارسیان

 222، ص. 1876پتربورگ، 
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اسناد  مکتوب یفتلی ها در استان سینکیانگ چین  

یافت شده است که به زبان ایرانی خاوری نوشته 

 شده است. 

 

مواد انتروپولوژیکی خویشاوندی نزدیک باشندگان 

دوره )گرپاند را در دوره های کوشانی و یفتلی 

شان می ن (های ارث بری سنت های فرهنگ مادی شان

دهند. تصادفی نیست که ما روی آنالیز مجموعه 

مواد باستانشناسیک درنگ کردیم: که بار دیگر 

اوتوختونی )بومی( بودن( منشای یفتلی ها که با 

را داده های منابع مکتوب پشتیبانی می شوند، 

 مستدل ساختند. 

 

فرمانروای خیون  ،مقارن با میانه های سده پنجم

ار دودمان نیرومند یفتلیان بنیادگذ -هفتالن -ها

در عرصه سیاسی ظاهر می شود. در منابع ارمنی در 

برای نخستین بار نام کشور  450شرح رخدادهای سال

به چشم می خورد.« یفتلیان»
20
  

 

یفتلی ها هنوز پیش از آن که کامال سغد را 

به سوی خاور به راه  479بگیرند، به سال 

ن خود افتادند و واحه تورفان را زیر فرما

بخش بزرگ شهرهای  490-509آوردند. بین سال های 

حوضه رود تاریم را و شاید هم سین زیان را تصرف 

 کردند. 

 

سفیران کاشغر  462چنین بر می آید که پس از سال 

سفیران ختن دیگر به دربار های  467و سر از سال 

دلیل آن می  امپراتوری چینی ها نمی آمدند.

مین ها به ترکیب دولت تواند شامل شدن این سرز

یفتلی باشد. فرمانبرداری سرزمین هایی که در 

فرمانبردار گذشته در ترکیب دولت کوشانی بود 

یفتلیان )مانند ختن، کوچی و کاشغر به سال های 

. در اوایل سده ششم بخش یدند( گرد 508 – 4495

بزرگ استان کنونی سینکیانگ چین زیر کنترل 

 یفتلی ها درآمده بود. 

                                     
20

کوشان ها، خیونی ها و یفتلی ها در منابع ». تریور، 

 .137-136، ص. 1954، «هفتم-ارمنی سده های چهارم
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سرزمین های  توراماناقارن با اوایل سده ششم م

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 

هند را گرفته بودند و حتا از این هم  شمال غربی

گنگا و گوالیار را  -پیشتر رفته، دره جمنا

 گرفته بودند.

 

از سوی فرمانروای  تورامانا 510تنها به سال 

امپراتوری گوپتا بهان اگوالت شکست خورد. مقارن 

با اواخر سده پنجم یفتلی ها شمال هند را هم 

سده ششم جایی که در دهه های نخست  -گرفته بودند

و پسر او مهرا کوال فرمان  توراماناشاه یفتلی 

 می راندند. 

 

دولت  514پس از تقویت یافتن به سال  تورامانا

نیمه مستقل هندی خود را به وجود آورد.  مرکز 

دولت او مالوا بود. در دوره پسرش گستره یفتلی 

حد خود رسید. اما یک بیشترین ها در هند به 

پیروی از آیین بودایی موجب رشته دالیل، از جمله 

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 

پرداخت باج ی که ایرانیان از )سال 545تا سال 

( دوره اوج قدرت ز زدندبه یفتلیان سر با

 502-506یفتلیان بود. در این دوره به سال های 

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 

امنه های پامیر را در دو سوی آن در دست کوهی د

رخج )اراخوزیا(، -سند، بست، ار -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 

 497-495ختن را در یک لشرکشی به سال های 

 گرفتند.  

 

، اوایل سده ششم -قارن با اواخر سده پنجمم

یفتلی ها توانستند سراسر تخارستان، سغد، 

افغانستان، شمال باختری هند، و نیز بخش هایی 

از سیتکیانگ را بگیرند. این گونه گستره دولت 

آن  ها از شمال باختری هند تا هفترود )سیمی 

ریچیا در جنوب قزاقستان و قرغیزستان( و از ختن 

 زهای ایران ساسانی پهن بود. تا مر

 

برخی از داده ها گواه بر آن اند که در متصرفات 

، دودمان های بومی به گونه یفتلی ها زیر فرمان

ارثی فرمان می راندند. برای مثال، در واحه  

بزرگ و «  آن»حاکمان دودمان های  627بخارا : در

کوچک بارها در باره حاکمیت پیوسته خود سخن 

های بزرگ در بیست و دو نسل و « آن)»گفته اند. 

 های کوچک در ده نسل(.« آن»

 

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 

ده پنجم گواهی می دهند. در نیمه دوم س« اوونتس»

فرمانفرمای چغانیان در اوایل سده هفتم سفارت 

خود را به رهبری دبیرپاد پوکار زاته )زاده( با 

هدایا و عروس برای بستن پیمان خویشاوندی 

پادشاه  -خاندانی به دربار ورهومن )ورهومان(

سمرقند گسیل داشت.
21

 

 

از روی منابع می توان گفت که در گستره دولت 

یکی از  .تلی چند پایتخت وجود داشته استیف

پایتخت های اولیه در تاشقرغان چین واقع بود که 

تا کنون هم از روی منابع چینی می توان گفت که 

                                     
21

، ص. 1975، تاشکنت، «نقاشی های افراسیاب». الباوم،  

52-56 . 
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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 

معابد فراوان »نویسد که در پایتخت شاه یفتلی 

 «.نداست و بناهای بودایی و همه تزیینات طالیی ا

 

پیش از  129-128برای نخستین بار به سال های 

دی، امپراتور  -فرستاده او -میالد، چژان تسیان

چین به عنوان سفیر به باکتریا آمد. او وظیفه 

سیاسی چین هانی را انجام  -سازمان اطالعات نظامی

 می داد و چنین گزارش داد:

« لی»و اندی  200داسیا )باکتریا( به فاصله »

کیلومتر( به سوی جنوب غربی دوان  800ه )نزدیک ب

)فرغانه( به سمت جنوب گوی شوی )جوی گلزریون یا 

سیردریا( قرار دارد. باشندگان آن زمیندار 

رسم و «. مسکون اند. شهرها و خانه ها دارند

رسوم شان درست مانند دوان )فرغانه( است. 

پادشاه دارند و هر شهر و شهرستان دارای 

ک اند. سپاهیان شان ضعیف اند فرمانفرمایان کوچ

در بازارها و از جنگ می ترسند. مردم  بازرگانی 

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 

ار شان بیش از یک میلیون نفر است. کنند. شم

 «پایتخت آن الن شی نام دارد.

 

جغرافیایی  -پژوهش های همه جانبه تاریخی

دانشمند روسی نشان می دهد که الن شی  -بوروفکا

 در ناحیه دوشنبه  کنونی یا شهر نو قرار دارد. 

 

باکتریا هنگامی که چژان تسیان از آن بازدید 

پرنفوس که باشندگان  کرده بود، کشور بزرگی بود

آن مسکون و زمیندار  بودند و شهرهای بسیار 



48 

 

داشت و بازرگانی در آن  رایج بود. شهر الن شی 

 باکتریا بود.  -پایتخت یونانو

 

به پنداشت بورفکا در هنگام فرمانروایی پادشاه 

ایوکراتیدا به نام ایوگراتیدیا یاد می شد. در 

یوئه شی ها  یکم پیش از میالد -مرز سده های دوم

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 

دی مشوره  -مشخصات سرزمین غرب به امپراتور او

ماید چون به داد تا با باکتریا روابط برپا ن

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 

کنیم:
22
  

 توانمندیدوره  درروشن است، که به گونه یی »

ی دولت هپتالیان، افزون بر اسیس -ینظام

 نیساستان خودگردان  کنون)خاوری رکستان وت

(، افغانستان، پاکستان، بخش نیچ غوریاو -انگیک

 یها کامال، قلمرو دولت اقسما یهند،  یشمال غرب

کستان، ی، ازبکستانیتاج -یمرکز یایآسکنونی 

ترکیب آن  در و قزاقستان زستانغیترکمنستان، قر

 شامل بودند.

 

هفدهم سده در اواخر مطالعه مساله یفتلیان که 

 کیبار دایره کی بررسیه ابتداء ب، ه بودآغاز شد

                                     
22

شایان 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 

در دوشنبه  2012هایی هم از روی کتاب ایشان که به سال 

شان به چاپ رسید و آن را استاد داکتر پس از درگذشت 

مدیر بخش افغانستان شناسی در -قاسم شاه اسکندرف

پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم تاجیکستان برایم 

 گ. -پست فرمودند، صورت گرفته است.
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در  یاطالعات عمومها آن باره از مسائل که در 

حفظ  یارسپ ییروا مآخذو  یعرب ،ینیچمنابع 

 گردیده بود، محدود بود. 

 

 هیروس در اروپا و یفتلیان خیمطالعه تارآغاز  

آثار و  یعرب ،ینیچمنابع ترجمه و انتشار  هب

 ی پارسی بر می گردد. قرون وسط

 

به شناسی تحقیقات را منابع مکتوب منبع  هیپا

 ییایجغراف -یخیو تار یخیعنوان مثال آثار تار

 انهیم یارسبه زبان های پبه دست ما رسیده 

 ،یهند ،ینیچ ،یسور ،یزانسیب ،ی(، ارمنی)پهلو

نیز یادمان های نوشتاری و .می سازد. ..و  یعرب

بایگانی ») یفرهنگ و یاجتماعدارای بار 

 یخیآثار تار)تخارستان(، « راب فرمانروایان

داده  ،یو سغد یباخترزبان های  نوشته شده در

 یی. و سنگنبشته ی، سکه شناسیباستان شناسهای 

 

آن چه مربوط به یادمان های مکتوب می گردد، 

 و یهند ،یسغد ،یباخترری نوشتا یینمونه ها

یادمان های  به ویژه، (9یفتلی در دست است.)

)که در « نیبرل یفتلی قطعات» -ی باختریخیتار

قطعه »ندی حفظ می گردد(؛ هنر هبخش  ،نیبرلموزه 

  Loulan باختری یا قطعه یافت شده از الوالن« لندن

سفال از زنگ  یبر رو بهی(، کتخاوری ترکستان)

از  ی، که در آن تنها بخشزترم یکیتپه )در نزد

یافت  یتیگرافاست(؛ نوشته  مانده یباق سطرشش 

ترمز تپه ) هرقدر  ییاز غار صومعه بوداشده 

در کنار    dipinti(؛ کتیبه باختری دیپینتیمیقد

 ابیافراس یوارید ینقاش کیدر نزد یسغد بهیکت

 یها یشده در نقاش یبد نگهدار بهیکت(؛ )سمرقند

 ک(؛ یکافر قلعه )در دره وخشرک شهدر  یوارید

یافت با پنج حرف  کیسرام یها یقطعه کوچک از کاش

 بهیکت ؛(ایران دسرخدر ) دلورزین تپه درشده 

دهار(؛ ارزگان )افغانستان، شمال غرب قناز  یسنگ

سنگنبشته کنده شده به روی سنگ از دره رود توچی 

مهر و موم  به روی  بهیکت )وزیرستان پاکستان(؛

 یاز اسناد سغد یکیدر  نیمرخاز سر و  یریوبا تص

)از « روب حاکمبایگانی » ؛مغاز کوه یافت شده 
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در  1995-1991شده در  افتی -تخارستان 

 یسند و نامه ها 100در حدود که افغانستان، 

را شامل می شود که متعلق به فاصله زمانی مربوط 

است که بخش اصلی آن ها   781- 342از درازی 

نوشته شده  یباختریا شکسته کج  بیرهبا د شتریب

 (10ت(. )اس

 

 -ی ارمنی )سده های چهارمادب-یخیتارمنابع 

فاوستوس  ،Agafangelآگافانگل  ( در آثارهفتم

 ، موفسیس خورئنسی )موسی خورنی( Faustusبوزاند

Khoreni،  ائگیشیEgisheپارپئسی ، الزار Parpetsi و 

با ان هپتالی روابط نهیدر زم Sebeos سیبیوس

ی مهم اریاطالعات بس زانسیان و بیارمن ،یانساسان

می دهند. این منابع با سخن گفتن در باره گزارش 

کشور »هفتم در باره  -رخدادهای سده های چهارم

در عین حال یا هر چند  گزارش می دهند،« کوشان

از خیونیان و یا هم از هپتالیان یاد می کنند و 

دل کوشان می و این دو نام را مترادف و معا

 کوشانرا مرکز  کشور شهر بلخ پندارند. آن ها 

 می دانند.

 
 سندگانینو گزارش هایکه پنداشت  نیچن دیاب

با ، اند نانیقابل اطمهر چند هم بیشتر  یارمن

آن هم اطالعات در باره رخدادهای معاصر و یا هم 

 یحدودزمان های نزدیک به دوره آن ها تا 

 مثال،رای ب .باشدمی  مغرضانهجانبدارانه و 

به  سیبیوس و پارپئسی الزارفاوستوس بوزاند و 

اشتراک  -از گواهی های ارمنی ها ادیاحتمال ز

کنندگان لشکرکشی های خاوری ساسانیان به 

یعنی یفتلی ها بهره گرفته بود. « سرزمین کوشان»

 ینظام اتاقداماشتراک کننده   Egishe ائگیشی

برابر یفتلیان  در( 448-442در خراسان )ساسانیان 

و در باره وردان »زیر نام  در کتاب خودکه بود، 

  (11در مورد آن ها گزارش می دهد. )« یجنگ ارمن

 

 ع،یوقا نیاباره در  Sebeos های سیبیوس گزارشدر 

 را« خدای نامه»ی رانیا واژهپژواک حتا  توان یم

 گالک ایزنوب -یارمننویس خ یرکرد. تا یابیرد
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مطالبی را که در ( شتم میالدیه-)سده های هفتم

به  نوشته شده «تاریخ یفتلیان»اثر نابود شده 

زبان یونانی بازتاب یافته بود، آورده است. 

که  یی دارد ژهیو تیاهمات تاریخی مطالع یبرا

با بازگو کردن رویدادها در  ،یارمن نویسانختاری

یفتلیان را  ،یمرکز یایآس یعنی ،«کوشان نیسرزم»

 و خیونیان یک قوم می پندارند.با کوشانیان 

(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. 

، از «دیسف یهون ها»و  از خیونیان ها نآ

ی زانسیروابط بسکستانی ها و یفتلیان، در باره 

در های یفتلیان نگ ج یان و در بارهساسانو  ها

 یاد می کنند. یساسان رانیاخاوری شمال  یمرزها

 
باره یفتلی ها، کیداریان و در ی اطالعات جالب

های برخورددر باره همکاری ها و نیز و  خیونیان

 یدر نوشته هابا ساسانیان  یقوم یگروه ها نیا

 وسیکوپپانئی، پرو سکیپر نوس،یمارسل انوسیآم

 Protiktor پروتیکتور مناندرمینیری،  آگاتا ،یصریق

 آمده است Theophylact Simocatتئوفیالکت سیموکات   و
در پهنه های  یخیتار عیوقا فبه شرح و وصکه 

 اروآسیایی پرداخته اند.

  

( که از سوی Ardabon ای) ابنیآدی سورگاهنامه 

)در سده ششم( تدوین   Meshihazehمیشیهازی شیکش

خاوری شمال بود، در باره لشکرکشی های  گردیده

در در برابر خوارزمیان  (272-241)یکم شاپور 

گزارش داده می  دریای کسپینطق امن گریگرگان و د

 کرک دو بیت چول شهرستانگاهنامه ناشناس و  شود

Seloh  در بردارنده بازگویی هایی است در باره

دوره پادشاهی یزد در اتفاق افتاده رویدادهای 

داده گزارش به گونه یی که ، که (457-439)رد دوم گ  

دست به یک لشکرکشی به منطقه چول واقع  ،شده است

 کسپین زده بود.  یایدرخاوری جنوب  در
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گاهنامه هایی دارای بار عمومی یعنی  گریدر د

ششم(،  -گاهنامه های زکریا ریتور )سده های پنجم

 یوهان افسسیی )سده ششم(، یئشو استیلیت )سده

ششم( و... گزارش های پراکنده و پاشانی در باره 

توده های هونی: خیونی ها، کیداریان و یفتلیان 

در  ،رک هاوتبا  زانسو نیز در باره مناسبات بی

( و برافتادن 569)سال  Zimarhزیمارخ  مورد سفارت

 (13دولت یفتلی آمده است. )

 

 ینوشته هاویژه به  ،ینیچ یخیاردر آثار ت  

یادداشت های  ،سده های میانه یرخنگایتار

اطالعات جهانگردان چینی زائران و  ،نرایسف

 شیوه ی یفتلی ها،اسینظام سباره در  یارزشمند

شان و در باره اتنونیم و آداب و رسوم  انیزندگ

در باره مناسبات یفتلی ها با دولت  haitalهیتال 

 ینسخه هاهای میانه چین بازتاب یافته است که 

ارائه شده هپتالیان  منشاء باره در  یاریبس

 ینیچتاریخ نویسان از ی مثال، برخرای است. ب

یفتلیان را با قبایل تورکی  منشاء

  Cheshiچیشی لیقبا ، برخی دیگر با gaogyuyگاوگویی

می  پیوند می زنند و گروه دیگر تورفانباشده 

یکی از تیره های یوئه شی ها به  که آنپندارد 

و دسته ( تعلق دارند، ها )کوشانهای بزرگ 

کنگویی  وارثان هپتالیانکه ی بر آن اند چهارم

 .(14ها اند)
 

 سان -ی )سده ششم(نیچجهانگردان  یدر نوشته ها

  Ki Hai Sanهای سان هیو  Hai San Yang  هی انگی

گزارش و  ی در باره یفتلیان ارائه گردیدهاطالعات

ی هاسرزمین » یاسینظام سباره در ی جالب های

و  تختی، پا، در باره ابعاد متصرفات شان«لییفت

 داده شده است. ...و ت،یجمعنوع اشتغال 

 
های  ادداشتیدر همانندی  یگزارش هاهمین گونه 

 یون ونجهانگردانی مانند: س، زائران و نرایسف

( )سده ژوان زنگسیوان تسزان )، )سده ششم(

سده هشتم( که سال های میان چائو ) ی(، هوهفتم

کرده بودند، در  دیبازد یمرکز یایسآ سده از دو

 (15دست است.)
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ها ، که در آن یهند ارینوشتاز یادمان های 

باره هپتایان بر جا مانده است، می در  یاطالعات

 ،«مهابهاراتا»ی چون هند یحماستوان آثار 

 -یشناس هند آثار اخترشناس ؛«انایراما»

وشته ؛ ن Brhat Samhitas به نامVarahamiry وراهامیرا 

تقویم و  Kuvalayamaluبه نام  Prakritiهای پراکریتی 

)سده  ناشناس نگار عیوقانوشته شده از سوی یک 

را بر « پورانا»زیر نام  -های چهارم تا ششم( 

 یخیتارگاهنامه اطالعات در  نیالب ترشمرد. ج

دیده می  Raj Taranginiبه نام راجاتارانگینی ریکشم

 .(16شود.)

 
بس باالیی  تیاز اهم یارسپو  یعربطالعات منابع ا

 هایشم اندازچاز  یاریبر بسبرای روشنی افکنی 
 یرا م . این منابعندمساله یفتلی ها برخوردار ا

 یخیو تار ییایجغراف-یخیتار منابع توان به

 یارسپو  یعرب ییایجغراف های نوشته .دکر میتقس

 یفتلیان( کشور« )َکرانهء هیتال»در آن ها  که
ورزرود )فرارورد( باستان ]که پسان  بامترادف 

ها عرب ها آن را در سده های میانه به نام 

مناطق  و به کار می رفت ،ماورالنهر یاد کردند[

ساسانی همچون سرزمین یفتلیان  خراسانهم مرز با 

آن منابع  نیا یاصل یایمزا( از 23یاد می شود. )

ط وابرباره اطالعات در در بر دارنده است که 

سده های میانه:  لیاوا ییایسآه قدرت اورسمیان 

یفتلی )سده های  ، دولت( 651-224) یساسان رانیا

( 774-551چهارم و ششم( و خاقانات تورک )سال های 

 (26اند. )

 
نشان  ی در کلباستان شناس یها تیساکانون ها یا 

آسیای  انمردم یفرهنگ ماد یغن راثیدهنده م

ی باستان شناس یها تیسامرکزی عصر یفتلیان اند. 

 زنگ ،Dzhumalakجوماالک تپه  ،Balalyk بااللئک تپه

آثار  گریو د  Budrachتپه، دلورزین تپه، بودراچ

را می  کستان(ی)در جنوب ازب یمهم معمار یباستان

 نیز دژ و( 28) توان به این عصر متعلق دانست.

و برخی از  «اتفاق»گورستان دوشنبه،شهرک حصار، 
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نه را در  توپخانه در نزدیکی های جداگاآرامگاه 

و گورستان یفتلی در  شهرکحصار و همین گونه 

شهرک (، 29)منطقه خاوری( )  Gelotگستره ناحیه

قلعه  (، شهرک کافریرودکقلعه کافرنهان )ناحیه 

ی رومی( و موالنا و کافرنهان قلعه )ناحیه

اجنه تپه و دیگر یادمان ها  شگاه بوداییینیا

 (30را. ) )در جنوب تاجیکستان(

 

 AN برنشتام  ستمیبهای دهه چهل سده سال در 

Bernshtam - ی در آالی شوروتاریخدان باستان شناس و

)تخارستان علیا( که به پندار برخی از  و پامیر

پژوهشگران خاستگاه  یفتلی ها شمرده می شد، 

( دستاوردهای کاوش ها به 31آغاز به کارکرد. )

در  یمهمهای  یریگ جهیبه نتدادند تا او اجازه 

 یخیو تار یفرهنگ ،ییایو جغراف یعیمورد تنوع طب

ی دست یابد. برنشتام این و غرب یشرق ریپام

یه را که کیداریان و یفتلیان در پامیر و فرض

 (.   33دامنه های آن مستقر بودند، مطرح کرد. )

 
ی عهد یفتلی در پامیر خیآثار تارشمار در 

قایای دژ رئن توان از ب می )تخارستان علیا(

( گورستان 34، ابریشم قلعه )Yamchunکاخ، یمچون  

Zmutk کوکنور ،Koknor ( ،35، پشتوت، نو آباد )

(، ویرانه های 36) Pathurکلبه روستایی پاتور 

بازمانده از کاروانسرای دورکشت، ساختمان های 

نیایشگاهی یی چون معبد آتش در زونگه و معبد 

 Vrangانگ ره بودایی و( و صومع37) 4 -1کافر قلعه

یی  یخیآثار تار( نام برد. همچنین می توان 38)

  Myzyldygar چهلخانه و  ییساکاچون گورستان های 

 (39را متعلق به دوره یفتلی انگاشت. )

 
یا ائفتال /  فتلی است به نام یدر بدخشان روستا

که  گستره یی را در هر دو کرانه  (40) ایفتال

ا ر باشندگان آن خود، که ددر بر می گیر رود پنج

 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 

کاخ  قرون وسطایی اولیه انجام شده است. در 

به  یهنرمیان آن ها می توان از یادمان های  

های چوب  ،یوارید یها ی)نقاش یماندن ادی

 از پنجکنت( یسگلی )ر یشده، مجسمه ساز دهیتراش

در سمرقند نام  ابیافراس( و شهرک 41ی )باستان

 (42برد. )

 
زمینه در را  ییگسترده های باستان شناسان داده 

 ،یدستپیشه وری شهرها،  یاجتماعتوپوگرافی 

 گرد یانسغد در دوره یفتلتجارت و گردش پول در 

منابع مکتوب داده های ا به بن کرده اند. یآور

 گریدگستره یفتلی همچنین یک دولت در ترکیب 

و اقتصاد با فرهنگ منطقه یی  -یو فرهنگ یخیتار

 واحه آن یهسته اصلکه  منحصر به فرد وارد شد

ضافات آن تا و م چاچ )تاشکنت( بود. تاریخ چاچ

بسیار کم  یاسیو س یاجتماع طیشراکنون از نگاه 

 . استمطالعه شده 
 

 یقرون وسط لیاوا یباستان شناس یها تیسافهرست 

سال  درکه فیکسیشن آن  قسما مربوط دوره یفتلی()

 شیب آغاز شد، به ستمیب سده 50-30های دهه های 

از  شیاز جمله ب ،یخیتار یبناهاعنوان  340از 

( 45) یشهر یسکونتگاه ها 30و  ییجوامع روستا 250

 یهامان گورستان و ساخت بیستاز  شیب

 ی چلنزار  مذهب ی؛ مجتمع ها(46آرامگاهی)

Chilanzarمی رسد. (47و... ) ، کوگان تپه 

  
ارتباط ی دال بر میشواهد مستقبه رغم این که 

در دست نیست، با این هم با فرغانه یفتلیان 

 یاجازه م میمستق ریاز اطالعات غ انبوهی سهیمقا

این در از قبایل یفتلی  یکه بخش میدهد فرض کن

در  به این شواهد هنوز کردند. یم یمنطقه زندگ

 خاورشناس -بیستم ک. اینوسترانتسیف آغاز قرن
شناخته شده روس توجه کرد و آن ها را با 

گورستان ها و آرامگاه های سنگی فرغانه شمالی 

این گونه آرامگاه های پس (. س51مقایسه کرد)

ر دمردگان اغلب که در آن ها و گورستان  یسنگ

گورگان ها تحت ی گذاشته شده اند، چوبهای ابوت ت
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 ، واروخ،Kayragachکیره گچ  بولک، اسفره،قره در 

ی وادی باستان شناس یها تیسا گریو د تاش رباط

 (52) شد افتیفرغانه 

 

فرغانه یگانه  EE Nerazikبه پنداشت ای. نیرازیک 

نوع  منطقه در آسیای میانه است که در آن این دو

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 

  ( 53تابوت های چوبین آرمیده اند. )

 

ها  یحفارمواد بر اساس   Litvinskyب. آ. لیتوینسکی

یاد شده  یفرغانه و داده ها یدر شمال غرب

با در نظر گرفتن اطالعات  نیو همچن یاستان شناسب

 یکچنین نتیجه گیری کرد که ی باستان، سندگانینو

با فرغانه « خیونی های سرخ» -یفتلی یاز گروه ها

ها  ونخیاو معتقد است که (. 54مرتبط بوده اند )

 یایآس یبخش شرق یظاهرا در مناطق کوهستان

 .کردند یم یفرغانه زندگ یها هی، در کوهپایانهم
 

نسل باستان  نیچند میبه لطف تالش عظکنون تا 

 ( در اوستروشان56نعمت اف ) شناسان، از جمله

Ustrushan شده  دوره کشف نیا یخیده ها آثار تار

 ،Urtakurganدژهای چهل حجره، اورتاقرغان  :است

، قلعه   Munchakترمزک تپه، شهرک مونچاک تپه

 وVagkata ه واگکت، Bundjikatبونجیکات  ،قهقهه

 .خاکسپاریو  یمذهب یامان هساخت
 

مکتوب در تاریخ یفتلی ها را داده منابع اطالعات 

که بر  (58تکمیل می کنند ) ،یسکه شناسمواد  های

نوع مختلف پساکوشانی چند عصر  یبراها طبق آن 

 :مختص اند از سکه ها
که  یکوشان -یو ساسان ساسانی -یکوشانسکه های 

  ضرب زده می شدند. لخ، هرات و بدر مرو

 یساساندرهم بهرام پنجم مانند  سیمین یسکه ها

قوم یا  )نام Goboziko ی گوبوزیکوباخترخط ا ب

ی از نگاه سکه هادیگر شخص( و دو نوع  نام
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تیولوژیک مرتبط با آن ها )یکی از این گونه سکه 

 ها در ناحیه ترمز به دست آمده است(؛ 

 ،  anepigraficهای غیر ایپیگرافیک سکه  

 با خط ( با دو نوعروزیپ هم)در سیمین یسکه ها

درهم های  ؛ی به روی سکه هاو سغد ییایباکتر

با تمگ ها )نشانه های  روزیپ شده  دیتقل

  .ها و پرترهدودمانی( 

ه بیکم از خسرو  شده دی؛ درهم تقلیکم خسروهم در

 ، و پرتره و تامگاشرح  خط باختری و

پیگرافیک مانند درهم سکه های چغان خداتیان ای

 خسرو یکم با پرتره روی سکه، 

یکم درهم خسرو های چغان خداتی مطابق نمونه  سکه

  ، در پشت سکه یباخترخط با 

  anepigrafic سکه های چغان خداتی) ینمسسکه های 

نوشته های  با (زن و مرد جفت کی ریبا تصومسین 

 سکه.در پشت  یختربا

 

منتقل شده و  یه هااز سک یاریبه بسالقاب سغدی 

یفتلیان مربوط است که سغد و تخارستان  با عصر

نفوذ و  جیترورا متحد ساختند و زمینه را برای 

  (59فراهم گردانیدند. ) یسغدالقاب 
 

در از یفتلی ها در اروپا برای نخستین بار 

هیربیلوت  المعارف بزرگ رهیدادانشنامه یا 

Erbelot B. D.  کتابخانه شرقی»ذیل»
23

جهان ژه وی

اثر  یاد شده است.( 1697س،یاسالم )پار

چاپ شده « شرقی تابخانهک»: Y.S.Assemaniاسیمانی

 Y.Deginy )دیوجانس( دیگنی و 1728-1719به سال های 

«ها نرال هونجداستان »چین شناس زیر نام 
24
 

ی مرکز یایآسکوچروان به  (1758-1756 س،یپارچاپ )

ع چینی ببود، بیشتر بر منا اختصاص داده شده

( اما آن ها لغزش های فراوانی را 60متکی بود. )

در تفسیر ترانسکریپسیون های چینی نام های 

جغرافیایی محلی شهرهای آسیای میانه، روستاها و 

                                     
23
 . «Bibliotheca Orientalis»    

24
 , «Histoire Generale des Huns» 
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محالت مرتکب شدند.
25

پسانتر پروفیسور آبل 

ریموسات با افزودن اطالعات اضافی از منابع عربی 

انس را و پارسی، شماری از بی دقتی های دیوج

 ویرایش کرد. 

 

خاورشناس فرانسوی در کتاب  -(L. Cahunل. کاهون )

خود
26

در پاریس به چاپ رسید، با  1896که به سال 

سخن گفتن در باره یفتلی ها و ابدیلی های 

دیدگاه های دیگر رد شده  ،نویسندگان بیزانسی

دیوجانس را تکرار می کند که بر اساس آن یفتلی 

تیلیت است یعنی  -ارسی اپشکل تحریف شده کلمه پ

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 

جمع آن هیاطله رد می  هیتل )هیطل( –پارسی

گردد.
27

 

    

 یعلمهای در گفتمان در آینده این سنت 

ت.  ،A.Remyuz ون آ. ریمیوز. ی چخاورشناسان

 Jای. مارکوارت ، و VTomášek توماشک ، و.نولدکه

Markwart  و ج. میسینMessin  (61)  می یابد.ادامه 

 

ی یفتلیان را از دید تقویمی  و خنگاریتار همسال

  :دکر میتوان به سه مرحله تقس یمگاهنامه یی 

                                     
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 
27

، کلیات آثار، جلد 1968. برتلد، نقدی بر کتاب کوهن،  

 . 241، ص. 5

ها در واقع  یادداشت گزارنده: باید گفت که تیله

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 

وژان ها برآشفتند و یکجا با تورک ها آن ها را ژ

برانداختند. تیله ها در آینده زیر سایه تورکان، تورک 

 گ.   –نام گرفتند. در حالی که تورک نبودند.
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سال های دهه بیست  -پایان سده های هفدهم .1

 م،سده بیست

 هشتاد )دوره شوروی( -سال های دهه های بیست .2

 تا کنون )دوره پساشوروی(  1991سر از  .3

 
 یبراآغاز در یفتلیان را  خیتارباره منابع در 

که اروپا را خته شده شنای «ها هون مساله»بررسی 

 ند، نظر به اتنوس های معینه بودتسخیر کرد

 (62استفاده می کردند. )

 

 یایآسکه هون های ن اند پژوهشگران بر آاز  یبرخ

دارای منشاهای دیگری  ییاروپای و هون های مرکز

باره در هایی  یتئوردر همان هنگام  احتاند. 

منشای تباری یفتلی ها پدید آمده بود. این 

بود و منابع مکتوب تیوری ها مبتنی بر اطالعات 

 :دکر میبه پنج دسته تقسآن ها را  می توان 

، Drouhinها )دروئن تیوری منشای هونی یفتلی .1

و Uzhfalvi ، اوژفالوی نگهامیکاناستین، 

 (63دیگران( )

یعنی  ta-yueh-shih)تیوری منشای یوئه شی ) .2

ایرانی یفتلیان )و.  دو. سنت مارتین، پ. 

، ک. اینوسترانتسیف  P. Lerchلرخ 

K.A.Inostrantsev ن. ای. فسیلوفسکی ،

N.I.Veselovsky ،گرژیمایلو -گ. ای. گرومGrum  

Grzhimailo  ( )؛(64و و. بارتلد 

تیوری منشای مغولی یفتلیان )مارکوارت(،   .3

(65) 

 (66تیوری منشای تورکی یفتلیان )کالپورت(، ) .4

مغولی یعنی آلتایی  -تیوری منشای تورکی  .5

 ( 67یفتلیان )ف. التهایم( )

 
ترجمه یفتلی ها پس از  مطالعه مساله هیدر روس

باره در  ینیوب چمنابع مکتبصره های و ت یروس
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  NY Bichurinی به قلم بیچورینمرکز یایآس خیتار

آغاز گردید.
28
  

 
این مساله را دانشمندانی چون  بار،نخستین  یراب

گرژیمایلو، برتلد و  -اینوسترانتسیف، گروم

 یاز مواد باستان شناسبهره گیری با  وسیلوفسکی

رکزی در آثار خود بررسی نمودند. همه م یایآس

گران هوادار تیوری دو سنت مارتین این پژوهش

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 

سفیر  -مطرح کردند و برپایه گزارش های زیمارخ

)که از « الیت هاخو سرزمین»بیزانس در باره 

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 

ه شهر آسیای میانه یی همچنین می پنداشتند ک

یادمان قدیم کیداریان است که نام خود « کیردر»

 (68را بر این شهر گذاشته بودند. )

 

تحقیقات انجام شده می ره آوردهای با جمع بندی 

توان چنین برداشت نمود که در تاریخنگاری 

استعماری اروپایی مطالعه تاریخ یفتلیان با 

می شود و تاریخ توده های کوچی مربوط دانسته 

مناسبات آن ها با دیگر دولت های جهان متمدن 

)روم، بیزانس، ایرانی ساسانی و چین(. اما  نه 

جایی که هسته  –در پیوند با تاریخ آسیای مرکزی

دولتی که یفتلیان پی ریختند، گذاشته شده بود. 

بیشتر پژوهشگران اروپایی به دلیل پراکنده بودن 

ان شناسی در باره مواد مکتوب و نبود  مواد باست

آسیای مرکزی نتوانسته بودند به نتیجه گیری های 

                                     
28

 -مطالعه تاریخ آسیای مرکزی».کیونر ن. و بیچورین،  

، سانکت پتر بورگ، چاپ «یادمان های نوشتاری خاور زمین

 .273-263، ص. 2006نو، 
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با  مطالعه مساله منشای آسیای پیوند درست در 

 میانه یی یفتلی ها  دست یابند. 

 

در رابطه با زبان یفتلی ها از جمع پژوهشگران 

قیه همه چنین می بخارجی به جز از سنت مارتین 

( 69ودند.)پنداشتند که یفتلی ها تورکی زبان ب

مارکوارت دادگرانه می  -تنها خاورشناس آلمانی

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 

 همجوش مختلف کیداری، کوشانی، خیونی و

هونی.
29

 -دیدگاه همانندی را اکادمیسین برتلد

پژوهشگر سترگ تاریخ آسیای مرکزی داشت. این 

دانشمند بزرگ با توجه به خاستگاه ایرانی 

، یفتلیان را ایرانی و خیونی ها «هیتل»اتنونیم 

را هونی می انگاشت.
30

    

 

مساله در مطالعه  یشوروپژوهشگران  انیدر م

ی چون انشمنداند ارزنده یی راسهم یفتلی ها 

 .G.I کارپف ،Pigulevskayaتولستوف، پیگولیفسکایا 

Karpov،  برنشتامAN Bernshtam، تریویر K V   

Trever، گومیلیف، مندلشتامA.M. Mandelshtam ،

 ،J Gankovskaya یوری گانکفسکی ،باباجان غفورف

 ، ماسون،N Nerazik نیرازیک ،S.K. Kabanov کابانف

 ،Marshakمارشاک نبرگ،ی، واT.A.Trofimova تروفیموا

و دیگران  V.S.Solovevسالویف ، Rtveladzeراتویالدزه 

 (72دارند. )
 

 خیدر مطالعه تارخیز بزرگی مرحله،  نیدر ا

زده  ایسآاور ینگار خیدر تار زینیفتلی ها و 

 رشمن،ویژه بایسته است از آثار گیبه شد. 

 ایمالته ،R. Gёbly گیبلی ،یلی، بEnoki ائنوکی

                                     
29

-126، ترجمه روسی، مسکو، ص. «ایرانشهر». مارکوارت،  

127 . 
30

، مسکو، «تاریخ زندگی فرهنگی ترکستان». برتلد،  

 . 180/182، بخش یکم، ص. 2، جلد 1963
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F.Altheim ،بیسواس یاد کرد.  و یراریجارد نلسن ف

(73)  

 
نخستین کاوشگرانی که به مساله یفتلیان از  یکی

این اندیشه را مطرح که ف بود تولستپرداخت، 

ساخت که یفتلی ها همجوشی بودند برخاسته از جمع 

 گانهیبعناصر و ی لنا-یماساگتسازه های بومی 

توف همچون آغاز (. کارهای س. پ. تولس74هونی)

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. 

 

نه های خاستگاه یفتلی ها کرا ،به باور تولستوف

اثر خود  نیآخردریاچه ارال بوده است. او در 

 -سده های چهارمکه در چنین انگاشت  دیبا»نوشت: 

دولت »مرکز  ایردریو س ایآمودر یدلتا پنجم

روی زیرالیه که  یفتلی ها بود، -خیونی ها« یوحش

با باستان،  ماساگیتی-یساک )سوبسترات( بستریا 

تشکل یافته  یرکوت-یهونشرقی عناصر سهم نیرومند 

«بود.
31
( به باور او میان یفتلی ها و خوارزم 75)

پیوند معینی وجود دارد.
32
 (76) 

 
 کبه ی زین خاورشناس برجسته شوروی -ریویتر

در زمان ... »و آن این که  بودرسیده مهم  جهینت

کماکان به نام و مردم پادشاهی یفتلیان، کشور 

پادشاه یاد می شدند. اما سپاهیان و  یکوشان

جامعه و یعنی الیه باالیی ، یفتلی خوانده می شدند

 لهیقب هیاتحادسپاهیان شاید متعلق به از  شیبخ

 (78یی دیگر بودند. )

 

ر نیز با تولستف موافق بود که یفتلی ها یتریو

درست مانند خیونیت ها در مراحل قدیمی تکامل 

                                     
31

به روی دلتای قدیمی اکسوس)آمو( و یکسرت ». تولستوف، 

 244، ص. 1962، مسکو، «)سیر(
32

ای تاریخ خوارزم باستان )داده ه». تولستوف،  

 .  277، ص. 1948، مسکو، «باستانشناسی(
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خود به اندازه کمی با هون ها آمیزش یافته 

بودند. 
33

 

 
می پنداشت  ی پیگولیفسکایاشورودیگر خاورشناس 

یفتلی ها از دید تباری با کوشانیان نزدیک که 

« یفتلی ها، کیداری ها»بودند، که با نام نو 

 (79شهرت یافتند. )

 
دیدگاه های برخی از خاورشناسان شوروی زیر 

تاثیر نیرومند تیوری تولستف شکل یافتند و در 

 -رجستهپنداشت های تاریخدان و باستان شناس ب

 یاز مسائل اصل یکبرنشتام هم بازتاب یافتند. ی

 و نقش آن ها به تیان شانحمله هون او  یکار علم

یفتلی بود. دادن فرهنگ ها در شکل
34

برنشتام می 

به آن ها  )کهها هون  یگروه شمال»که پنداشت 

ی تا حدود ت واحه تاشکنبتوان فرهنگ ژونی و دیشا

ست(، با را مرتبط دانKenkol ول کهم کین 

النی سیر دریا آمیزش می -باشندگان سارماتی

به باور برنشتام، عروج سیاسی  (81یابند. )

یفتلیان مرهون کوچیدن قبیله هونی ایرناخ به 

سوی کرانه های جنوب غربی دریای کسپین بود.  او 

می پندارد که وارد شدن پارچه های اتحادیه 

ی سرکوب شده هونی شمالی در میان توده های بوم

که « آوارها» -کوچی، به کوچی ها نام نوی می دهد

  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 

یفتلی ها. در مورد دیگر، با یکجا -نهاده بودند

)خوشنواز( « کوشنواز» -ن نام های پیشین خودکرد

و در مورد سوم به دلیل همانندی با گذشتگان 

شان، آنان را به نام هون ها یاد می کنند. برای 

( به باور برنشتام، 82«. )سفید»تمایز با لقب 

هنوز پیش از یفتلی ها، در مناطقی که از دید 

                                     
33

کوشان ها، خیونی ها و یفتلی ها در »ر، ی. تریو 

 . 144، ص. «منابع ارمنی
34

 . 114، ص. «اوچرک تاریخ هون ها». برنشتام،  
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، آالی -تباری قبایل ایرانی زبان می زیستند )چون

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  

او با مطرح ساختن عنصر یفتلی را می بینند. 

تیوری جالب خاستگاه بدخشانی یفتلی ها و با 

ی( تاکید بر خصلت بیشکل و همجوشی )کانگلومیرات

اتحادیه یفتلی ها بر تشکل دو مرکز احتمالی 

دولت یفتلی تاکید ورزید: یکی در حوضه علیا و 

 (83میانی سیردریا و دیگری در حوضه علیای آمو )

 

پسان ها تیوری خاستگاه بدخشانی یفتلی ها را 

تاریخدان و  –که با فرضیه مارشاک گومیلیف

خاورشناس شناخته شده همنوا بود، توسعه داد. 

در باره مساله حریفان »( )نگاه شود به: 84)

، ص. 1971، «، مسکو«خاوری ایران در سده پنجم

66 .) 

 

 نیسنت مارت هیرد نظرگومیلیف با حال،  نیابا 

در باره یکی بودن ماهبانویان )یوئه شی ها( و 

یفتلی ها، آن را نامدلل ارزیابی می کند. 

 ینیطالعات منابع چپنداشت گومیلیف بر پایه ا

( مبتنی است که طبق آن  Suishu ئی شی و سوشی)ب

می توان تنها دودمان حاکم یفتلیان را برخاسته 

نه همه مردم باشنده کشور ، از ماهبانویان خواند

او چنین برداشت نمود که  اساس، نیبر اشان را. 

توده های  -و یفتلیان کیداریان، خیونیان

ری ماهبانویی )تخا -گوناگونی بودند: کیداریان

یی سکا لیقبا -یا کوشانی( بودند، خیونی ها

باشنده کرانه های « یمردابهای شهرک »باشنده 

ی کوهستان مردمان -و یفتلی ها رالا یایدرشمالی 

یی که از بازماندگان قبایل ]اروپاییدی 

که در سده هفتم پیش « یدی با» سپیدپوست[ موبور

و هندوکش از  ریپام یطق کوهستانابه مناز میالد 

 .ه بودندآمد نیشمال غرب چ
 

با اقوام ها  یدی بای هشت قرن بعددر روند 

ی همگون )اسیمیله( رانیگروه هندوا یبوم ییایآر

از  یکی (2-1ی )سده های در دوره کوشانشدند و 
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)نام منطقه  فتلیکه در دره  لهیقب نیا یشاخه ها

 -نوی یافتندام ن ( ساکن شده بود،در بدخشانیی 

 گرفته شده بود و از نام دره  یا یفتلی ها که

 هم از  نام نخستین پیشوای شان. ای

 

هفتال  ل،افتای) فتلگومیلیف، توپونیم ی

)هپتال(( را با جای بودوباش یفتلیان پیوند می 

گستره یفتلیان »زند و نتیجه گیری می نماید که 

دقیقا در سرزمین کوهستانی پیرامون پامیر 

ن بپنداریم که موقعیت دارد و لزومی ندارد چنی

آن ها از سرزمین های دوردست به این جا  آمده 

 ( 86«.)باشند

 

 یاسیدر عرصه سدر پایان سده چهارم یفتلی ها 

خود شان را پنجم دولت سده و در ظهور می کنند 

 و هند یمرکز یایدر آس یهژمون یو مدعمی سازند 

گونه یی گومیلیف پیشنهاد می سپس، به می شوند. 

متحد شدن همه قبایل باشنده  هکند، در نتیج

یفتلی » مفهوم ،پیرامون یفتلیانو هندوکش  ریپام

ها به عنوان  و آنهم گسترش پیدا می کند « ها

هندوکش تشکل  و ریپام یدر مناطق کوهستان توده

 (87می یابند.)

 

 BI فرضیه گومیلیف، ب. ای. مارشاک  نیبا ا

Marshak ای ه کند که دولت یکه اشاره م همنوا است

های استپی  یبا امپراتور»کیداری ها و یفتلی ها 

دولت هایی با بل که  ،نه یمرکز یایآس )دشتی(

ی که نسبتا کوچک کوهساخته شده از سوی توده های 

پیروزی های متناوب نبردهای سختی را در با 

پیش می بردند، قابل  هیهمساهای  یپادشاهبرابر 

 (88« )مقایسه اند.

  

یخدان و باستانشناس که تار-ا.م. مندلشتام

اقتصادی و  -پیگیرانه تاریخ سیاسی، اجتماعی

تباری میانرودان آسیای میانه را به تعقیب 

خاورشناس فرانسوی تحقیق کرده بود، با  -گریشمن

یکی پنداشتن یفتلی ها و خیونی ها، گمان زد که 

به شمار »یفتلی ها در زمان موجودیت دولت شان 
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ند که در آن جا به شیوه زیاد در بدخشان جا گرفت

«.کوچی به زندگی ادامه می دادند
35

   

 

 باستان شناستاریخدان و - Litvinsky لیتوینسکی

و غ خانه م آرامگاه های مطالعهبرجسته، با 

در  ژهی، به وآرامگاهی یامان هساختدیگر انواع 

های در تابوت  حفظ شده های گورگانیتاشو ریز

همچنین در  ،ینیمنابع چ )که بر پایهو  یچوب

و نیز بررسی شمار ( میان یفتلیان رواج داشتند

خاور  -دیگر فاکت ها درست مانند اینوسترانتسیف

در تشکل که،  دیرس جهینت نیه اشناس دیگر روس ب

ها و بستگان خود را در کورومه  قبایل یفتلی که

را  ینقش مهم گورگان ها به خاک می سپردند،

 (99بود. ) بازی نموده فرغانههای  هیکوهپا

 

پژوهشمند )اکادمیسین( یاکوبفسکی )دانشمند 

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 

حادیه پذیرفتند و چنین می پنداشتند که ات

یفتلی عبارت بود از کانگلومیرات  -خیونی

)همجوش( قبایل ایرانی زبان که به اندازه معینی 

با عناصر تباری تورکی از سوی هون ها مخلوط شده 

بودند. 
36

   

 

ه یفتلی ها همچنین در اثر اکادمیسین مسال

با  کینزددر پیوند « تاجیکان» -باباجان غفورف

انه و آسیای آسیای می یبومباشندگان  خیتار

باره خاستگاه  در( 101بررسی گردیده است.) یمرکز

برنشتام  یتئورهوادار ، او ی یفتلی هامبدا و

می زبان  یرانیاتوده کوچی ها را  نآاما بود. 

کند  یاشاره مبه آن معنا غفورف  نیدر اشمرد. 

سنت های دولتداری شاهان  نانیجانشیفتلی ها که 

 (102) هستند.یان کوشان

                                     
35

لق تاجیک در خبرخی از مسایل ریختیابی ». مندلشتام،  

 . 622، ص. 1954، مسکو، «میانرودان آسیای میانه
36

 . 29-28، ص. «یفتلی ها». قربانف،  
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یفتلی ها و  -ع نزدیکی تباری خیونی هاضومو

بل نیز  یخیمنابع تاراز سوی نه تنها کوشانی ها 

می گردد.  دییتا فرهنگ خیتارزمینه مواد در با 

(103) 

 

 :سدینو یم خود هیفرضغفورف با فشرده ساختن 

وجود ندارد که زبان یفتلی ها  یجد لی، دالمالع»

تلی ها بشماریم. زبان یف( یمغول ای)و  را تورکی

، و (104«)ی خاوری بودرانیای تردید بتقریبا 

و جواهرات نوشته های بر جا مانده روی سکه ها 

برانگیز مانده است بحث  یادیتا حد زیفتلی ها 

 یشناس شهیمواد معموال با کمک ر نیا ریتفس» زیرا

تایید می کند که زبان یفتلی و ممکن است  یرانیا

 (105« )ها ایرانی خاوری بود.

 
نبه های مختلف مساله یفتلی ها با بهره گری از ج

مواد انباشته شده باستان شناسی و سکه شناسی، 

از سوی شماری از دانشمندان شوروی اعم از 

باستان شناسان، انسان شناسان، تاریخدانان 

؛ مانند: مارشاک ه استو...بررسی و مطالعه گردید

(، واینبرگ106)
37
(، پوگاچنکوفا، 107)

راتویالدزه،
38
(، خواجه یف108)

39
(، لیتوینسکی، 109)

                                     
37

شماری از مسایل تاریخ تخارستان در سده ». واینبرگ  

های چهارم و پنجم )در پیوند با داده های بودایی قره 

و نیز  154-129، ص. 1972، مسکو، «تپه( در ترمز قدیم

دایجست «/ دودمان های یفتلی چغانیان و خوارزم»

چاپ سوم، بخش  1972 نومازماتیک )سکه شناسی(، مسکو،

 .  24-3چهار، ص. 
38

در باره تاریخ الخان های یفتلی: ». راتویالدزه، 

میراث هنری توده های آسیای میانه در یادمان های 

، ص. 1985، تاشکنت، «هنری، ساختمان و باستان شناسی

تخارستان:  -باکتریای شمالی». ؛ یوگا و راتویالدزه 112

 ستان و سده های میانه(اوچرک تاریخ و فرهنگ )عصر با

 .1990، تاشکنت، «
39

در باره پالیوانتروپولوژی قدیم ». خواجه یف،  

مسایل تباری در »؛ خواجه یف، 1980تاشکنت،  -«ازبیکستان

)پژوهش های « آسیای میانه در عهد قرون وسطی

 .  1987انتروپولوژیک(، تاشکنت، 
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(. در 112( و زایمال )111(، سیدف )110سالویف )

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( 

تخارستان  -باشندگان بومی باکتریامی نامیدند، 

بودند. او خاطرنشان می سازد که به سود این 

فرضیه مجموعه یی از داده ها گواهی می دهند: 

های انتروپولوژیک جمعیت  تیپگورستان ها و 

ششم نسبت به دوره -تخارستان در سده های چهارم

کوشان کمتر تغییر می یابند؛ به باور او دالیل 

ناقض در باره شیوه زندگی ارزیابی های مت

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.

  
خواجه یف با پیروی -انتروپولوژیست دیگر ازبیک

از فرضیه راتویالدزه معتقد است که یفتلی ها 

 ( 114ان بودند.)تخارست -بخشی از جمعیت باکتریا

 

فرزندان  یفتلی ها از ، V.S.Solovёv به باور سالویف 

سده دوم  که پس از شکست درهای پامیر اند  ساک

و نه کوچیدند بدخشان  از دست یوئه شی ها به

همجوار که در مناطق  بل ر،یپام یتنها در کوه ها

 یم یزندگ Karategin قره تگین در ژهی، به وآن

و Lyahsh  1رهای یفتلی لیخاشگوکردند که در آن 

 وئهمانده است. سالویف می پندارد که ی 2لیخاش 

شی ها و کیداریان یکی اند و خیونی ها را با 

رال، که ماساگیت های باشنده کرانه های ا

فشار هون را ترک خود را زیر  یاصل ستگاهیز

، و رفتند یدولت کوشانبه سوی مرزهای و  ندکرد

 لی ها درآمدند.زیر فرمان یفت ندهیدر آ

 

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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اری چینی آورد.های نوی را از منابع نوشت
40
 

او حوضه میانی رود کوکچه را گستره تشکل  (116)

یفتلی ها می پنداشت که سیون تسزان آن را به 

لو(-تا -مو -لو )گی -تا-مو-شکل سی
41

نوشته و  

 شرح  داده بود. 

 

 است: ریبه شرح ز K. Enoki های  افتهی

 بدخشان بود.یفتلیان  میهن نخستین( آ

فرهنگ از عناصر  یامل برخآن ها شب( فرهنگ 

 .ی بودرانیا

 

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.

 

ه بابا جان غفورف دیدگاه های به مالحظه دادگران

ائنوکی و گومیلیف برخاسته از منابع چینی دقیق 

یفتلی ها معتقد بود که  نیچناو هتر اند. 

داشتند  یرانیایانه یی و منشای م یایآسخاستگاه 

این باور را با شمار شایان توجه داده ها، و 

ی دارای بار تبارشناسیک مستدل ها تعمیم فاکت

 ریتفسائنوکی برای ن مثال، ه عنواب .گردانید

 (المعارف رهیدابه دانشنامه ) «تون» یمعنا

 به« تون»(، که در آن 193)فصل «Tundyan»تندیان  

شده، استناد می  ریتفس« سرزمین»یا « کشور» یمعن

با کلمهآن را و کند 
42«tun» «تان»«/تون »

                                     
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. 
41

. شایان توجه است که سیموتال و گیموتال تا اندازه  

را به ذهن تداعی می کند.  تال در زیان « چمتال»یی 

 دره. -آلمانی
42

به معنای جا و « تون»یان یادآوری است که پسوند شا . 

زبان پشتو کاربرد گسترده دارد مکان همین اکنون در 

مانند کتابتون )کتابخانه(، ورکتون )کودکستان(، 

پوهنتون )دانشگاه(، زیژنتون )زایشگاه(، روغتون 

)بیمارستان، درمانگاه، بهداشتگاه،( و... همین گونه 

در بدخشان هم این پسوند در واژه هایی چون کهتون 
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در زبان های باشندگان دامنه های «( شورک)»

در باره ملیت (  )»117پامیر انطباق می دهد )

 .(142، ص. «یفتلیان

 

فرصیه ائنوکی به گونه یی که  پژوهش های سالیان 

اخیر تایید می کنند، پذیرا ترین نسخه در باره 

 منشای زبان  یفتلیان است.

  
خاورشناس فرانسوی، مولف تیوری ایرانی  -گریشمن

در نتیجه رمزیابی نشانه ها  ،زبان بودن یفتلیان

شاه خیونی ها(  -التفئهای یفتلی )ه به روی سکه

به این دریافت می رسد که خیونی ها و یفتلی ها 

نام طائفه حاکم و  -قوم واحدی بودند: هفتالی

نام توده مردم )خیون( بود که عبارت بود  -خیونی

از اتحادیه قبایل یا اقوام ایرانی خوییشاوند 

 .  (118) با کوشانیان

 

                                                                                                          
« ت»به « د»)کاهدان( و...کاربرد دارد که در اثر ابدل 

است. یعنی دان به تان. می دانیم که در زبان پارسی 

کاربرد گسترده دارد مانند قلمدان، « دان»دری پسوند 

دیگدان، زباله دان، کاهدان و... جالب این که ایرانی 

ها و هراتی های ما این واژه ها را به شکل قلمدون، 

و « دون»دیگدون، کاهدون و...تلفظ می کنند. در این جا 

 عین معنا را دارند یعنی جا و ظرف.« دان»و « تون»

از یفتلی ها برای باشندگان بدخشان و نیز « تون»شاید 

پشتون ها میراث مانده باشد که در آغاز به شکل دان 

 شده باشد. « تون»)دون( بوده که در اثر ابدال د به ت 

 

در معنای موسم « تان»همچنین در زبان پارسی دری پسون 

ار برد دارد مانند زمستان و تابستان و و فصل هم ک

 بهارستان.

 

به معنای محله و « تاون»همین  گونه در زبان انگلیسی 

جا کاربرد دارد. طرفه این که در زبان روسی واژه 

ا ستانسیا )ایستگاه( )همتاواژه استاسیون 

آلمانی/فرانسوی و استیشن انگلیسی( متشکل از دو 

یعنی جای ایست  تان( +)ایست « استان»سازواره 

  گ.     -می باشد. « سیا»)ایستادن( و پسوند 
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ربی مانند رنه شمار دیگری از خاورشناسان غ

،گروسه فرانسوی
43

 ف. التهایم، و. هینینگ، 

یونکر، هومباخ )آلمانی( هم توجه شایانی به 

 (119)مساله یفتلی ها نموده اند. 

 

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 

 -کیدیر»تنونیم  کیداریان واژه پروتوتورکی ا

)غرب(، به این دریافت می رسد   «kidir-kidar»« کیدیر

که کیداری ها هون های غربی بودند. به باور او، 

یفتلی ها )کیداری ها( هون های تورکی زبان 

بودند که به رهبری کنفدراسیون  قبایل خیونی 

اسیون ایرانی رسیدند و سپس در در روند ایرانیز

اندیشه  عطف درنقطه میان ایرانیان حل شدند. 

باره در  ینیمنابع چدر است  یامیپ پردازی او،

که  یورش توده های کوچرو سیونو )هونوها( به سغد

ی. پادشاه خویی سغد با خونوی ظاهرا مطابقت دارد

سپس  در نیم نخست سده پنجم  فرمانروایی می کرد.

کیداریان یکی پادشاه  -اسبا کونگهخویی را  او

 پادشاه – Ahshunvarاخشونور  نیز با  و می پندارد

سود به رنه گروسه و التهایم . استدالل خیونی ها

یکی پنداشتن کیداری ها و یفتلیان آن است که هر 

( با 120دو قوم در منابع هون خوانده شده اند. )

این هم، این فرضیه ها و آوندها نسبت به فرضیه 

در باره ایرانی بودن  ها و شواهد ثبوتیه

یفتلیان کمتر مستدل مانده اند.
44

 

                                     
43

که به قلم « امپراتوری صحرانوردان». مولف کتاب 

شادروان عبدالحسین میکده به پارسی ترجمه و در تهران 

به چاپ رسیده است که باید با قید احتیاط مطالعه 

 گ.-شود.
44

. بر 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 

چون ژنیتیک، سکه  پشته بزرگی از داده های علوم نوینی
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مواد در باره »گیوبلیه در کتاب خود زیر نام 

( 121« )تاریخ هون های ایرانی در باکتریا و هند

                                                                                                          
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. 

 

بود که اروپاییان همه توده هایی سه دیگر، باید متوجه 

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.  

 

ش چهار دیگر، گزارش منابع چینی در باره گویا یور

هونوها به سغد لغزش آمیز و اشتباه است و از سوی هیچ 

ن بر سر یورش منبع دیگری تایید نمی گردد. شاید سخ

خیونی ها بوده باشد که با هونوها )خونوها( عوضی 

 گرفته شده اند.

 

همین گونه آن ها لغزش های دیگری را هم مرتکب شده 

 بودند.  مانند تورکی زبان خواندن کنگی های تورانی.

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 

که از جزهای قزاق بودند، تفکیک قایل )کنگلی ها( 

 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 

اکادمیسین گومیلیف و باشند. اما به گونه یی که 

نموده  پروفیسور غوزل محی الدینوا دادگرانه استدالل

، به گمان غالب  این واژه ها را تورکان از ندا

 یفتلیان به عاریه گرفته بودند تا برعکس.

 

فشرده سخن این که داده های اخیر بیشتر به سود دیدگاه 

 گ.            -ایرانی تبار و ایرانی زبان بودن یفتلی ها است.
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همه میراث بزرگ سکه یی یفتلی  موجود در آن 

  (122دسته تقسیم کرد. ) 297زمان را به 
   

لیان را می آثار پساشوروی در زمینه تاریخ  یفت

توان به  گونه مفروض و شرطی به دو بخش تقسیم 

 کرد:

 تحقیقات عمومی اکادمیک مانند: -

 ، (123«)یمرکز یایتمدن آس خیتار» 

 ،(124)،«یقرون وسط لیدر اوا یمرکز یایآس»

 ،(125) ،«کیتاج خلق خیتار»

  (126) «ستانکیازبخلق های  خیارت» 

 ،«مرکزی یایقزاقستان و آس خیتار»

 ،(127) «زستانیو قرق هازیقرق خیرتا»

 

توده  خیشرح تارپیوند با در ه لاسکه به این م 

ی می قرون وسط لیدر اوا یمرکز یایآسهای 

پردازند.
45

 

  

تحقیقات مقاالت و  ،یعلمآثار اکادمیک ، ها جزوه

بحث مسائل خاص  یموضوع اصلها که در آن  گر،ید

ای بر د.نشومی نظر گرفته یفتلیان در مربوط به 

 -نمونه پژوهش های انتروپولوژیک خواجه یف

دانشمند ازبیکستانی که بر اساس نشانه های 

نژادی و تشخیصی سری جمجمه های یافت شده از 

 هایفتلیان را همچون اروپاییدی  ،گورستان ها

 (128شناسایی و تثبیت نمود. )

 

گ.[ -همین گونه کارهای ]دانشمندان تاجیکستانی

سف اف، عبدهللا یف، غایبوا، یعقوبف، نعمت اف، یو

کریموا، محی الدینوا )اویغوری(، داوودف، 

(؛ و همچنین دانشمندان سایر کشورها مانند 129)

، گوندوگدیف 131(، زویف 130جمعه علی یف )

(، راتویالدزه 132)ترکمنستاتی(، برهانف )

                                     
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( 

ون مساله یفتلی ها ( که به جنبه های گوناگ133)

          پرداخته اند.

 
پس منظر تاریخی یفتلی ها و سیاست ساسانیان در 

 -میانرودان آسیای میانه )در سده های سوم

 (:چهارم

با پیوند در قدیم یفتلی ها  خیتاربازسازی 

ی )سده مرکز یایآسمیانرودان در ساسانیان منافع 

ونی و بیرعوامل نیازمند بررسی  چهارم( -های سوم

ر منطقه یفتلی ها د دولت ربدرونی تاثیر گذار 

 .است یمرکز یایآس

 
پنجم ورزرود  -ی سده های سوماسیو س ینظام خیتار

ی جغرافشماری از گیتاشناسان )که )فرارود( را 

کرانه »زبان و عرب زبان به نام  یارسپ (دانان

( با 137می خوانند، )« کشور هیاطله»و « هیتال

کوشان و باژگونی شاهنشاهی  چونرویدادهای مهمی 

کوشانشهر ساسانی بر روی ویرانه های آن،  لیتشک

و ی کیداریان و خیونیان اسیستشکل اتحادیه های 

در این  تشکل دولت یفتلی پیوند دارد.آن در پی 

سیاسی در مرزهای -یک رشته رخدادهای نظامی ،دوره

شاهنشاهی ایران ساسانی و امپراتوری کوشانی 

  افتد.اتفاق می 

 
ه جویی ساسانیان در راستای پهن ساختن گستر

 یریبه شکلگدامنه متصرفات شان در خاور، 

شهر در بخش های غربی کوشان استانداری خودگردان

ی که لیقبا یاسینفوذ سچیرگی و دولت ساسانی 

پژوهشگران آنان را خیونیان وکیداریان می 

د. انجامییانه م یایآسنامند، در میانرودان 

(138)  

 
 یداخل یتضادها ریتاثزیر  نه،یپس زمروی این بر 

از که  یکوشان یورتامپرا ،دیرپاجدی  یو خارج

 یا(رچی میساز هفترود )و  رانیا یمرزهاتا ختن 

سال های در ( 139ی هند پهن بود، )شمال غرب تا

 از میان رفت. 80-70دهه 
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-ینظامروندهای آن یی که روی  یخیتاربستر 

 انهیم یایدر آس یفرهنگ وذهبی ی، تباری و ماسیس

بر چهارم رخ دادند، اساسا  -سده های سومدر 

منابع مکتوب و  پراکندهاطالعات  لیتحلتجزیه و 

 می گیرد.  تثبیتیی  بهیکتهای داده 

 
آن  یاسیو س ینظامدکترین و  یدولت ساسانتشکیل 

 نیسرزم ریمتحد کردن کشور و تسخدر راستای  ،ها

سده های نهم و  یو عرب یارسپدر منابع  گرید یها

 یازدهم شرح داده می شود. نخست این که

 یورتامپراگستره بخش خاوری کوشان  یورتامپرا

سده های ششم و چهارم پیش از  یهخامنشنیرومند 

دکترین با چنین چیزی که میالد را در بر می گرفت 

 یکه در په ساسانیان بلند پروازان یخارج استیس

 قیاز طر ،یهخامنش یاتورامپر یابیبازاحیا و 

در ها کوشان  رهاسازی این سرزمین ها از دست

 رانیشرق ازیر فرمان آن ها در سراسر قلمرو 

 ( 140ود. )ببودند، در تضاد 

 

با تخارستان  -باخترقرار داشتن ، یگردو د -

 ،یزرتشتروایات شهر بلخ که با توجه به  یتمرکز

دودمان  ی ازپادشاه -میهن کاوه وبشتاسپ

 نیسرزم»زرتشت و پیامبر  رویپنخستین -یانیانک

پادشاهان  اریدر اخت( 141زرتشتیان ) مقدس

و مغایر سیاست مذهبی دولتی کوشان، به شدت 

از  یساساننو برای دودمان  یاسیسساختن کانسپت 

 دودمان کیانی بود.شجره نامه روی 
 

 ریمسراه میانقاره یی بازرگانی و رگز، به دیگرس

 قیاز طر یمرکزآسیای  شمیابره را –کیپلماتید

که مانع می گذشت  (142) کوشان یقلمرو امپراتور

 رانیا کیژیواستراتجیو  یو اقتصاد یمنافع تجار

 بود. به تاسی از این یمرکز یایدر آس یساسان

مشی دقیق و مشخص و گاه هم مغرضانه شرقی  ها،

ساسانیان در قبال همسایه خاوری  پیش گرفته شده 

 بود.   

 

 لیاوا یاسیس خیتاربازتاب دهنده نابع مکتوب م

در باره پیچیده تر شدن مناسبات  یانساسان
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 اآشکارکه  می دهندگزارش  یانکوشان یان وساسان

)شامل شده در یان کوشانسیاست ضد ساسانی  در

  230 -227ی ضد اردیشیر سال های اسیس-یائتالف نظام

 -یدولت ساسانبنیادگذار  یشرق لشکرکشیکه به 

( در برهه زمانی سال های 240-224) کمی ریاردش

 ( 144) ؛ بازتاب می یافت.(انجامید،  226-237

 

ی سال اسیس یهاباره روندر با سخن گفتن د ،یطبر

 رانیدر ا زدهمیسسده  30-20 های دهه های

دست به دو  کمی ریکه اردشمی دهد گزارش  ،یساسان

 بود.شرق زد که دومین آن متوجه  بزرگلشکرکشی 

او نخست به سجستان و سپس به جرجان )گرگان( و 

تا  ابرشهر، مرو، بلخ و خوارزمدر پی آن به 

یکم(  ریاردشلشکر کشید. او )خراسان اقصای کران 

را به های بریده آنان کشت و سرمردم بسیاری را 

و سپس  ،)آناهیتا( فرستاد دیآتشکده الهه آناه

. «اقامت یافت ارس آمد و در ژورپاز مرو به 

به  یطبر تاریخ یپارسترجمان  -بلعمیاما ( 145)

نسخه بنا به ندارد. چندانی اطالعات اعتماد  نیا

وچک سرکوب متصرفات کبابکان، پس از  ری، اردشاو

و  رانیواقع در خاک االطوایفی(  کوو مستقل )مل

سجستان، گرگان، پارس  (جونیسواحل ج تاخراسان )

  (146د. )و کرمان را به زمین های خود وصل کر

 

پس از بازگشت »دهد که  یگزارش مسپس طبری 

 نرایسف»... ارس به پاز مرو اردیشیر یکم 

 و پادشاه مکران پادشاه کوشان، پادشاه توران
«. نمودند یفروتنآمدند و ابراز فرمانبرداری و 

 سندگانینو ،یاطالعات طبر لیتکمبرای ( 147)

یازدهم:  -بان سده های نهمزو عربی  یارسپ

د که هندمی گزارش ی زیو گردثعالبی ، یسعودم

ن را به آبه دست آوردن خراسان، اردیشیر یکم با 

برای و  میتقس (استانمرز یا ساتراپ )چهار 

مرزبانانی گماشت. نخستین ها  از آن کیهر اداره 

استان شامل مرو، تالقان و جوزجان و استان دومی 

می شامل هرات، پوشنج، بست و سیستان و استان سو

شامل بلخ و چهارمی شامل فلمرو فتح شده 

 (148ماوراالنهر می شد. )

 



77 

 

برای  یطبری که منابع ،از محققانبرای بسیاری 

و  کمی ریاردشی رقلشکرکشی های ششرح نوشتن 

خاور بهره گرفته بود، روشن در او فتوحات 

نیستند. به باور لوکونین، طبری  از کارنامه 

 (149بود. ) اردیشیر بابکان استفاده برده

 

های دیکه نولدکه شک و ترد استبایسته یادآوری 

ات حوفتدر باره  یطبراطالعات  یی در وثوق یجد

 یها نیزماشغال خوارزم و اردیشیر یکم در 

که به عنوان ابراز داشته بود  یانکوشان

 ی،طبرهای به داده  counter argument« پدآوند»

  Augustowرح حالی را از اثر نویسنده شاطالعات

بر طبق آن چهارم( آورده بود که  -)سده های سوم

 (150بودند. )مستقل ی ها کوشان یعنی ها،ی باختر

 

الحاق و  (272-241)یکم شاپور خاوری فتوحات از 

در  یدولت ساسانبه  «(کوشانشهر)» کوشان یاراض

گواه بر که هم یاد شده است « کعبه زرتشت» بهیکت

در گستره  انشهرکوش -نو یاسیسواحد  کی لیتشک

 نیایکم در اپور ی است. شساسان رانیاخاوری 

از  ران،یا ییایدود جغرافکتیبه در باره فهرست ح

کوشانشهر تا پشکاپورا یا پورشاپورا  جمله

سغد و و سپس تا کاش )کاشغر(   Pashkabura )پیشاور(

من »شاش )چاچ یا تاشکنت کنونی( می گوید:  مرزو 

 یمناطق مبرشمردن  و پس از« ها دارم... شهر

فرمانداران و  ها... شهر نیو همه ا»افزاید: 

ند و زیر زباج می پرداها به ما  آنهمه  –طقامن

 ( 151«. )ندافرمان ما 

  
شماری از پژوهشگران چنین گمان می زنند که 

کوشانشهر شاید از سوی شاپور تصرف نشده بود و »

( 152« )تنها به شاهنشاه ساسانی باج می پرداخت

اما برخی دیگر می پندارند که کوشانشهر در 

 (  153ترکیب ایران ساسانی شامل بود. )

 

های بلعمی هم در گزارش  هادادیرو نیپژواک ا

شاپور یکم در سال  دیگو یکه مبازتاب یافته بود 

(  253-251 های در سال یعنی)خود  یازدهم پادشاهی
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خراسان به »به سوی خاور متمایل گردید یعنی 

و او بود  تصرف پارسآن هدف که حذف دشمن، رای ب

یکم شاپور  ع،یوقا نیا جهیتدر ن .(156« )را کشت

سرزمین هایی را که در گذشته از  یبخشتوانست 

توران،  مانند سکستان، ،دولت کوشان بودندشامل 

تا به کوشانشهر هندوستان،  پارادان،، مکران

و... به گستره دولت ساسانی ملحق بسازد.  شاوریپ

به طور شدند هر چند نه موفق  انیساسان یعنی

و در تخارستان -کامل اما به طور موقت در باختر

جای پای محکمی  وشانی امپراتوری کبخش غرب

 :کهرد توان فرض ک یم رو، نیا( از 157بیابند.)

رویدادهای مورد عالقه ما یعنی تشکل نهایی ، نخست

ساسانی که « استان»کوشانشهر به عنوان یک 

 یاعضا گریشاهزادگان و د انداری آن تنها بهفرم

 الس ادیبه احتمال زشاهی سپرده می شد، خانواده 

شاپور لشکرکشی پس از  -رخ داده بودند ها بعد

، هنگامی که همه  259-262در  –(249-245)اول 

با هم استان  کدر ی یشرقتصرف شده  یاستان ها

ساحل  تاستان ورو ت، سکستان سند» :ادغام شدند

 -یکمپسر شاپور مرز  نیو در ا« ی ]کسپین[ایرد

 فرمان می راند. « پادشاه سکاها»با عنوان  هنرس

 

یعنی کوشانشهر ، مرز نیا یریشکلگ دو دیگر،

 ی هاقدرت کوشانمیان رفتن از  یه معناساسانی ب

 ،ساکستان )سند،استان ها  نیادر حدود تنها 

 در تورستان تا کرانه های دریای کسپین بود، نه

 276متعلق به کوشانیان. به سال قلمرو سراسر 

با شاپور  گریپسر د -اداره این منطقه به هرمزد

( به گفته 160عنوان پادشاه ساکستان داده شد. )

ثعالبی هرمزد با عنوان شاهنشاه ساسانی ایران 

 (( با یفتلیان یا273-272) اردیشیر( -)هرمزد

اد. به جنگ کرد و آنان را شکست دآغاز  ؟انیسغد

 مرز دراردیشیر بر آنان باج معین کرد و  -هرمزد

شتند حق ندا اطلهیهیی ساخت که  یبرج سنگآنان 

«. پا فراتر از آن بگذارند و آن را نقض کنند

(161) 

 

لشکرکشی پیروزمندانه  ،ییاطالعات منابع رواطبق 

اجازه داد تا در  یکم به ساسانیانشاپور  یشرق
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والیت نوی به نام  یانکوشانشده فتح  های نیسرزم

 کوشانشهر ایجاد نمایند.

 

ی را کوشان-یساسانهای سکه  انتشاربیوار، تاریخ 

سر از میانه های سده سوم تا اواخر سده چهارم 

تا  371سر از سال  Gёbl( گیوبل  165می داند. )

تاریخ  VG Lukonin( و لوکونین 166) 400سال 

انتشار و قدمت این سکه ها را از عهد 

( تا اواخر سال 379-309شاپور دوم )وایی فرمانر

قدمت سکه های هرات( و  و )در مرو های دهه شصت 

تا  380-379ساسانی را سر از سال های  -یکوشان

می  در کابل(شاید هم )در بلخ، و  430-440

 .(167) پندارد.
 

 VN Pilipko پیلیکو پژوهشگران، از جملهشماری از 
در زمینه  با پیروی از دیدگاه های لوکونین

بایسته است که تثبیت قدمت سکه ها  بر آن است 

نخست  مهیر ند» یساسان -کوشانی یسکه هاانتشار 

 یباین سده  دومنیمه در سده چهارم را محتمل و 

 (168) « انگاشت. چون و چرا

 

 دارد که موجودیت یکینزدنیکیتین هم دیدگاه 

شهر را مقارن با سده چهارم و آغاز انتشار کوشان

ی را مقارن با فرمانروایی ساسان-کوشانی یه هاسک

شاپور ( یا آغاز فروانروایی 309-303هرمزد دوم )

 (169( می داند. )379-309) دوم

 

ر کوشانی د -و  ساسانی یساسان-سکه های کوشانی

 گریتخارستان و د-در باخترینه ها گنج یها افتهی

ی فراوان مرکز یایآس یو فرهنگ یخیمناطق تار

آوند  (مصنوعاتآرتیفاکت ها ) نای وند.دیده می ش

دولت عریف کوشانشهر همچون ت یبرانیرومندی 

خاوری شاهنشاهی شمال گستره در خودگردان اداری 

اواخر سده  -سده سوم دوم مهیکه در نی ساسان

با  میانه های  سده پنجم(تا  ای)و چهارم 

 ساحوی فرمان می راند، می باشند. راتییتغ
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یمین پیدا شده در شمال هند به سکه های زرین و س

شده شریح ت عیوقا)کرونولوژی(  یگاهشناستثبیت 

گروه سکه ضرب چند . می کنندکمک برهه  نیدر ا

 دوره در دست است که حاکمان آنسوی از شده 

ها حاکمان را با خط سکه  نیانشانه های روی 

 ادارکی ای) «کوشانشاهان ادارکی» ی:براهم

 با توجه به تعیین (171) .«دنناما( شاه می کوشان

توان فرض کرد کیداریان می با نام ها قدمت سکه 

 چهارمنیمه نخست سده حوادث در فاصله  نیکه ا

میانه های سده پنجم رخ داده بودند  – (172)

های پریسک ر گزارش ب (. این تعیین قدمت ها173)

یان ساسان ینظام یریدرگپانی مبتنی اند که از 

( یاد 174کیداریان ) به نام یهای هون»با  456در 

 می کند.

 

شمال غرب هند  مساله شناسایی کیداریان رفته به

یان ساسانکیداریانی که به گفته پریسک با و 

دارد.  شتریبه شرح و بسط ب ازینجنگیده بودند، 

همین گونه این موضوع هم نیاز به موشکافی دارد 

که تاکید می شود کیدرایان با کوشانیان 

بودند و با خیونیان و یفتلیان به یک خویشاوند 

 یرانیایعنی توده های ، ندداشت نوع تباری تعلق 

های جداگاه تیره اما  ،یمرکز یایآسمنطقه زبان 

 .یی لهیمختلف قب ینام هایی بودند با 
 

واحد دولتی دیگر پساکوشانی آسیای میانه یی 

خیونیان بودند. بیشتر پژوهشگران مایل هستند 

 دیریناز  قبایل خیونی )خیون ها( بپندارند که 

که  ی زبان بودندرانیا های کوچروانگروه  نیتر

آسیای  یو جنوبخاوری جنوب  دشتی –نوار کوهی در

 .178مرکزی زندگی می کردند. 
 

در دوره اقتدار کیداریان که به پندار لوکونین 

( بود، خیونی ها شاید 440-385میان سال های )

اریان بودند اما با برای چندی زیر فرمان کید

خود مستقل روی کار آمدن یفتلیان،  واحد سیاسی 

 دادند. لیتشکشاه را 
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ساسانی  شاپور دوم، نوسیمارسل انوسیآمه گزارش ب

را در نبرد با خیونیان )که وی  358-357 مستانز

آنان را توده دورافتاده هم می خواند( جنگجو 

ر ، شاپولشکرکشی نیا جه( در نتی179گذرانید. )

خیونیان پیمانی را مبنی بر مبارزه  دوم با

 بان اطالعات بست. ای زانسیبباهمی در برابر  

 Faustus ی فاوستوس بوزاندارمنتاریخ نویس  گزارش

سال  ایو  358-356 باره رویدادهای سال هایدر 

را ناگزیر ساخت دست شاپور دوم  که  377-374 های

به . به لشکرکشی خاوری بیازد، تقویت می گردد

، که «ها کوشان»شاپور دوم دو بار با  ،یگفته و

 و رزمندگان کوشانبود، رزمید بلخ شان  تختیپا

 یاری، بسندرا شکست داد یارسپ... ارتش »دو بار 

را اسیر  یاری، بسکشتندرا  یارسسپاهیان پاز 

و بقیه را وادار به گریز نمودند و د، نگرفت

 (180«. )راندند

 

اتحادیه خیونی )اواخر  پسانتر تشکلمرحله  در

آن به  یرهبرم( جمیانه های سده پن -سده چهارم

طائفه به عنوان موقعیت غالب خود را  یینهاگونه 

 همه بر اینآن پس از نام که ، تثبیت کرد حاکم

تباری شامل اتحادیه خیونی، گسترش  یگروه ها

 یافت. 

 
 سکه یروبر اساس خوانش گیرشمن از نوشته های 

«( خیونیان پادشاه -  Heftal  -هفتل») های یفتلی

خود یفتلی ها  کامل بر می آید که نیقیبا ( 182)

ی م ،نیامی خواندند. بنا بر  ونخیرا به نام 

 یاز گروه ها یکیفتلی ها یگرفت که  جهینت توان

 ندهیآخیونی ها بودند. در روندهای  یاسیس-تباری

 یایآسروان در  یفرهنگ -تباریو  ینظام-یاسیس

اغلب  میانه های سده پنجم( خیونی ها)تا  یمرکز

نام یفتلی ها  .دنشو یظاهر م یفتلی هام زیر نا

تا سده منابع در رویدادهای بازتاب یافته در 

دهد که  یگزارش مچهارم دیده می شود. ثعالبی 

حکومت می ر بلخ و تخارستان پادشاهان هیاطله د»

 «.تنها به اشکانیان باج می پرداختندو کردند 

 عیشرح وقاو بار دیگر نام یفتلی ها را در ا

 ریهرمز اردش گویا لشکرکشی خاوریمربوط به 
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( تکرار  می کند. گردیزی هم در 273-272)ساسانی 

هرمزد با »باره این رویدادها گزارش می دهد: 

و به گفته ثعالبی شاپور دوم « هیاطله سغد جنگید

در قرن چهارم به خراسان و تخارستان آمد تا 

 (  183«. )لیان را از آن جا براندیفت

 

-یمنابع ارمن یداده هاچنانی که از  ،گونه نیا

نخست ثعالبی در  امیدو پی بر می آید، زانسیب

چرا که  ،ی اندخیتار ینجاره نابهباره یفتلی ها 

ها شرکت  کوشانرویدادها  نیادر  تیدر واقع

شاپور گزارش ثعالبی در باره جنگ ، اما داشتند

 یارسپ بهیکت( با یفتلیان توسط 370-369دوم )در 

 نیبر ا(. 84قره تپه تایید می گردد ) انهیم

میالدی می تواند همچون سال  390-380سال های  اساس

 .شودتثبیت یفتلیان پنداشته مرحله های آغاز 

   
 دولت یفتلی به گونه ماهوی بر تحکیم یافتن 

خاور در  انیدولت ساسان یخارج استیس نیدکتر

گسترش یفتلیان برایی  428در وارد کرد.  تاثیر

، به ایران خود در منطقه یو نظام یاسینفوذ س

به ناگزیر و  هدیاما شکست دیورش بردند.  یساسان

مرز بر اساس آن که  گردیدند صلح مانیپ یامضا

جنگ باره این شد. در  فیتعر ریدرگمیان دو طرف 

 یارسپو  یمنابع مختلف عرب انیساسانیفتلیان با 

یازدهم گواهی می دهند. این گواهی -سده های نهم

  تا: دنده ی( اجازه مییجز ی)با تفاوت ها ها 

به  یاسانپاهیان سسحرکت  ری، مسدر گام نخست

گویا مرو و سپس تا  (439-421بهرام پنجم ) یرهبر

 .کردرا تعیین بخارا تا 

 

لشکرکشی تدافعی  ییایغرافدو دیگر، گستره ج 

همانند  یادیکه تا حد زا خاوری بهرام پنجم ر

 است، تعیین نمود. ابیبا افراس خسرویکجنگ  یفضا

 

مستقل  مهینگی متصرفات بستدرجه سوم،  

ی را ساسان رانیامیانرودان آسیای میانه یی از 

 . معین ساخت
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 (186ی یفتلی ها )اسیقدرت سگسترش چهارم، قلمرو 

 انهیم یایاز افغانستان و آس یکه بخش بزرگرا 

َگرج ستان )غرجستان(، خُتالن، چَغانیان  و  )بلخ،

 .ش می داد، تثبیت کردپوشرا خارا( ب
 

 زدگردی سوریانی،-یمنابع ارمنبر اساس اطالعات 

ی ساسانی مرزها نگهبانی ازبا تالش به خاطر دوم 

بار به شمال خاوری سه  از یورش های یفتلیان،

-453، 451-450 ،44-442در سال های )لشکرکشی کرد 

454 .) 

 

نخستین لشکرکشی یزد گرد دوم گستره کرانه های 

 گرگان(پایگاه ساختن )با  جنوبی دریای کسپین را

بود  انخراسبه  ین لشکرکشی، دومدر بر می گرفت

ین لشکرکشی به ( و سومیکانتال استقرار در)با 

به خراسان ُتخارستان. لشکرکشی  -کتریابا یشمال

این ه پس از ، چرا کشمرده می شود موفق تربیشتر 

یان را در ساسان یاسیدوم قدرت س زدگردی

فرمانداران  کوشانشهر احیا کرد و  سنت گماشتن

از سر  یساسانان تاج و تخت وارث انیاز مرا 

 (187. )گرفت

 

که از اشتراک کنندگان جنگ بود، با  – Egisheائگیشی

شرح رویدادهای مربوط به لشکرکشی یزد گرد دوم 

( از سرزمین یفتلی ها یا کشور یفتلی ها 450-451)

((«La terre des Ephthalite  یاد می کند و این نخستین

یادآوری در باره یفتلی ها در سنت های تاریخ 

  (188ی است. )ارمننگاری 
 

دوم  زدگردلشکرکشی ها به ی پیروزی در نخستین

 نیاما اسوی خاور بتازد به اجازه داد تا بیشتر 

-کتریا بای با یفتلیان در شمال بار ارتش ساسان

در  .خوردمی و شکست بر خورد می نماید تخارستان 

ی حمله ساسان رانیاحال، یفتلی ها به قلمرو  نای

 زمان نیدر ا»...گزارش  ائگیشی  ا بهنو ب کردند

ها رسید که دسته  کوشانمگینی از سرزمین پیک سه

ویران  ی راپادشاهمناطق از  یاریکه بسدشمن 
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 کرده بودند، سر به نافرمانی برداشته

  (189«.)ندا
 

 یفردوس« شاهنامه»در  هادادیرو نیپژواک ا

یفتلی َفغانش  که در آن پادشاهبازتاب یافته است 

 ( به شهزاده پیروز ساسانی از پیمان )در458)در 

دوره یزد گرد دوم( مبنی بر واگذاری شهرهای 

آسیای میانه ترمز و ویسه گرد برای یفتلیان 

 ( 190آور می شود. )ادی

 

یفتلیان به منظور  پنجم میانه های سدهدر 

-توباحاکم دودمان با  کیپلماتیروابط دپایی بر

 نیخود را به چ نرایسف نخستین 457-456در سال  یو

 گسیل داشتند.

 

 بررونی دهنگام کشاکش های در  459-457ایه ر سالد

در امور ا پویایی بیفتلی ها  ،تاج و تخت سر

شاهزاده  و از  ی دخالت کردندساسان رانیا یداخل

ی اسیو س ینظام یبانیم.(، پشت 484-459) روزیپ

 یساسانشاهنشاهی او پادشاه  جهیدر نت کردند که

-باختر( پیروز به پاس این، بخش شرقی 191. )شد

 ینا یو مذهب یبا مرکز فرهنگرا ارستان تخ

 (192شهر بلخ به یفتلیان بخشید. ) -نیزمسر

 

نخستین یادآوری ها در باره یفتلی ها در منابع 

ه پتالی( و در منابع -ارمنی )الزار پارپئتسی 

پیوند ر پارسی )طبری، بلعمی و فردوسی( د -عربی

 می باشد.  روزیپفرمانروایی با شرح 

 

میانه های سده پنجم منابع در عات بر پایه اطال

کشور هیتال مناطق َگرجستان )غَرجستان(، 

تخارستان، بلخ، بدخشان، ختالن، ویسه گرد، 

 چغانیان، ترمز و بخارا را در بر می گرفت.

 

شرح  نهم به -ی سده های پنجمخنگاریتاردر آثار 

که  ،پرداخته شده روزیپ بارخشونت ینظام اتیعمل

ی را در دهه های ساسان رانیاهدف سیاست خاوری 

حکایات در باره لشکرکشی در  تعیین می کرد. 60-80

 در برابرلشکرکشی او سه  روزیپ یشرقهای 
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که  لشکرکشی نخستپس از  یفتلیان بازگو می شوند.

سال  475-474 سال های  در یارسپ یروهایبا شکست ن

 مانیپبه همراه بود، میان ساسانیان و یفتلیان 

 یمرزهاشدند متعهد  انیساسان د:ی بسته شصلح

 تثبیت شده دو کشور را نقض ننمایند.

 

که ارتش  ی، هنگام480-479در سال  در لشکرکشی دوم

دچار بار دیگر و دو دولت را نقض کرد، رز مارس پ

قباد را پسرش ناگزیر گردید  روزیپ ،گردیدشکست 

نزد یفتلیان گروگان بگذارد. در هنگام لشکرکشی 

ویا گ بیتعقش با و سربازان روزیپ 484سوم در 

به افتاده و  دامبه  ینیعقب نش یفتلیان  در حال

گودالی که سر آن پوشانده شده بود، افتادند. در 

نتیجه سپاه ساسانی نابود گردید و شکست بی 

کارزار در  ینیننگ به گونه روزیپسابقه یی دید. 

به طور خاص بلعمی(  )پس از یکشته شد. فردوس

ه رغم مخالفت ، بروزیند که بار سوم پک یم دیتاک

و سپبهد ارشد بر یفتلیان تاخت.  موبدانموبد 

 باج سنگینی تحمیل گردید که رانیا( بر 193)

سده ششم می  60 سال های دهه تا انیساسان

 لیدل اد،یبه احتمال زو  (194پرداختند. )

خط یفتلی همین بوده با  یساسانهای انتشار سکه 

 است.

 
دوم  مهیندر  یانساسانشکست دادن  یفتلی ها با

خاوری شمال  یخراسان و مرزها ، بهپنجمسده 

 شاید، هرات و مرو رود و مرو،حمله کردند  رانیا

ارخوزیا  زابلستان،، کابل، پنجاب، ا سکستانحت

 (195کاپیسا را گرفتند.) و (رخج)

 

( و قباد 488-484واالش ) -روزیپ نانیانشدر دوره ج

ا میانه های سده ششم مشی ( لغایت ت488-531)

ی توجهخاوری ساسانیان دستخوش دگرگونی شایان 

صلح مناسبات با یفتلی ها بیشتر اما  نگردید،

 یاقتصاد ی، زندگبه گسترش بازرگانیکه بود  زیآم

 مساعدت کرد. رانیو ا یمرکز یایمردم آس یو مذهب
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به عنوان یفتلی ها  506-502 سال های در

در ) زانسیر جنگ با بد احت همپیمانان قباد

اشتراک  هاران( و دسائا امیدا،محاصره 

پسانتر مقارن با میانه های اما ( 198ورزیدند.)

 سده ششم، مناسبات میان دو دولت تیره گردید.
همراه با ی یفتلیان نظام-یاسیقدرت سافزایش 

 یمرکز یایمنطقه آس شان دردولت دامنه گسترش 

 گردید.

 
 ،اوایل سده ششم -مقارن با اواخر سده پنجم

یفتلیان توانستند تقریبا سراسر آسیای میانه، 

افغانستان، شمال غربی هند و عمال سراسر ترکستان 

 یامپراتور کند و یزانو در آورخاوری را به 

ه از را به میان بیاورند ک یمرکز یایبزرگ آس

 یمرزها تا هفترود و از ختن تاشمال غرب هند 

 (199د. )ی کشیده شده بوساسان ایران

 

 

سی هیات   531-507فتلی ها در سال های ی

 (201دیپلماتیک به چین فرستاده بودند. )

  
دودمان حاکمان باره نبردهای در  یمنابع هند

یاد می  «خونا»را ها  که آنیفتلیان ) گوپتا با

قاره هند نیماز بخش بزرگی دوره  نیدر اکنند( و 

 یط دررا زیر فرمان داشتند؛ گزارش می دهند. 

های واقع  نیزمسرگندهارا )یفتلیان  520-460مدت 

قلمرو کنون رود سند، جریان میانی امتداد در 

 –همواری جمنا  پاکستان(، پنجاب، سند، راجستان،
 گنگا و گوالیور را زیر فرمان خود درآوردند.

 
 تورامانای رهبر هنگام یفتلی ها به نیادر 

، با شکست دادن امپراتور (490-515)

سرزمین های واقع   Buddhagupte (500-467)اگوپتابوده

با تشکیل دادن یک و را گرفتند جنوب هندوکش  در

  ی یفتلیان جدا شدند. از گروه شمالدولت مستقل 

 
پایتخت دولت یفتلی که گستره شمال غربی هند را 

له ساگادر بر می گرفت، در آغاز مالوا و پسان 
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از  سند رودحوضه  تصرف (203بود. ) (الکوتی)س

را منطقه معینی سیمای تباری  تا حدسوی یفتلیان 

از روی پدیدآیی توان  یرا م نیادگرگون ساخت. 

رای بنام های تباری جغرافیایی نو داوری کرد. 

هارشاچاریتی  به گفتهدر سده هفتم مثال، 

Harshacharity  به خاطر اقدامات ستایش آمیز

نام غربی به پنجاب بنیادگذار دودمان هارشی، 

)میهن( خیونان کشور سرزمین یا  یعنی« خونا دیش»

 یز نواحاواخر سده دهم یکی ادر نامگذاری شد. 

ه گفته ، بKanaujaکاناوجه  در شمالواقع  یکوهیپا

 (204هیتال نامیده شد. ) -«حدود العالم»

 
یفتلی ها در پهلوی لشکرکشی ها به شمال غربی 

ا بر سیاسی خود ر -هند، همچنین حاکمیت نظامی

به فتوحات یفتلی ترکستان خاوری هم پخش کردند. 

 فاکت را هم مربوط ساخت که نها بایسته است ای

سفیران  467سفیران کاشغر و پس از ، 462از  پس

( نمی 534-386ختن دیگر به دربار دودمان وئی )

یفتلی ها   508-493 رفتند. در دوره  میان سال های

کستان خاوری تورفان، کاشغر و تقریبا سراسر تر

در  یاسیقدرت سبر را زیر فرمان خود درآوردند. 

بر گواهی می دهد که  تیواقع نیاخاوری ترکستان 

فرمانفرمای ژون ژوان منطقه  522طبق آن در 

و سه خوتو از یفتلیان درخواست حمایت کرد -خارو

خود را به همسری پادشاه یفتلی داد.  خواهر

(205 )  

 
بئی شی آمده است که ر است که دبایسته یادآوری 

منطقه کنگویی، ختن، شالئی، انسی و  ،غربمرز در 

تا سی خطه کوچک دیگر تابع حاکم ئیدایی )یفتلی( 

 (206«. )است

 

 
یفتلی ها با ژوان ژوان ها روابط بسیار خوبی 

برپا و در برابر دودمان وئی چین هپیمان شدند. 

 انیروابط معقد این پیمان منجر به برهم خوردن 

از همین و ئی گردید و یفتلی و دودمان ولت د

یفتلی  526و  520-516 های سالفاصله بین در خاطر 
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به دربار دودمان  ن،یبه جنوب چها سفارت هایی 

)که با دودمان وئی دشمنی و  انگیللیان یا  

 رقابت داشتند( گسیل می دارند.

 
یفتلی  ،«شو انگیل»اطالعات  گونه، بر پایه نیا

 بوسی ها  -هیهمسا یکشورهاقدرت خود ها با تحکیم 

یانتسزیی شمال هند(، )  Gibinپارسی ها(، گیبین)

)کوچا(   Guytsy)قره شهر(، گویتسی Yanjiیا  یانجی 

 Gumoگومو ،/ کاشغر( Shule شولی )سولی یا چول

 را گرفتند و ختن()  Yutian )اکسو(، یوئه تیان

د. های این دولت به هزار و اندی لی پهن بو نیزم

(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 

ده کشور شماری از خصوصیات ویژه توده های باشن

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 

د، شاید یی که بسیاری از پژوهشگران می پندارن

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 

یفتلی ها نزد محققان پیدا شد. متاسفانه زبان 

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 

مان زد که آن چه که در باال گفته شد، می توان گ
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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 

های  لو )ُتخارستان( از زبان -خو-زبان  تو»

کشورهای دیگر اندکی تفاوت دارد. شمار حروف 

بیست وپنج است. آن ها با  نوشتن  -اصلی آن ها

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(
46

ه بیشتر شد

کاربرد خط، قواعد مذهبی و »است و در بامیان 

 -خو-سکه ها همین گونه است. مانند پادشاهی تو

اما «. لو. زبان آن ها تا اندازه یی متفاوت است

نوشتار تا اندازه زیادی مطابق »در کشور کاپیسا 

لو است. رسم و رواج ها، زبان و   -خو-نوشتار تو

«.قواعد مذهبی نسبتا مختلف اند
47

     

 

سپس سیون تسزان در باره آن گزارش می دهد که  

نی )شُغنان( و در سرزمین شانگیمی  -کی -در شی

-خو-)چترال( نوشتار عین چیز است مانند کشور تو

لو اما زبان شان دیگر است.
48

 

 

این گزارش گواه بر آن است که در سده هفتم، در 

تخارستان و مناطق  همجوار آن در کشور یفتلی، 

کماکان مانند گذشته به زبان 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 

                                     
46

زبان های ایرانی ». نگاه شود به اثر: لیفشتس و. آ.  

توده های آسیای میانه و «// توده های آسیای میانه

، کتاب یکم، تاجیکانقزاقستان؛ و نیز باباجان غفورف، 

 .   261ص. 
47

، ج. 1998، 446، جلد یکم، ص. 1963. تاریخ خلق تاجیک،  

 .  449یکم، ص. 
48

 . 449، ج. یکم، ص. 1998. تاریخ خلق تاجیک،  
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ویس عرب زبان سده دوازدهم بود، زندگی نامه ن

سمعانی در نظر داشت که گزارش داد در مناطق  

َوشگ رد )فیض آباد کنونی( و کوادیان )قبادیان 

شهر توس( الفبای ویژه یی هست که به آن کتاب ها 

نوشته شده بود.
49

سمعانی
50

این گونه، نه در باره  

کدامین فاکتی که گویا کشف کرده باشد، بل در 

ار معروف در نزد معاصرانش یعنی باره حقیقت بسی

حروفی که در آن جا در اوایل اسالم »در باره 

رایج بود، و با آن کتاب ها نوشته شده 

«بود
51

 سخن 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 

آن نوشتار باشندگان تخارستان و مناطق همجوار 

در نیمه نخست سده هفتم است. در نتیجه، 

                                     
49

 . 449. همان جا، ص.  
50

حمد بن منصور بن م میاالسالم ابوسعد عبدالکر تاج» . 

 ی، از شعب بن سمعان یبن ٴ فهی)از طا یسمعان یمیتم

در  یالدیم ۱۱۱۳بود که در  یمسلمان نویس خیرتا(،  میتم

 مرو زاده شد.

 ران،ی، ماوراءالنهر، ا یاسالم یها نیدر مشرق سرزم او

 یالدیم ۱۱۶۶کرد و در  یادیز  یعراق، شام و حجاز سفرها

 . در مرو درگذشت

اثر او کتاب االنساب است که به انساب  نیتر معروف

 نیا فیبه تأل یالدیم۱۱۵۵در  یمشهور است. و یسمعان

شده و موضوع آن  فی. اثر در هشت جلد تال مفصل پرداخت

 یخیارزش تار یباشد.االنساب دارا یم  در باب انساب عرب

 یها تینام شخص ری، چون در ز است یادیز ییایو جغراف

به دست  یشناس و مکان یشرح حال اتحیبحث توض دمور  معروف

گرد آورد،  شیسفرها  اطالعات را در ضمن نی. او ادهد یم

مختلف  یمنظورها را به یادیز یاثنا، فضال نیچون در ا

ماوراءالنهر و  ، رانیاز نظر ا شتریمالقات کرده بود. ب

 نیمورد مهتر نی، چون در ا ارزش است یدارا  یمرکز یایآس

االنساب از   . کتاب خذ اطالعات ماستمأ گانهی اً و غالب

 ای ریابن اث فی، تال ، به نام لباب از آن یمنتخب قیطر

  یوطیس فیَالُلباب تأل   به نام ُلب یگریمنتخب د قیاز طر

مرو و  خیاو عبارتند از تار گریمعروف شده است. آثار د

« نوشت. یبغداد بیبغداد خط خیبر تار یا تکمله نیهمچن

 گ.(-کی پیدیا با اندکی ویرایش)برگرفته از وی
51

، کلیات، مسکو، «تاجیک ها: اوچرک تاریخی». برتلد،  

 .  499، ص. 1لد دوم، بخش ج، 1963
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می « زبان یفتلی»نامگذاری این زبان را همچون 

توان تنها به آن مفهوم هر گاه زیر نام مفهوم 

نه کدامین تبار معین، بل باشندگان « یفتلی»

 -سرزمین اصلی و مرکزی اتحادیه نظامی –تخارستان

 سیاسی یفتلی را در نظر گرفت، پنداشت. 

 

ع هم در ترکیب دولت یفتلی سرزمین هایی در واق

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 

گونه، توده های ایرانی مانند سغدیان، 

خوارزمیان، پارت ها، باختری ها )تخارستانی ها( 

ش نوشتار بسیار تکامل یافته خود از مدت ها پی

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 

ار گستره دولت های پهناور در آغاز گوشه و کن

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 

نوشتاری باال خاطرنشان ساختیم، بر اطالعات منابع 

و بر نتیجه گیری ها و برداشت های انجام شده بر 

مبنای مطالعه زبان دست نویس هایی یافت شده از 

الن )ستون چوبی( مبتنی اند.  -سوی استاین در لوو

مقایسه قطعات این دست نوشته ها با نشانه ها به 

روی سکه های شاهان کوشانی و یفتلی، پیوند 

فتلی تایید الفبای کوشانی را با الفبای ی

نمودند. با تجزیه و تحلیل این دست نوشته ها ف. 

ساسانی  –توماس با توجه به سکه های کوشانی 

تثبیت کرد که متن به نوشتار یفتلی
52

بر اساس 

الفبای یونانی نوشته شده است که از یک سو با 

                                     
5252

، // «زبان باختری»کامنسکی ای. ن.،   -. استیبلین 

 . 324مبانی زبان شناسی ایرانی، ص. 
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تسزیان در باره الفبای تخارستان  -گزارش سیون

ا خصلت نوشتن حرف و از سوی دیگر، ب 25متشکل بر 

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. 

 

قطعات »ف. و. توماس بر لزوم مقایسه این متن با 

-)از نیایشگاه لی« یفتلی موجود در موزه برلین

فان( تاکید می ورزد. مگر،  برنشتام کوک در تور

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 

یادمان های کشف شده دچار اشتباه گردیده بود.
53

      

 

هواداران  فرضیه زبان نامنهاد یفتلی افزون بر 

طعات این دست نویس ها و نشانه های روی سکه ق

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 

نوشته سغدی، نوشته های روی دیوار 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 

شی سر و نیمرخ در یکی از اسناد سغدی مهد با نقا

از « بایگانی فرماندار روب»و از کوه مغ، 

تخارستان و...
54

 

 

به روی سکه های فرمانروایان یفتلی ضرب شده در 

تخارستان، نبشته ها بیشتر به خط شکسته کج 

                                     
53

، 1947مسکو، «// نقدی بر کارهای توماس». برنشتام، 

 . 138 -137. شماره دوم، ص
54

به بهانه کشف سنگنبشته های باختری »لیفشتیس و.آ. .  

 .  81-37، ص. «در قره تپه
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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 

ت نبشته های یافت شده در ترکستان که زبان دس

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 

اند  زبان باشندگان کشوری را که زیر فرمان 

داشتند، به عنوان زبان رسمی خود بپذیرند. 

ورکی زبان بودن خط و زبان گفتاری هواداران ت

یفتلیان، به رغم گزارش بئی شی در باره یکی 

نبودن زبان یفتلیان با دیگر زبان ها ])ی توده 

گ.[، -های کوچی، از جمله توده های تورکی زبان(

بر آن اند که بیشتر نام ها و القاب پادشاهان 

یفتلی شناخته شده برای ما با زبان های تورکی 

 ه می شوند.توضیح داد

 

بسیار به دشوار  ها روشن است با چنین استدالل

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 

ری می زبان یفتلی را متعلق به گروه ایرانی خاو

 پندارند.                        

 

 مختلف بههای مراسم نیایشی در آیین های بان ز

 شرح زیر بودند:

خاوری و خط  یرانیاهای زبان  - انیزرتشتبرای 

 ییبودابرای (، یخوارزم ،یباختر ،ی)سغدایرانی 

 یبرا ،یانیسر - انیحیمس یبرا ،تیسانسکر  -ها

 ی(.)پهلو یپارت - ی هامانو
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در دوره یفتلی ها به سان منطقه  یمرکز یایسآ

بود که گواه  مختلفباورهای و  انیاد ش وسیعگستر

از دید  .ی یفتلیان می باشدمذهب یردبارب بر

شمار فراوان با کشف چنین چیزی  ،یباستان شناس

 درکه  یمانو ی وحیمس ،ییبودانیایشگاه های 

گستره یفتلی در سراسر  یزرتشتکنار نهادهای 

 می گردد. دییایت داشتند، تفعال

 

یفتلی اعم از مربوط به دوره اری مواد نوشت

زبان به  گام نخست بیشتردر  ،یمذهب ریو غ یمذهب

( یخوارزم ،یسغد ،ی)باختر یشرق یرانیاهای 

 تید که اکثرنده ینشان مند که نوشته شده ا

با هم  یرانیا یها زبانیفتلی به  باشندگان کشور

 ه اند.خویشاوند سخن می گفت

 

 یکار و زندگ نید ،یزرتشتهمانا آیین ، بی تردید

که بود  یو اقتصاد یاجتماع ی،معنوزندگی منبع و 

 یمرکز یایآسدامداری و  یکشاورزهای در واحه 

ه ب یافته بود.توسعه فرمانروایی یفتلی ها زمان 

مناطق  گواهی می دهند، درمنابع گونه یی که 

ران باستان در دوهنوز  یمرکز یایآس یکشاورز

گروه  یبه زبان هاانی بودوباش داشتند که مردم

 ی سخن می گفتند.رانیا

 

زبان سکایی ختنی که از قدیم االیام در ترکستان 

تعلق دارد.  رانیبه گروه ا زینخاوری رایج بود، 

همچنین شمار بسیار قبایل  یرانیا یها در زبان

 یها استپباشنده  کوچرو و چادرنشین دامدار شبان

 یها بهیکتدر که  سخن می گفتند  ایسآراو

 سندگانینو در آثار  نام سکاها، وزیر  یهخامنش

سده های چهارم تا ششم به نام اسکیت ها  یونانی

گستره  .نده شده ا)اسکیف ها، سیت ها( شناخت

تا از رودخانه دانوب در غرب بودوباش آن ها 

در خاور پهن بود. به باور  یسئرودخانه ینی 

پهناور  هیآرا نیابازماندگان  نا،یکوزمبانو 

تاجیک از جمله ها ) کیدر حال حاضر تاج یرانیا

سخن  کهنی ها از زبان یاریبسکه به  ر،یپامهای 

 نانیور سکاها و جانشبازماندگان دو  می گویند(
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تباری  یاز گروه ها یکاوست ها که ی -ها نشان ال

   دارد؛ می باشند.  نامشان ایرونی 
 

 دررا  ینقش بزرگ ی زبانرانیا انمردم نیمه اه

یانه و م یایآس تیکل جمع  ethnogenesisتشکل تباری

که میراث داران شان به شمار می روند،  قزاقستان

 ( 209. )کرده اند یباز

 
همه کانون ها و خاستگاه های  تیجمع ،گونه نیا

احتمالی یفتلیان  و دولت ایشان که مورد بررسی 

به و بودند  ییایآر یشامنپژوهشگران اند، دارای 

از این خاوری سخن می گفتند.  یرانیاهای زبان 

را قبایل  یفتلی یانجمن چند قوم یهسته اصلرو، 

اعم از زمیندار یا کوچی تشکیل می زبان  یرانیا

دادند. همه این توده ها و قبایل تا شیوع 

بودیسم اساسا پیروان آیین زرتشت بودند و این 

معه وضعیت مسلط را دین در زندگی معنوی جا

« داشت....
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