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 عزیز آریانفر

 

خاستگاه و ریشه های زبان چندکانونی و سنتزی )آمیزه یی( 

 پارسی دری

 
 جلد دوم

 
 چهارمبخش 

دوره تاریخی مکتوب )دوره گذار از عصر پ. م. به عصر 

 حاضر میالدی(
 پهلوی( )برآمدن اشکانیان و پدیدآیی زبان پارسی میانه

 
اشکانیان  در این بخش به بررسی دوره پادشاهی پارت ها یا

و زبان پارتی یا پهلوی و نقش آن می پردازیم. در بخش 

پنجم می کوشیم به اصلی ترین موضوع یعنی بررسی زبان های 

ایرانی خاوری مانند سکایی ُختنی ُتخاری )کوشانی( و زبان 

زبان »های سغدی و خوارزمی و به ویژه زبان باختری یا 

دامان زبان  زبانی که از در -«پارسی میانه خاوری پسین

پرورده شده بود، در پرتو « پارسی میانه خاوری نخستین»

تحوالت سیاسی، فرهنگی و تمدنی در خاور پشته ایران به 

ویژه در بلخ بپردازیم. در همان بخش توضیح خواهیم داد 

که چرا و باید این دو زبان را به نام های زبان پارسی 

انه پسین میانه خاوری نخستین و زبان پارسی خاوری می

)باختری( نامید و چرا نمی توان آن را ُتخاری و کوشانی 

 خواند، روشنی می افگنیم.

 

 با پوزش می خواهم یک نکته را یادآوری کنم:

در نوشته دست داشته، آن چه مربوط به منابع و مآخد می 

گردد، در برخی از موارد که از ویکی پیدیا برداشت هایی 

شمردن منابع بسنده کرده صورت گرفته است، تنها به بر

ایم. در سایر موارد، تا جای امکان سرچشمه ها را آورده 

ایم. در برخی از جاها، سوگوارانه به دلیل مشکالت فنی 

ناشی از پخش نوشته ها در فیس بوک )رخنما(، برخی از 

منابع و مآخد در زیرنویس ها به گونه اتوماتیک حذف 

کوشیده ایم، دست کم  گردیده است. روشن است تا جای امکان

در موارد بسیار مهم بار دیگر سر از  نو منابع و مآخذ 

را بیاوریم. در این حال، هرگاه سرچشمه هایی از قلم 

 افتاده باشند، ما را به بزرگواری خود تان ببخشید.    

  

م( ۲۲۴-پ. م.  ۲۴۷) یاشکان یشاهنشاه
1
: 

                                                 
1

ه . برگرفته از ویکی پیدیا با اندکی ویرایش و فشرد 

 سازی.
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 زینها  پارت یکه با نام امپراتورشاهنشاهی اشکانی »

 یرانیا یو فرهنگ یاسیس یها از قدرت یکی شود، یشناخته م

 ایاعظم غرب آس بخشسال بر  ۴۷۱بود که  نیرانزمیدر ا

 نیا .بوددودمان، اشک  نیا انگذاری. بنفرمان راند

 لهیتوسط اشک رهبر قب الدیش از میپ سده سهدر  یامپراتور

 رانیا خاوریپس از فتح ساتراپ پارت در شمال  یرناپ

 کرد.  امیق انیسپس در برابر سلوک ی. ودیگرد سیستا

 

پ. م.( با تصرف مناطق ماد و  ۱۳۸–۱۷۱) کمیمهرداد 

گسترش داد.  یادیرا تا حد ز یقلمرو اشکان انرودان،می

رود فرات تا  ازدر دوره اقتدارش  یاشکان پهناوردولت 

ی مدر بر ارس را پ جیقفقاز تا خل یها هندوکش و از کوه

در گستره حکومت  شمیقرار گرفتن جاده ابر لی. به دلگرفت

 یامپراتور میان یبازرگان ریو قرار گرفتن در مس یاشکان

 نیا ن،یهان در چ یو امپراتور ترانهیروم و حوزه مد

 شد. لیتجارت تبد یبرا یبه مرکز یامپراتور

 

 فیاز طوا یی  و شاخه یرناپ یرانیا رهیاز ت ها یاشکان

شرق  گستره یسکاها ریاز عشاداهه  هیوابسته به اتحاد

بخشی از پارت که  التیآنان از ا .بودند کاسپین یایدر

 نیبود، برخاستند. نام سرزم( Greater Khorasanخراسان بزرگ )

است که به زبان  َپرَثَوه آمده وشیدار یها بهیپارت در کت

َپهَله  التیاز اهل ا انی. چون پارتشود یم یپهلو ،یارتپ

را  شانیا نیدر نسبت به آن سرزم ،رو نیبودند، از ا

از مغرب به  ها یپارت التیخواند. ا توان یم زین یپهلو

و از شمال به  کاسپین یایدر یدامغان و سواحل جنوب شرق

نمک و  ریترکستان و از مشرق به رود تجن و از جنوب به کو

در آغاز با قوم داهه  یپارت لی. قباشد یمحدود م ستانیس

بسر می جا  کیدر  ستند،یز یخزر، آمل م یایکه در مشرق در

خراسان مسکن  هیو سپس از آنان جدا شده، در ناح نددبر

 بود. یاشکان یمیاقل تختیپاهنگام . آمل در آن دندیگز

 

دستاورد و روم آغاز شد.  رانیا یها جنگ یعهد اشکان در

همه  از سلطه رانیا کشور ییرها ،یاشکان ییعمده فرمانروا

را در سر  ییگرارانیا یهدف نابود که یونانجانبه ی

 فیطوا رانگریاز تهاجمات و رانیو حفظ تمدن ا پروراند یم

تجاوز برابر در  رانیا تیحفظ تمام ز،یو ن یشرق یمرزها

آنان  یبود. در هر سه مورد، مساع سوی خاورروم به  ندهخز

 ندهیفرسا یها داشت. جنگ رانیا خیتار یبرا چشمگیری تیاهم

میان شد که  ییها یناخرسند جادیدر ا یی  مدهبا روم عامل ع

 بروز می کرد.طبقات جامعه 

 

( که اسباب فقدان تمرکز ی)استانمدار یفیالطوا ملوک نظام

عدم تمرکز آن  نیکه هم یدر قدرت بود، اختالفات خانوادگ

 یو نفرت و مخالفت موبدان زرتشت کرد یم زتریرا مخاطره آم
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تر نفرت درست  سخنبه  ای) ینیتسامح و اغماض د استیکه س

متضاد با  هک یاشکان ینید یآزاد استیو مخالفت مغان با س

مخالفت دیده را به  یبود( اشکان شانیا یانحصارطلب

 حکومت شد. یاز عوامل انحطاط دولت اشکان ستند،ینگر یم

در مدت  یخارج یها و جنگ رونیدر اثر اختالفات د یاشکان

شد و سرانجام  فیضع جیدردر شرق و غرب به تسده حدود پنج 

 .بر افتاد یساسان یکم ریاردش -مغ ریبه دست اردش

 

که مانند خود  یبزرگان یبانیو پشت یاریبه  ها یاشکان

و  یریداهه بودند، با سربازگ یشمال یرانیا رهیها از ت آن

شدند و پس از آن به  رهینخست بر بخش پارت چ ،یلشکرکش

به  یی  تازه یرانیت اپرداختند و دول رانیگشودن سراسر ا

را  یرانیو ا یهخامنش نییوجود آوردند و باز هم آداب و آ

شمال  یبه سو یغرب رواج دادند. قدرت نخست از غرب و جنوب

( صفات خاوری جا )شمال جا شد و مردم آنه کشور، جاب

دولت  ،نیتر نگه داشته بودند. بنابر ا را پاک یرانیا

 دگاهیکه داشت، از د یاندک یونانیبا وجود رنگ  یاشکان

 هبود. آنچنان ک یپاکتر از دولت هخامنش ابودن حت یرانیا

مهرداد  ژهی)به و یو حرکت اشکان دادهایرو رهیاز زنج

آنان زنده نمودن شکوه گذشته  استیس د،یآ یم ( برکمی

 است. بوده یهخامنش یشاهنشاه

 

 :انیو اشکان انیلوکگاهشمار س  

 

 
: یونانی)به  یشک و نام وچهره ار ریسکه نقره با تصو

ΑΡΣΑΚΟΥ) 

 

کند،  یگذار دایرا بن یکه ارشک دودمان اشکان از آن شیپ

 نیاز چند یکیو  انهیم یایآس لیاز قبا یرناپ لهیقب سیرئ

 گریبرخالف د ها یرنامتحد داهه بود. پ ریعشا لهیقب

 گفتند، یسخن م یغرب ییایآر یها پارت که به زبانباشندگان 

. خاوری سخن می گفتند ییایآر یها به زبان ادیبه احتمال ز

 انیو سپس سلوک انیسلطه هخامنش ریزآغاز ها در  پارت

به عنوان  یزبان پارت ها یرنابودند. پس از فتح منطقه، پ

 ،یو از آن در کنار آرام رفتندیدربار پذ یزبان رسم

تصرف خود زیر مناطق  یها زبان گریو د یسغد ،یاکد ،یونانی

از  یاریکه بس یادآوری است انی. شاردندک یاستفاده م

را  انیبا هخامنش یشاوندیخو یادعا یپادشاهان اشکان

مستندات مکتوب که  گریها و د در سکه یمدع نیاند. ا داشته
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 یماریاز ب یو اشکان یرنج بردن پادشاهان هخامنش یایگو

 است، قابل مشاهده است. سیبروماتوسینوروف یارث

 

ین سال حکومت تم. به عنوان نخس پ. ۲۴۷چرا سال  که نیا

. روشن نیستاعالم شده،  ،قرار داشت تیکه در مرکز یاشکان

که  ستیسال همان سال نیباورست که ا نیبر ا وریب انیآدر

جا را  کنترل ساتراپ پارت را از دست داده و آن انیسلوک

در  امیارشک با ق تیو در نها کند یآندروگوراس تصاحب م

رو، ارشک آغاز  نی. از اکند یتح مبرابر او پارت را ف

 انیسلوک یکامل حکمران انیپادشاهی خود را از پا یها سال

وستا سرخوش  ،گرید یکرده است. از سوارزیابی بر پارت 

که ارشک  ستیسال تنهاسال  نیباورست که ا نیبر ا سیکورت

. هما شود یانتخاب م ها یرناپ لهیقب سیبه عنوان رئ

سال را سال فتح پارت و  نیا ت،یتوژن رالف گار ان،یتوزکا

 ایو مار سیچند کورت . هردانند یم یسلوک راندن گماشتگان

آندروگوراس  .پ. م ۲۳۸که تا سال ی پندارند م وسیبروس

 نیچن کیمورد حمله و فتح ارشک قرار گرفت. آندره ورستاند

مبدأ  تیهآرشاک )ارشک( به مقام الو دنی: رسسدینو یم

پ.  ۲۴۷سال  سانیز نوروز، اول ماه نشد که ا ینینو خیتار

: دیگو یم یمارسلن تاریخنویس روم نیشود. آم یآغاز م .م

ستارگان ارتقاء داده  جایگاهارشک را تا  انیرانیا

 بودند.

  

 
به رنگ  انیسلوک یپارت منطقه زرد رنگ در کنار امپراتور

 پ. م. ۲۰۰و روم به رنگ بنفش در  یآب

 

و  وریب انیاست. آدرخته مانده شنابالفصل ارشک نا نیجانش

 دانند، یم یبرادر و کم،ی ردادیاو را ت نیجانش انیکاتوز

به  .پ. م ۲۱۱در  کمیکه بعدها فرزندش اردوان  یکس

باورند که  نیبر ا وسیو بروس سیاما کورت د،یپادشاهی رس

 نیبا ا د،یبدون واسطه به مسند قدرت رس کمیاردوان 

 .پ. م ۲۱۱را  یو دنیاهی رسسال به پادش سیتفاوت که کورت

اصرار دارد  وری. اگرچه بدانند یم .پ. م ۲۱۷ وسیو بروس

 کم،یسال پادشاهی مهرداد  نیآخر یعنی، .پ. م ۱۳۸که سال 

 یو آغاز دوران پادشاهی اشکان سینخستین سال تاس قا  یدق

دوران  حیبه تشر وریاختالفات، تنها ب نیا همه است. با
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به دو  ،است ویسانن خیتار ذیرشپکه مورد  یحکومت اشکان

 .دینما یبخش مجزا م

 

خود  یها نیجنگ در غرب سرزم سرگرم انیکه سلوک یزمان در

اوضاع  نیسوم فرمانده مصر بودند، ارشک از ا موسیبا پتل

 یرکانیپادشاهی خود را در پارت و ه یها هیسود جسته و پا

 نایو سلوک موسیبطل انینزاع م نیا نی. همچنکند یمحکم م

در  ودوتسیبه د ،بود یسور یها نبرد از جنگ نیکه سوم

بلخ  یونانیدولت  سیو تاس امیامکان ق زینیانه م یایآس

در  ودوتسید نیدوم، جانش ودوتسیرا داد. پس از آن د

 ،وجود نیبا ارشک متحد شد، با ا انیبرابر دولت سلوک

ارشک از ارتش سلوکوس دوم شکست خورد و از پارت رانده 

 پناه برد و از آن اکیآپاس لهیرا به قب یک مدتشد. ارش

فرجام و در  دیپارت تدارک د یریپسگ یرا برا یی حمله اج

سلوکوس  نی. در آن زمان جانشگرفت بار دیگرجا را  آن

 فرونشاندن یخود را برا یروهایسوم که ن وخوسیدوم، آنت

با شورش در ماد و مولون مستقر کرده بود، از انتقام باز 

 ماند.

 

مناطق  یریبازپسگ یپ. م. برا ۲۰۹ ای ۲۱۰سوم در  خوسیآنت

کرد، اما ناموفق  یاز دست رفته به باختر و پارت لشکرکش

 یشد و و کمیبه عقد توافق صلح با اردوان ناگزیر ماند و 

 یشناخت. پس از حمله جمهور تیرا به عنوان شاه به رسم

پ.  ۱۹۰در  یو شکست آنان در جنگ ماگنز انیروم به سلوک

را  یتوان دخالت در امور اشکان گرید انیلوک، س  .م

 نپ. م.( جانشی ۱۷۶–۱۹۱)دوران حکومت:  اپتینداشتند. فر

–۱۷۶)دوران حکومت:  کمیفرهاد  تیاشک دوم شد و در نها

دور از دخالت ه و ب دپ. م( به تاج و تخت رسی ۱۷۱

 کرد. ییحکم فرما انیسلوک

 

  ی:ساز کپارچهیو  گسترش

به عنوان توسعه دهنده کنترل حکومت  کمیفرهاد  نام

 انایراج ایتا دروازه اسکندر و اشغال کننده آپم یاشکان

و  یگستره قلمرو اشکان نیشتری، بهم نیثبت شده است. با ا

، برادر و یکمبه مهرداد  یدوران حکومت اشکان نیتر پرقدرت

با کوروش  رااو  انیکه کاتوز یتعلق دارد، کس یو نیجانش

 .کند یم سهیمقا انیحکومت هخامنش گذار دایبن ر،یکب

 

 یونانیو دولت  یدوم، روابط اشکان ودوتسیاز مرگ د پس

مهرداد  کهی خصوص زمانه رو به زوال گذاشت، ب زیباختر ن

جا حمله کرد و دو استان را در زمان حکومت  به آن کمی

به قلمرو  کمیاز آنان ستاند. توجه مهرداد  کمی دیاوکرات

 انیسرکوب شورش لیهرج و مرج در ماد به دلو  انیسلوک

اسباب حمله به ماد و تصرف هگمتانه را  مارخوس،یت سطتو

فتح بابل و  یروزیپ نیفراهم کرد. ا .پ. م ۱۴۷ ای ۱۴۸در 
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در  کمیبه دنبال داشت، مهرداد  انرودانیرا در م هیسلوک

 یرسم یضرب کرد و در مراسم یی  سکه هیدر سلوک .پ. م ۱۴۱

 کمی ردادمه کهی نمود. زمان یشاهنشاه تاجگذار با عنوان

 یبود، سپاهش امپراتور یرکانیدر راه بازگشت به ه

کنترل و شوش را تصرف  زیررا  شانیم یو پادشاه سیمائیال

در شرق تا رود  یزمان قلمرو حکومت اشکان نیکرد. در ا

 بود. افتهیسند گسترش 

 

 تختیشهر صددروازه به عنوان نخستین پا کهی حال در

هگمتانه،  ه،یدر سلوک کمیشد، مهرداد برگزیده  یاشکان

 یها خود مهردادکرت اقامتگاه سیو شهر تازه تاس سفونیت

بود  جاییمهردادکرت  ،نیبر اافزون  .بنا کرد زین یشاه

ساخته شده بود  یپادشاهان اشکان یبراآرامگاهی که در آن 

هگمتانه به  گرید ی. از سوشد یم ینگهدارو از آن 

بدل گشت.  یخانواده پادشاهی اشکان یاقامتگاه تابستان

به  کمیگودرز  دنیاز به حکومت رس شیتا پ زین سفونیشهر ت

به  وسیانتخاب نشد، اما به نقل از بروس تختیعنوان پا

 گرفت یمورد استفاده قرار م ها یتاجگذار یبرا یعنوان محل

 بود. یاز حکومت اشکان نینماد یشهر و

 

شورش تروفون در ی درنگ ناتوان از سرکوب ب که یسلوک دولت

توانست به  .پ. م ۱۴۰شکل در  بود، به هر .پ. م ۱۴۲

حمله ها  یبه اشکان انرودانیدوم در م وسیمترید یرهبر

شکست خورد.  تیدر نها ه،یاول یهاپیروزی  رغم به  اماکند 

و  ریدستگ یدوم به دست سربازان اشکان وسیمتریدفرجام در 

از او را درمان و  یو کمیبرده شد. مهرداد  یرکانیبه ه

 د.دادختر خود، روزگون را به او  اد و حتکرگرم  ییرایپذ

  

 
 تاج پادشاهیمیو ن شیبا ر کمیسکه نقره مهرداد 

 

دوم، در نبود  وسیمتریهفتم، برادر کوچکتر د وخوسیآنت

را به عهده گرفت و با همسر  یحکومت سلوک ،برادرش

پس از  وخوسیازدواج کرد. آنت زین ایبرادرش، کلوپاترا ت

 یبرا انرودانیم یبه سو .پ. م ۱۳۰شکست تروفون در سال 

سلطه  ریمناطق از دست رفته که در آن زمان ز یریبازپسگ

کرد. او توانست بابل را  یبود، لشکرکش یاشکان ومفرهاد د

ضرب نمود. پس  یی جا سکه فتح و شوش را تصرف کند و در آن

 یسع یماد، دولت اشکان یبه سو وخوسیآنت سپاه یشرویاز پ

مگر  رفتیصلح را نپذ وخوسیصلح نمود، اما آنت جادیبر ا

ه تصرف کرده ب یها نیسرزم همه یکه دولت اشکان به شرط آن

 ینیسنگ اتیباز گرداند، مال یجز پارت را به دولت سلوک
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 وسیمتریرا آزاد کند. فرهاد دوم د وسیمتریبپردازد و د

 طیشرا گریفرستاد، اما د هیرا به سور یو ورا آزاد کرد 

 خیزشی، .پ. م ۱۲۹. در زمستان رفتیرا نپذ وخوسیآنت

در ماد شکل گرفته بود، چرا که  وخوسیدر برابر آنتآشکار 

. کرد یاستفاده م انییاو در زمستان از منابع روستا رتشا

ماد داشت، با  امیبر سرکوب ق یکه سع یدر حال وخوسیآنت

در جنگ کشته  ،شده ریغافلگ یسپاه اشکان یاصل یرویهجوم ن

پسرش  .فرستاده شد هینقره به سور یشد. بدن او در تابوت

 یوصلت کرد و دخترش به حرمسرا یسلوکوس با خاندان اشکان

 .وستیفرهاد پ

  

از  یها نیسرزم یریبازپسگسرگرم  یکه دولت اشکان یحال در

شرق شکل در  یی تازه دیدست رفته خود در غرب بود، تهد

 ونگنویه نانیاتحاد کوچنش .پ. م ۱۷۶-۱۷۷. در گرفت یم

 -)ماهبانویان شی وئهی ریعشا ،)سیونگنو، هونو یا خونو(

خود که استان گانسو  نیرا از سرزمنیاکان کوشانیان( 

 ها شی وئهی. دراندن رونیباشد، ب نیچ یغرب در شمال یامروز

 نیگزیجا و کوچیدندباختر  بهبه سمت غرب )ماهبانوبان( 

و به  شتافتندغرب  یبه سو ریسکاها شدند. سکاها ناگز

 ،رو نیبردند. از ا ورشی یاشکانخاوری شمال  یمرزها

به بازگشت به ناگزیر  انرودانیپس از فتح م یکممهرداد 

 شد. یرکانیه

 

 یبه سپاه اشکان وخوسیاز سکاها در برابر آنت یبرخ

د شدند و وارد نبر رید اریبس همه، نی. با اوستندیپ

سکاها  جهیفرهاد از پرداخت دستمزد آنان سرباز زد. در نت

سرکوب آنان با  بر یسع زیفرهاد ن .دندیدر برابر او شور

ها  نمود، اما آن یلوکس   پیشیناز سربازان بهره گیری 

 فرجام. در وستندیو به سکاها پ هفرهاد را تنها گذاشت

ما در جنگ کرد، ا یمتحد لشکرکش یروین نیا یفرهاد به سو

اردوان  کند، ینقل م نیژوست ،یروم یخنویسکشته شد. تار

 نانیبا چادرنش بسیاری یفرهاد شد و نبردها نیدوم جانش

خارها )که به توسط تُ  تیدر شرق داشت. اردوان در نها

بر  وری( کشته شد. اگرچه بشدند یشناخته م شی  وئهیعنوان 

تباه گرفته ها را با سکاها اش آن نیباورست که ژوست نیا

است. بعدها مهرداد دوم مناطق تصرف شده توسط سکاها را 

 پس گرفت. ستانیدر س

 

 یدربار اشکان انرودان،یاز مها  یلوکس   ینیاز عقب نش پس

را  شانیم یدستور حمله به پادشاه مروس،یبه حاکم بابل، ه

بر  نویدر چاراکس سپاس نسیسپائوسیداد که در آن زمان ه

حمله شکست خورد، در  نیا کهی . زماندکر یم ییآن حکمفرا

 شغالرا ا هیلوکو س   تاختبه بابل  نسیسپائوسیه .پ. م ۱۲۷

را وادار  نسیسپائوسیمهرداد دوم، ه .پ. م ۱۲۲نمود. در 

 یحکومت شانیم یاز بابل کرد و از پادشاه ینیبه عقب نش
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که مهرداد دوم، کنترل دولت  دست نشانده ساخت. پس از آن

پ.  ۱۱۳غرب گسترش داد، دورا اروپوس را در  را در یاشکان

شد.  جنگارمنستان وارد  یسپس با پادشاه .اشغال کرد .م

شکست  یاز سپاه اشکان یارمن یروهای، ن.پ. م ۹۷در 

به  گرانسیسرنگون و فرزندش ت کمیخوردند، آرتاواز 

 گروگان گرفته شد.

 

شامل هند و )هند  انیپارت یپادشاه .پ. میکم  سال در

. شود یم مانیهمپ یاشکان یبا امپراتور ی(ستان امروزپاک

از  یونانی لسوفیف وس،یآپولون دیپس از باز یالدیم ۴۲در 

کاروان  تیامنوردان  ،یپادشاه وقت اشکان -دربار وردان

 یانکرد. زم نیهند تام انیپارتدیار سفر به  یرا برا یو

 رسد، یهند م انیپارت تختیپا ال،یبه تکس وسیکه آپولون

 یرا که احتماال  به زبان پارت یرسم یی  رهبر کاروان نامه

و آن شخص  خواند یم یهند یمقام یوردان براسوی از  ،بوده

 .کند یم یمهمان نواز وسیاز آپولون یبه گرم

 

در  انیتوسط ژانگ ک کیپلماتیدنبال گسترش روابط ده ب 

 یندگانیوو، نما یدر دوره حکومت امپراتور یمرکز یایآس

به دربار  .پ. م ۱۲۱در  نیهان از چ یامپراتوری سواز 

اسباب  ینیچ ندگانینما نیمهرداد دوم فرستاده شدند. ا

جاده  قیرا از طر یبا حکومت اشکان یروابط تجارپایی بر

نتوانستند اتحاد  گرید یفراهم کردند، اما از سو شمیابر

دست ه را ب (ونگنویههونو ) نانیدر برابر کوچنش یظامن

از  اتیمال افتیبه واسطه در یاشکان یامپراتورآوردند. 

 یلوکس واردات یخصوص کاالهاه و ب ییایسآاور یها کاروان

دست ه را ب یخوب یاریبس یاقتصاد تیوضع ان،یتوسط روم

ارزشمند  اریبس ییکه کاال دیمروار نیآورده بود. همچن

 زیها ن و آن شد یصادر م یاشکان یبه امپراتور نیاز چ ،بود

 یداریخر وهیعطر و م ،داروچون  ییکاالها یناز اشکا

سوی از جانوران چون  ییایهدا نیب نی. در اکردند یم

فرستاده  زیهان ن یبه دربار امپراتور یپادشاه اشکان

 کیو  ریش کیپاکور دوم  یالدیم ۸۷طور مثال در ه ب شد، یم

 ژانگ فرستاده بود. شاهپادی غزال برا

 

 :ها یو ارمن انیبا روم روابط

 یمرزها تیامن ،کوشان در شمال هندوستان یامپراتور وجود

از  ،نی. بنابراکرد یم نیرا تضم یاشکان یامپراتور خاوری

 یبررو یبه بعد، دربار اشکان یالدیم ۱ میانه های سده

متمرکز  انیدر برابر حمله روم یغرب یمرزها تیامن نیتام

 طستو ها یسلطه در آوردن ارمن ریپس از به ز کسالیشد. 

با  هیکیلیسوال، حاکم ک لوسیکورن وسیمهرداد دوم، لوس

 لیتشک یی  در کنار رود فرات جلسه یاشکان ریاوروبازوس سف

دادند و در آن بر سر استفاده از رود فرات به عنوان مرز 

 .دندیو روم به توافق رس یاشکان انیم
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پارت  الد،یاز م شیسال پ ۹۳ ای ۹۲توافق، در  نیوجود ا با

و  سیبه نام الئود یسلوک یی  لهیر رهبر قبدر براب

از  یکی. دیرس یروزیو به پ دیجنگ وخوسیآنت مانشیهمپ

سوم اکاروس،  وسیتریبه نام دم یپادشاهان سلوک نیآخر

 گانیهمسا ینظام های بروئا کرد و با کمک اقدام به محاصره

 شکست خورد. یاز اشکان رت،پا

 

نداشت، در  یائمد ینظام یروین یاشکان یامپراتور اگرچه

 یها با بحران رویارویی یبرا روین عیحال توان جذب سر نیع

اگرچه کم تعداد اما  گرید یرا دارا بود. از سو یمحل

 یو مزدوران برا یاامتشکل از اشراف، رع یدائم ینیمحافظ

 یدژها رد یدائم ییها پادگان نیشخص شاه وجود داشت. همچن

 یاشکان یها بهیدر کتوجود داشتند که  ینگهبان برای یمرز

دژها اشاره شده  نیبه فرماندهان ا یدرجات نظام یبه اهدا

اهداف  یبرا ینظام یروهاین ،نیبر اافزون است. 

که  یطور مثال زمانه ب شدند، یاستفاده م زین کیپلماتید

 یاشکان یاز امپراتور .پ. م سده دومدر  نیفرستاده چ

 ب سوار برایاس ۲۰۰۰۰که  ستیمدع یجیش کرد، یم دیازدب

در  شایدبه شرق فرستاده شدند. هرچند  یاز و ینگهبان

 اغراق شده است. روهاین نیرابطه با تعداد ا

 

 :جیرا پول

ها شامل  سکه نیاز نقره بوده است. ابیشتر ها  سکه جنس

 یدر سرتاسر امپراتور جیدرهم و تترادرهم بوده و پول را

صددروازه،  یادر شهره یبوده است. پادشاهان اشکان یاشکان

. به کردند یرا ضرب م یپادشاهی یها و هگمتانه سکه هیسلوک

 گرفته یم ورتص زیکار در مهردادکرت ن نیا ادیاحتمال ز

وزن  ،یتا فروپاش شیدایاز پ یدوره اشکانسراسر است. در 

گرم  ۴٫۲از  شتریب اگرم ی ۳٫۵ها به ندرت کمتر از  سکه

گرم بوده  ۱۶حدود ها در  وزرن تترادرهم نیهمچن شده، می

توسط مهرداد اول،  انرودانیبا فتح م رسد یاست. به نظر م

 است. شده یم بضر هیها منحصرا  در سلوک سکه

 

  :رانیا یایو اح یونانی فرهنگ

مردم خاور از سوی  یدر دوره هلن یونانیفرهنگ  اگرچه

شاهد  ی، اما در دوره اشکانپذیرفته شده بود کینزد

. میپوشاک هست ادر مذهب، هنر و حت یرانیفرهنگ ا رستاحیز

 یرانیو ا یهلن شهیاز هر دو ر یبا آگاه یپادشاهان اشکان

 شاهنشاهکه خود را  سلطه خود، پس از آن ریممالک ز

کردند.  یدوست( معرف یونانی) سمیلهلنیخواندند، خود را ف

ها  سکه یتا دوره پادشاهی اردوان سوم بر رو یلهلنیواژه ف

 یها ها از نشانه سکه یواژه از رو نیا. حذف شد یضرب م

 -کمیاست. بالش  یدر دوره اشکان یرانیفرهنگ ا یایاح

 یو زبان پارت یکانبود که خط اش ینخستین پادشاه اشکان
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به  ییها سکه ،یونانی یاز الفبا یو به جا به کار بردرا 

تا  یونانی یوجود از الفبا نیضرب نمود. با ا یخط اشکان

 .شد یها استفاده م سکه یبر رو یندوره اشکا انیپا

 

 یدر دوران امپراتور یونانینفوذ فرهنگ  رو، هر به

دال بر  یبطور مثال مدارک رود، ینم میانکامال  از  یاشکان

 یوجود دارد. زمان یونانی یها از تئاترها لذت بردن اشک

ارد دوم آوردند، او در کنار  یکه سر کراسوس را برا

 شینما یرمنستان مشغول تماشاآرتاواز دوم، پادشاه ا

بوده است. در آن زمان از سرکراسوس  دیپیاور ثرا یباکچا

 استفاده شد. شیسر پنتئوس در نما یبه جا

 

 یها، مذاهب و باورها از فرهنگ یاشکان یامپراتور

و  یرانیا یها نییطور عمده از آه خصوص به ب ،یگوناگون

و تازه  نایهودی تی. گذشته از اقلشد یم لیتشک یونانی

ها چند خدا باور بودند. در اغلب  پارت شتریب ان،یحیمس

 آمیزه یی ایبه هم  هیشب یونانیو  یرانیا انیموارد خدا

 منیاهورا مزدا با زئوس، اهر ،از هم بودند. بطور مثال

و  ترایآپولو با م تا،یو هرا با آناه تیبا هادس، آفرود

و  انیخدا. گذشته از گرندیکدیبه  همانندشمش با هرمس 

بر می  ییخود خدا یهر شهر و گروه برا ،یاصل یها الهه

پادشاهان  ،یمانند حاکمان سلوک ،گرید ی. از سوگزید

. دادند یخود را خدا نشان م یدر آثار هنر زین یاشکان

 رسم مشترک پادشاهان بوده است. نیتر عیرسم شا نیا شاید

 

 ی:و معمار نره

-ییایه بخش جغرافبه س توان یرا م یدوره اشکان هنر 

 انرودانیو هنر م رانیهنر فالت ا ،ی: هنر اشکانیخیتار

شده در  دایپ یین بخش هنر اشکانتنمود. نخس میتقس

 یدر راستا یرانیو ا یونانیاز هنر  آمیزه ییمهردادکرت، 

 ریتاث یایاست. بخش دوم آن، گو یو سلوک یهخامنش یها سنت

با  جیتدره سوم بو بخش  باشد یم یدوره هخامنش یهنر آثار

 شکل گرفته است. نانرودایاز م یاشکان یگذشتن مرزها

 

معموال  شامل  یمتداول به جا مانده از دوران اشکان نقوش

نشان توسط  یپادشاهی و اهدا یاز شکارها یریتصاو

نقوش منجر به  نیپادشاهان است. استفاده گسترده از ا

وش معموال  نق نیشده بود. ا بومیتوسط حاکمان  ااستفاده حت

. شد یم یوارنگاریشامل انواع نقش برجسته، فرسکو و د

 یبه صورت گچبر اهانیو طرح گ یهندس یاز الگوها نیهمچن

 است.کار گرفته می شده  زین واریبرو د

 

 نیرا تکو ینینو یمعمار رانیا یدر شمال خاور انیپارت

و  یرانیا عناصر بیبا ترک ان،یپارت ی. معماردندیبخش
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وجود ه ب یرا در معمارمانندی   یو ب دیجد وهیش یونانی

 آورد.

 

 :پارت یساتراپ

به  رانیبه دست اسکندر و مرگ او، ا رانیاز فتح ا پس

برخورد او با  نینخست .دیرس یسلوکوس سردار مقدون

 جهیه نتکداد  یرو یجنوب شرق یدر مرزها رانیا گانیهمسا

اه هند به چاندراگوپتا پادش رانیا یبخش خاور یآن واگذار

 ۲۸۱بود. در حدود  ایورا|مایمائور یشاهنشاهدودمان از 

( به یونانیاقوام بربر )به گفته منابع  الدیاز م شیپ

از شهرها از جمله  یبردند و شمار ورشی رانیاخاوری شمال 

 ساختند.  رانیرا و یونانی نیچند مهاجرنش

 

 نانیشمار مهاجرنش ها ورشی نیپس از دفع ا کمی وخوسیآنت

را به صورت سنگر و  انیداد و مرگ شیرا افزا یانونی

خاوری شمال  یبه مرزها یدو لشکرکش نیهمچندرآورد  ییبارو

پاتروکلس در  یبه فرمانده ییایدر یکیانجام داد،  رانیا

 ینیزم یگریمازندران و د یایدر یخاور یها امتداد کرانه

( که به حونی)س ایردریس یدموداماس به آن سو یبه فرمانده

 شیپ ۲۵۰. در دیانجام سیو سلوک سیوکیدو استان آنت سیأست

شَهَرب  ودوتوسیآندراگوراس شَهَرب پارت و د الدیاز م

 ودوتوسید .)بلخ( اعالم استقالل نمودند ای( باکتری)ساتراپ

 سیرا تأس یبلخ - یونانیخود را شاه خواند و قلمرو 

 نمود.

 

 ۲۳۸/۲۳۹ یها ارشک )اشک( در سال ،یولسک وزفی پنداشت به

 کوسینیسلوکوس دوم کال یو در زمان پادشاه الدیاز م شیپ

شد، سپس بر  روزیبرد و بر آندراگوراس پ ورشیبه پارت 

نمود و  ریجا را تسخ )گرگان( تاخت و آن یرکانیه

 یزیر یها را پ پارت یو پادشاه یدستگاه اشکان یها شالوده

 نمود.

  

 یبخش شمال)آستوئن( در  در آساک واقع در استاونه یو

کرد. سلوکوس  یتاجگذار ،قلمرو پارت که ن سا هم در آن بود

 یاز دست رفته پادشاه یها نیسرزم یریبازپسگ یدوم برا

 .زد رانیا خاوریشمال  یها به بخش یدست به لشکرکش یسلوک

 هشا کمی ودوتوسیهدف با د نیبه ا افتنیدست  یدر تالش برا

 ودوتوسیبا مرگ د اما ،بست یگانگی مانیپ یبلخ - یونانی

دوم، که با اشک  ودوتوسیاو، د نیجانش استیس رییو تغ کمی

به روش  کمیمتحد شد، سلوکوس دوم تنها ماند. اشک  کمی

 در دشت دیها پس نشست تا شا به درون استپ نانیاستپ نش

و سپس  ردیجا از سواره نظامش بهتر بهره گ هموار آن یها

بود. از آن  کمیشک ا یروزینبرد پ جهینبرد شد. نت وارد

 روز را به عنوان روز استقالل جشن گرفتند. نیها ا پس پارت

بر تخت  الدیاز م شپی ۲۱۷اشک دوم پس از پدر در سال 
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 .را ادامه داد ینشست و روند گسترش قلمرو اشکان یپادشاه

به  نشافزود. در واک یبه قلمرو اشکان زیاکباتان را ن یو

 ر هم شکستن شورش ساتراپسوم پس از د وخوسیامر آنت نیا

  .رهسپار خاور شد ،رانیباختر ا یها

 

اشک دوم به ناچار اکباتان را رها نمود و همچون پدرش به 

 یشهرها یریپس از بازپسگ خوسیها پس نشست. آنت استپ

در حال  یها بر پارت یروزیو چند پ نکسیتامبراکس و سور

بنا به نمود و  یها خوددار در استپ یشرویاز پ ینیعقب نش

 نی)جانش دمیپس از شکست از اوت دینامعلوم )شا لیدال

 ( با اشک دوم صلح نمود. یبلخ - یونانیدوم شاه  ودوتوسید

 

ها، کشتار همه  پارت ینیعقب نش نینکته جالب توجه در ا

مساله در تضاد با  نیا .بود نکسیشهر سور انیونانی

 لیه )فدر آن دور یاشکان یها سکه پشتحک شده بر  یها جمله

 استینشانه دهنده س نیدوست[( است و ا ونانیهلن ]

 یوندهایآنان از پ یو آگاه یشاهان اشکان نانهیواقعب

 قا  ی. پس از اشک دوم دقباشد یم انیو سلوک انیونانی انیم

همچون  ییها او شده، نام نیجانش یچه کس ستیمشخص ن

 نیبا ا .اند آمده سیَوردان، ُونون، بالش، خسرو و پارتاماز

 یعنیشاخه فرزند کوچکتر  ندهیحال بر سر کار آمدن نما

مسلم است.  ی( امرالدیاز م شیپ ۱۷۵تا  ۱۹۱)حدود  اپتیفر

 ۱۷۵-۱۷۶)حدود  کمیفرهاد  نشیاو و جانش یباره پادشاه در

تنها در دو سند  م،یدان ینم یزیچ با  ی( تقرالدیاز م شیپ

از شکست آورده شده که او پس  کمی رهادف یدرباره پادشاه

را به خاراکس  شانای ،در البرز« مردها» لهیدادن قب

 مازندران کوچاند. یها دروازه کینزد

 

( الدیاز م شیپ ۱۳۸تا  ۱۷۱)حدود  کمیاو مهرداد  نیجانش

 گاهیاست که دولت پارت را به جا یشاه بزرگ اشکان نینخست

 رساند. یخاور یامپراتور کی

 

 ی:شاهنشاه

از  ی( با آگاهالدیاز م شیپ ۱۳۸/۱۳۷تا  ۱۷۱) کمی مهرداد

نخست به خاور  ی،و سلوک یبلخ یها نابه سامان دولت اوضاع

در زمان  دمیکه اوت ییها نینمود تا سرزم یلشکرکش

 .سوم گرفته بود وخوسیآنت یاشک دوم و لشکرکش یپادشاه

 دم،ی. در آن زمان در بلخ پس از مرگ اوتردیبازپس گ

در  یپسر او دولت وسیتردوپاره شده بود، دم ییفرمانروا

قدرت را در بلخ غصب  ،غاصب دسیداده و اوکرات لیهند تشک

 خود را نه به خاور بل یاصل ورشیکرده بود. اما مهرداد 

 انجام داد.  غربکه به 

 

ناکامش به  ورشیپس از  فانیچهارم اپ وخوسیاز مرگ آنت

 انیسلوکنکرد، وضع  دایپ یها تماس که با پارت رانیا
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 یاعالم پادشاه مارخوسید و شَهَرب ماد به نام تش یبحران

از مهرداد شکست  یطوالن یپس از نبردها مارخوسیکرد. ت

خود افزود و  ییبه فرمانروا زیخورد و مهرداد ماد را ن

ماد راه  ریرا به حکومت آن نشاند. با تسخ ینام سیباکاز

از  جستنباز شد و مهرداد با بهره  انرودانیورود به م

غاصب به  فونیو تر یدوم سلوک وسیدمتر انیم کاریپ

 هیدر سلوک یرا گرفت، و هیرودان تاخت و بابل و سلوکانیم

که منطقه  یکرد در حال یتاجگذار« شاهنشاه»با عنوان 

تا شهر اوروک در جنوب بابل  الدیاز م شیپ ۱۴۱نفوذش در 

 بود. افتهیگسترش 

 

ت از دعو یو دلگرم فونیبر تر پیروزیپس از  وسیدمتر

خود را آماده جنگ با مهرداد  ی،ونانی یمادها و شهرها

سکاها قرار  دیخود پارت مورد تهد ،گرید ینمود. از سو

روبرو شده بود،  هیدو سو یگرفته بود. مهرداد که با جنگ

 ییرودررو فهیرفت و وظ هیرکانیاز سپاه به ه یخود با بخش

 گذاشت. شیرا بر دوش فرماندهان خو وسیبا دمتر

 

شکست  یوارد ماد شد ول نیآغاز یها یابیپس از کام وسیدمتر

به  الدیاز م شیپ ۱۴۱/۱۴۰شد. او را در  یخورد و زندان

نزد مهرداد فرستادند. مهرداد دختر خود  هیرکانیه

 یاو درآورد تا بعدها بتواند نقش یرودوگون را به همسر

کند. سپس متوجه جنوب بازی ها  مناسب با اهداف شاه پارت

از  شیپ ۱۳۹شوش و پارس را در  ،ایالم یها نیزمسر وشد 

مهرداد توانست  این گونه،کرد.  شیفرمانبردار خو الدیم

سخت  یکارهایبا پ الدیاز م شیپ ۱۳۸تا  ۱۴۸ظرف ده سال از 

بزرگ،  یها دودمان یجلب همکار استیو به برکت سپاه و س

نه تنها  یو .قدرت بزرگ برساند کجایگاه یپارت را به 

به ارث  یاشکان یبرا یی  که برنامه بل ،بزرگ ساخت یدولت

 ۱۳۹/۱۳۸در  یاشکان« شاهنشاه» نینخست کمیگذاشت. مهرداد 

فرهاد  نشیدر گذشت و تاج و تخت را به جانش الدیاز م شیپ

 ( سپرد.الدیاز م شیپ ۱۲۹تا  ۱۳۸دوم )از حدود 

 

استوار نشده  یدولتش که هنوز به اندازه کاف ،زمان او در

 یورشیخطر . قرار گرفت دیدوباره از دو سو مورد تهد ،بود

 دیکه کوش دتسیهفتم س وخوسیآنت ورشیو  انهیم یایاز آس

 یرا )برا انیسلوک الدیاز م شیپ ۱۳۰/۱۲۹ یها در سال

ها را  او توانست پارت .سازد رهیبار( بر خاور چ نیآخر

کند. فرهاد  رینبرد شکست دهد و بابل و ماد را تسخ سهدر 

را  یشاه سلوک طیوارد گفتگو شد اما شرا وخوسینتبا آ

آسان  یبرا وخوسیو مترصد زمان مناسب شد. آنت رفتینپذ

 یزمستان یها گاهی، سپاه خود را در پاخواربار هینمودن ته

 گوناگون پراکند. یشهرها
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شهرها را  نیاباشندگان  ،ماهرانه غاتیتبل یاریبه  فرهاد

را به اجرا  یی  پس نقشهس .ختیاز خود برانگ یبه هوادار

 شیپ وخوسیآنت انیبه سپاه یگذاشت که در آن تهاجم همزمان

 وخوسیاز آب درآمد و آنت ابیشده بود که کامال  کام ینیب

 ردشکست خو ،نمودند شیکه سربازانش رها در نبرد پس از آن

فرهاد بابل و ماد  جهیدر نت .کرد( یخودکش ایو کشته شد )

دست زد.  هیتاختن به سور یبرا یی را گرفت و به طرح نقشه

را به سپاه خود افزود  وخوسیسپاه آنت مانده یفرهاد باق

از  زین شتریپ . اوداشت( رانهیسختگ یبا آنان رفتار ی)ول

 نیا دستمزدفرهاد  .بهره جسته بود ییمزدوران احتماال  سکا

 .نپرداخت وخوسیبر آنت یروزیرا پس از پ ییمزدوران سکا

بر  ابرده حت ورشی رانیو بر ا نددیپس آنان شور

فرهاد و  انیدر جنگ م .دست انداختند زین انرودانیم

در  وخوسیآنت نیشیسپاه پ یونانیکه مزدوران  یسکاها زمان

 شانی( به االدیاز م شیپ ۱۲۸لحظه سرنوشت ساز نبرد )

در وضع  رانیرزم کشته شد. اکنون ا دانیدر م وستندیپ

 یش-ئهوی یجنگجو لیا که قباچر .قرار گرفته بود یناگوار

( ی)بلخ یباختر - یونانیبه دولت )نیاکان کوشانیان( 

باختر را  الدیاز م شیپ ۱۳۰تا  ۱۳۵تاخته و در حدود 

 اشغال نمودند.

 

فرهاد دوم شد. او  نیجانش اوضاعی نیدر چن کمی اردوان

توانستند در  انییو سکا دینتوانست خطر را دور نما زین

نام  ،از آن پس .ابندیزرنگ استقرار  یعنی رانیخاور ا

در  ی. اردوان در نبردافتی رییتغ ستانیبه س انهیدرنگ

جان باخت. خطر همچنان  الدیاز م شیپ ۱۲۴/۱۲۳حدود 

در ی فروپاش یها . نشانهنمود یم دیپارت را تهد یشاهنشاه

عرب در حدود  ریام نسیهوسپائوس شد، یم دهید انرودانیم

دجله و فرات  ریزشگاهدر  هیانطاکشهر  الدیاز م شیپ ۱۲۷

جا را خاراکس  ارس را گرفت و آنپ جیدر کنار خل

را گرفت  هیسلوک شاید. سپس بابل و دینام نسیهوسپائوس

او را پس راند و به نام خود  یسردار اشکان مروسیاما ه

 سکه زد. هیدر سلوک

 

 یعنی کمیبر دوش پسر اردوان  یقدرت اشکان ینوساز فهیوظ

( افتاد. او الدیاز م شیپ ۸۸/۸۷تا  ۱۲۳/۱۲۴م )مهرداد دو

 دیلشکر کش نسیبر هوسپائوس الدیاز م شیپ ۱۲۲/۱۲۱نخست در 

دست نشانده کرد.  یریبه ام لیو او را شکست داده تبد

 مهم یتا رود فرات از جمله شهر مرز انرودانیسان م نیبد

 یبه قلمرو شاهنشاه الدیاز م شیپ ۱۱۳اروپوس در سال -دورا

 یعنی انرودانیکوچک شمال م یها . سپس دولتوستیپ یاناشک

شدند.  انیو ُاسرائن فرمانبردار پارت ابنیآد ن،ی یگورد

 یآورد و پس از لشکرکش یرو انییگاه به خاور و سکا آن

 هفرمان دودمان سورن را ب ریز انییسکا روزمندانهیپ

 کمیپا را از مهرداد  ینمود. و لیدست نشانده تبد یدولت
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آرتاواز شاه  .راتر نهاد و رهسپار ارمنستان شدف زین

پسر  گرانینمود و ت شیارمنستان را فرمانبردار خو

 یدادهایآرتاواز را به عنوان گروگان به پارت فرستاد. رو

 گرانیشد و ارتش پارت، ت رانیباعث مداخله دوباره ا یبعد

دست نشانده بر تخت پدر نشاند که او  یبه عنوان شاه ار

به  الدیاز م شیپ ۱۰۰را در حدود « هفتاد دره» ناچار زین

 واگذاشت.  رانیا

 

 -اورباز انیم دارید نینخست الدیاز م شیپ ۹۶در سال 

فرمانده سپاه روم  -سوال وسیفرستاده مهرداد دوم و کورنل

آگاه شدن از  قتیمهرداد و در حق یبا موضوع ابراز دوست

وه را به داد. مهرداد دوم دوباره شک یرو انیاهداف روم

همنامش، خود را  یایبازگرداند و همچون ن رانیا

هان دودمان از  نیفغفور چ ی. او با ووتدینام« شاهنشاه»

 پابر یو بازرگان یاسی( روابط سالدیاز م شیپ ۷۸تا  ۱۴۱)

 باب نمود. یپادشاه یرا در نوشتارها یرانینمود و زبان ا

 

 :فرهنگ و تمدن

 یبه روشن کمیوره مهرداد از د توان یرا م ییگرارانیا رشد

که با  کمیتر شده چهره مهرداد  یرانیا لی. شکل و شمادید

انبوه و تاج بر  یشیبلند و ر یسوانیباشکوه، گ یی  جامه

 شیگمان نشان دهنده افزایب ،آن دوره یها سر در پشت سکه

 ییاگر یونانیو جدا شدن از  یرانیا طیبا مح وندهایپ

از  گرید یی نشانه زین« هشاهنشا»نامواره  دنیگز .است

که  ستین یاست. ظاهرا  شک یهخامنش یها توجه به سنت

 یاداره کشور از زبان آرام یبرا یدربار اشکان تیریمد

 یلیدل نیشده در نسا( و ا افتهی)مدارک  جستند یبهره م

 رایز ،یونانیدشمنانه آنان نسبت به زبان  دیاست از د

منسوخ نمودند. گام  را یونانیکاربرد زبان  زین جامسران

 بود. یرانیا یزبان ادار جادیا نهیزم نیآنان در ا یبعد

 

 :و روم رانیا یها جنگ 

جنگ روم با مهرداد ششم،  ،که خاور را تکان داد یی  حادثه

شاه ارمنستان، در زمان  گران،یت مانشیشاه پنتوس و همپ

 نیا یبود. پس از شکست قطع یشاه اشکان نتروک،یس یپادشاه

 رانیبه مرز ا یاه از روم، قلمرو روم به طرز خطرناکدو ش

 یروفرهاد سوم  یشکست همزمان با پادشاه نیا .شد کینزد

 راتوسیو ومیاز سه تر یکیکراسوس  وسینیسیداد. سرانجام ل

 یبود )همدوره پادشاه هیروم که در آن زمان فرماندار سور

ت سپاه هف کیهمراه  الدیاز م شیپ ۵۴ُاُرد دوم( در سال 

از فرات  رانیبدون اعالن جنگ با هدف اشغال ا یونیلژ

چرا  .ودبار ب بتیمص انیروم ینبرد برا جهیگذشت. اما نت

به  رانیکه سپاه روم در نبرد حّران )کارهه( از سپاه ا

شکست خورد و خود و  یرانیسردار بزرگ ا -سورنا یفرمانده

 نبرد از رشته نینخست نیگذشتند. ا غیاز دم ت انشیسپاه
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به  یدوره ساسان انیو روم بود که تا پا رانیا یها جنگ

 وذنف ریها ز جنگ نیا شتریبهانه آغاز ب .دیدرازا کش

و  یجنگآور منیُ درآوردن ارمنستان بود که سرانجام به 

( به یالدیم ۷۹تا  ۵۱) کمیدر زمان بالش  یاشکان استیس

 ،کمیشد. اما از پس مرگ بالش  لیتبد رانیمنطقه نفوذ ا

بال همانا  نیا .را گرفت یخانمانسوز دامان اشکان ییبال

شاهزادگان و  انیتاج در م تخت و یو سودا یسرکش

که موجب ناتوان نمودن  ییبود. بال یرانیا رزادگانیام

آن  جهیو در نت دیدر برابر روم گرد رانیا یرزم یروین

 را در سال سفونیو ت انرودانیتوانستند سه بار م انیروم

 ۱۶۵ انوس،یخسرو و ترا ی)در زمان پادشاه یدالیم ۱۱۶ یها

 یو در زمان پادشاه وسیکلس وسیدیآو ی)به فرمانده یالدیم

به دست  یالدیم ۱۹۸بار در سال  نی( و آخرچهارمبالش 

 ریبالش پنجم تسخ یسوروس و در زمان پادشاه موسیسپت

 . ندینما

 

با  وستهیپ زیست ه رغمب یشاهان اشکان با این هم،

اجازه ندادند به  انیهرگز به روم ی،داخل گردنکشان

 .ندینفوذ نما رانیا یاصل نیسرزم

 

 ی:کار اشکان انیپا

 نیواپس تیثیح یخارج یها و شکسترونی د یها کشمکش سرانجام

 انیکه به پا یجنبش نیرا بر باد داد. آخر یشاهان اشکان

بابکان  ریاردش یاز پارس و به رهبر ،دیانجام یکار اشکان

 .دیبر اردوان چهارم شور یالدیم ۲۲۴در سال  یو آغاز شد.

 زین ودشکست خورد و خ یبه سخت ریاردوان در نبرد از اردش

 یالدیم ۲۲۶احتماال  در سال  ریهنگام نبرد کشته شد. اردش

خواند. « شاهنشاه»نمود و خود را  یتاجگذار سفونیدر ت

 الدیاز م شیپ ۲۳۸)از حدود  یدفتر دوره اشکان گونه، نای

شکوهشان چنان در  ادیاما  .( بسته شدیالدیم ۲۲۶ا حدود ت

 ،شانباژگونی و پنجاه سال پس از  کصدیجهان زنده بود که 

فاتح »داد به او لقب  حیترج انوسیولیامپراتور روم 

 دهند.« ها پارت

 

 :دادهایرو یگاهشمار

را تصرف  رانیا ی: اسکندر مقدونالدیاز م شیپ ۳۲۳تا  ۳۳۴

 یساز یونانیو آغاز  یهخامنش یشاهنشاه واژگونی کند، یم

 خاور.

در برابر  رانیا ی: شمال شرقالدیاز م شیپ ۳۲۷تا  ۳۲۹

 تامنی. اسپستدیا یم یمرز لیتهاجم اسکندر با کمک قبا

 است. یداریقهرمان پا

را  رانیسراسر ا کمی: سلوکوس الدیاز م شیپ ۳۲۷تا  ۳۱۲

 .ردیگ یم

پادشاه هند از سلسله  : چاندراگوپتاالدیاز م شیپ ۳۰۴/۳۰۳

 یول ردیگ یقرار م یمقدون سمیالیامپر دیمورد تهد ایماور
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را جدا  رانیا یو بخش خاور شود یم رهیچ کمیبر سلوکوس 

 از خاور. انیمقدون ینی. آغاز عقب نشسازد یم

. رانی: تهاجم اقوام بربر به االدیاز م شیپ ۲۱۸از  شیپ

 خطر. نیاز ا یریجلوگ ی)سوتر( برا کمی وخوسیآنت تیفعال

در شمال  یخواه هیتجز یها نشانه نی: نخستالدیاز م شیپ ۲۵۰

مستقل:  یشدن دو فرمانروا داری. پدرانیا یشرق

 )باختر(. ایدر باکتر وسیودویآندراگوراس در پارت و د

 شیدایو پ ودوتوسید ی: اعالم پادشاهالدیاز م شیپ ۲۳۸ حدود

 .یبوم یبا کمک اهال یباختر - یونانیقلمرو 

 لهیسرکرده قب کمیاشک  ورشی: الدیاز م شیپ ۲۳۸ حدود

. آغاز یپارت اشکان ییبه پارت و آغاز فرمانروا یپارن

کردن  یونانی. توقف رانیبر ا انیسلوک یرگیچ یفروپاش

 .رانیا

سلوکوس دوم  ورشی کمی: اشک الدیاز م شیپ ۲۳۸ حدود

 را باب« اشک»لقب  انی. پارتراند ی( را پس مکوسینی)کال

 .ندینما یم

سوم را  وخوسیآنت ورشی: اشک دوم الدیاز م شیپ ۲۰۸ حدود

 رونیب یتر اشکان از شاخه بردار بزرگ ی. پادشاهراند یپس م

 .شود یم

 یرویخالق ن کمی: مهرداد الدیاز م شیپ ۱۳۸تا حدود  ۱۷۱

 رانیا یها نشانه نیبزرگ پارت. آغاز استبداد. نخست

در باختر و  انیسلوک یواز دو جبهه، از س دی. تهدییگرا

 از شمال خاور. انهیم یایاقوام آس

: مهرداد دوم قدرت پارت را الدیاز م شیپ ۸۸/۸۷تا  ۱۲۳

. ردیگ یقرار م انینفوذ پارت ری. ارمنستان زکند یزنده م

شهر نسا  یها . مجموعه ساختمانشود یباستان زنده م رانیا

 .شود یساخته م

و  انیمدع شیدایپ :الدیم از شیپ کمینخست سده  مهین

 ییدر برابر گسترشجو انهیغاصبان در دولت پارت. خاورم

در  یداریپا یتوانا برا یروین گانهی یاشکان رانیروم. ا

 برابر روم.

پارت با  ی: ُاُرد اول. پادشاهالدیاز م شیپ ۳۹تا  ۵۸/۵۷

 شیپ ۵۳. نبرد کرهه )حران( در سال شود یروم وارد جنگ م

کراسوس از سه امپراتور  وسینیسیل و شکست و مرگ الدیاز م

برابر  ییروین یاشکان ی)حکومت سه نفره( روم. امپراتور

دو  انیبا روم در جهان آن روزگار. فرات مرز م

 .یاتورامپر

. انهیاربابان خاورم انی: پارتالدیاز م شیپ ۳۹تا  ۴۱

 شیپ ۳۹در  ندوراسیشکست و مرگ پاکور شاهزاده پارت در گ

 .الدیاز م

: فرهاد چهارم. حمله الدیاز م شیپ ۲/۳تا  ۳۹ حدود

روم به قلمرو پارت. شکست  یاز سه فرمانروا یکی وسیآنتون

 .الدیاز م شیپ ۳۶ها در  و پس نشستن آن انیروم

 یهخامنش»: اردوان دوم. برنامه معروف یالدیم ۳۷-۱۱ حدود

. ییگرارانیا شرفتی. پکیشده در منابع کالس دییتا «یساز
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 جادیدر ا یبزرگ پارت یها نقش دودمان و یرانیحماسه ا

 .یحماسه. هنر پارت ادامه اهنده هنر هخامنش نیا

را پس از شش سال محاصره  هیشهر سلوک انی: پارتیالدیم ۴۲

 .کنند یم ریتسخ

بر سر  یقطع کاری. پکمی: بالش یالدیم ۸۰/۷۶تا  ۵۱ حدود

. یالدیم ۶۳در سال  ایدر راند انیارمنستان. شکست روم

 ،دولت پارت، مادآتروپاتن یاشکان راثیم یریشکلگ

 یپهلو یرانی. زبان اییگرارانیا شرفتیارمنستان. ادامه پ

و نشر  ی. گردآورردیگ یها م سکه یرا رو یونانیزبان  یجا

نرون به عنوان  یاز سو ردادیت دیی( اوستا. تای)احتمال

 شاه ارمنستان.

 پارت. یامپراتور ی: حالت دفاعیالدیدوم م سده

: خسرو. حمله امپراتور یالدیم ۱۲۷/۱۲۸ - ۱۰۸/۱۰۹

پارت.  یبه امپراتور یالدیم ۱۱۷تا  ۱۱۴از سال  انوسیترا

برابر ضد  شوند یناچار م هیاول یها تیپس از موفق انیروم

کنند. فرات دوباره مرز  ینیپس نش انیپارت دیشد یها حمله

 .شود یم یدو امپراتور

ناکام پارت به  ورشی: بالش چهارم. یالدیم ۱۴۷/۱۴۸-۱۹۰

. سفونیت ریو تسخ انی. ضد حمله رومهیارمنستان و سور

بر  انی. تسلط رومانیروم ینیطاعون و عقب نش یماریب وعیش

 .نیالنهر نیاز ب یبخش

به  انیروم تازه ورشی: بالش پنجم. یالدیم ۱۹۱-۲۰۶

. ردیگ یرا م سفونیسوروس ت موسی. امپراتور سپتانیپارت

 مهیضم نیالنهر نیاز ب یاترا. بخشدر ه انیشکست روم

 دولت پارت. یجیتدر ی. ناتوانشود یروم م یامپراتور

در برابر امپراتور  انی: بالش ششم. پارتیالدیم ۲۰۷-۲۲۱

. روم نوسیبر امپراتور ماکر انیپارت یروزیکاراکاال. پ

بپردازد.  رانیبه ا ینیخراج سنگ شود یخوار شده وادار م

 .یاشکانبر ضد  یداخل یها شورش

 امی: اردوان چهارم برادر بالش برضد او قیالدیم ۲۱۲ حدود

 .کند یم

بابکان، نوه ساسان،  ری: اردشیالدیم ۲۲۶/۲۲۸تا  ۲۲۰ حدود

. رانی. نبرد بر سر قدرت در اکند یآغاز به تصرف پارس م

شکست بالش ششم  ۲۲۸شکست اردوان چهارم، و احتماال  در سال 

 انیو پا یدودمان اشکانن برافتادبابکان.  ریاز اردش

 .انیساسان ییپارت. آغاز فروانروا یامپراتور

 

 ی:اشکان شاهان

 حدود است. . نشانهح

 . م(پ ۲۴۷ح -۲۵۰( )حکمی)اشک  ارشک

 . م(پ ۲۱۱ح -۲۴۷)اشک دوم( )ح کمی ردادیت

 . م(پ ۱۹۱ح -۲۱۱)اشک سوم( )ح کمی َاردوان

 . م(پ ۱۷۶ح -۱۹۱)اشک چهارم( )ح اپتیفر

 . م(پ ۱۷۱ح -۱۷۶)اشک پنجم( )ح کمی فرهاد

 . م(پ ۱۳۷ای ۱۳۸ح -۱۷۱)اشک ششم( )ح کمی مهرداد
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 . م(پ ۱۲۸ح -۱۳۷ ای ۱۳۸دوم )اشک هفتم( )ح فرهاد

 . م(پ ۱۲۳ح -۱۲۸دوم )اشک هشتم( )ح اردوان

 . م( پ ۸۷ -۱۲۳دوم )اشک نهم( )ح مهرداد

 ؟(۷۸ - ۹۱) کمی گودرز

 ؟( - ۷۸) کمی ُاُرد

 . م(پ ۶۹ ای ۷۰ -۷۵ ای ۷۶هم( ))اشک د ناتروکیس

 . م(پ ۵۷ ای ۵۸ -۶۹ ای ۷۰( )ازدهمیسوم )اشک  فرهاد

 . م(پ ۵۶ -۵۷ ای ۵۸سوم )اشک دوازدهم( ) مهرداد

 . م(پ ۳۶ ای ۳۷ -۵۶( )حزدهمیدوم )اشک س ُارد

 ( .. مپ ۲ -۳۷چهارم )اشک چهاردهم( )ح فرهاد

 پ. م( ۳۰ح - ۳۲دوم ) ردادیت

 ( .م ۴ -. مپ ۲ک( )اشک پانزدهم( ))فرهاد ایپنجم  فرهاد

 ( همراه با پسرش فرهاد پنجم.م ۴ -. مپ ۲موزا ) ملکه

 (.م ۷ ای ۶ -۴سوم )اشک شانزدهم( ) ُارد

 (.م ۱۲ -۸ ای ۷)اشک هفدهم( ) کمی وُنن

 ( .م ۴۰ ای ۳۹ -۱۲( )جدهمیسوم )اشک ه اردوان

 (.م ۳۶سوم )ح ردادیت

 (.م ۴۵ -۴۰ ای ۳۹)اشک نوزدهم( ) وردان

 (.م ۵۱ -۴۱( )ستمیدوم )اشک ب گودرز

 (.م ۵۱( )کمیو  ستیدوم )اشک ب ونن

 (.م ۷۸ ای ۷۷ -۵۱و دوم( ) ستی)اشک ب کمی بالش

 م(  ۱۱۰ ای ۱۰۸ -۷۸و سوم( ) ستی)اشک ب پاکور

 م( ۱۱۰ -۱۰۸چهارم ) اردوان

 م(  ۱۲۹ ای ۱۲۸ -۱۱۰و چهارم( )ح ستی)اشک ب خسرو

 م( ۸۰ - ۷۷دوم ) بالش

 ؟ م(۱۴۷ -؟ ۱۲۹ ای؟ ۱۲۸چهارم ) مهرداد

 م( ۱۴۷ -۱۲۹ ای ۱۲۸و پنجم( ) ستیسوم )اشک ب بالش

 م( ۱۹۱ -۱۴۷و ششم( ) ستیچهارم )اشک ب بالش

 م( ۲۰۸ -۱۹۱و هفتم( ) ستیپنجم )اشک ب بالش

 م( ۲۱۵ح -۲۰۸و هشتم( ) ستیششم)اشک ب بالش

م( ۲۲۶ -۲۱۶و نهم( )ح ستیپنجم )اشک ب اردوان
2

 

                                                 
2

 :منابع.   

از  رانیا خیتار»و، یم. آ. دانداما ی،ا. آ. گرانتوسک

ناشر:  ،یکشاورز خسروی، کهترجم ،«زمان باستان تا امروز

 ۱۳۸۵ دیمروار

، «۱۸از عهد باستان تا قرن  رانیا خیتار» ،ایگولووسکایپ

 .۱۳۵۳کشاورز، تهران،  میترجمه کر

ترجمه  ،«انیاشکان خیتار»اکونوف، ید چیلوویخائیم لیخایم

 کشاورز، تهران میکر

 ۱۳۵۴( ۱)جلد  ،«رانیا یاجتماع خیتار» ی،راوند یمرتض

، «باستان رانیا خیتار» ،چیلوویخائیم لیخائیم اکونوف،ید

چاپ دوم  ،یو فرهنگ یانتشارات علم ،ارباب یروح ترجمه

۱۳۸۰ 
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 یالدیکم می در یاشکان یاتورقلمرو امپر

 

 

 

 

 

 
 

 
  ی:اشکان یپهلو ای یزبان پارت

 یها از زبان کیپهلوان ای یاشکان یپهلو ای یزبان پارت

که  «پهلوه»منسوب به  یزبان پارت است یشمال غرب یرانیا

 نیاست که در اصل به سرزم آمده «پرثوه» یاز صورت باستان

 .شد یپارت اطالق م

 

 :یپهلو اصطالح

و  یرا به اشتباه به دو زبان پارت یزبان پهلو طالحاص

 زبان کیدو، هر  نیکه ا یاند. در حال گفته انهیم یپارس

دستور زبان، واژگان و خط  یبوده دارا یمشخص و مستقل یها

منسوب به  یهستند. زبان پارس یکامال  متفاوت نگارش وهیو ش

ز ا «پرثوه»منسوب به  یپارس و پارت التیاز ا «پارسه»

زبان ». دکتر ژاله آموزگار در کتاب باشد یپارت م التیا

                                                                                                                                                             

 یترجمه مرتض ،چاپ اول ،«یاشکان یشاهنشاه» ،وزفی ،یولسک

 . ۱۳۸۳ققنوس،  ،تهران ،ثاقب فر
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 یبرا یاشتباه پهلو در باره نامگذاری« و دستور آن یپهلو

به  یاز نظر اشتقاق، پهلو»: سدینو یها م زبان نیا یهر دو

 نینخست یها . در سدهیارسپاست و نه  یزبان پارت یمعن

 انهیم یرساپنو که از  یارسپ یرا برا یارسپاصطالح  یاسالم

اطالق آن به  جهیدر نت بردند، یمتحول شده بود، به کار م

 زبان نیرو ا نی. از اشد یموجب ابهام م انهیم یپارس

 دندینام یپهلو -نو یارسپ[ را در تقابل با انهیم ی]پارس

 انهیم یپس از پارس انهیم یرانیا یها زبان انیکه از م

( گیهلوانپ)= یاز همه معروفتر بود و در آن زمان پارت

نبود تا موجب ابهام گردد. اطالق  یی  زبان زنده گرید

 .است یاز قرن سوم هجر انهیم ی( به پارسی)فهلو یپهلو

 

 :یبه خط و زبان پارت آثار

. است امدهیدست نه ب یاثر یزبان پارت یصورت باستان از

معموال  به سه زبان و خط  انیساسان نینخست یها سنگنبشته

 نیاست. از کهنتر یونانیو  انهیم یتپار انه،یم یپارس

 یها نهیسفال زیبنچاق اورامان در کردستان و ن یآثار پارت

آباد در  آمده از شهر نسا در جنوب شهر عشق دست به

و  رانیکشف شده در دامغان ا یظروف زیو ن ترکمنستان

دست آمده از ه ب یآثار پارت نیعراق است. مهمتر پورین

 یگوناگون پارس یها ه به زباناست ک انیمانو یها نوشته

است.  یجمله زبان پارت و از ،یخوارزم ،یسغد انه،یم

و  یکرد یها شیهمچون گو یمعاصر شمال غرب یرانیا یها زبان

از خانواده  یبلوچ زیو ن رانیا یمرکز یها و زبان یتالش

زبان  یها شیهمچون گو یجنوب غرب یرانیا یها و زبان یپارت

 هستند. انهیم یده پارساز خانوا یو لر یارسپ

 

 :(انهیم ی)پارسی به زبان پهلو کتب

در  یاز کتب پهلو یاریبس ی،هجر نخستچهار قرن  ،سه در

 ات،یاضینجوم، ر خ،یمنطق، طب، تارمانند مسائل مختلف 

ترجمه شد و  یبه زبان عرب اتیقصص و روا ،یمل یها داستان

 مه،نایخدا نامه، نییآ و دمنه، لهیاز آن جمله است: کل

منطق ارسطو، گاهنامه، ورزنامه  پهلوی ترجمه ار،یشهر جیز

بندهشن،  نکرد،یمانند د یاوان کتب نیها. در هم جز آن و

وزارشن  شترنگ،  گان  یما رازنامه،یارداو ست،یو نشا ستیشا

اندرز  ان،یفر وشتی ش،یوزار، گجستک ابال کیشکند  گمان

 انهیم یسبه زبان پار ها نیبزرگمهر ُبختگان و امثال ا

 الماز اس شیپ رانیمطالب مربوط به ا یارینگاشته شد که بس

ها  در آن یمل یو داستان ها سنایمزد اتیو روا نآییو 

 محفوظ مانده است. 

 

بوده و  یزرتشت ونیاز روحانها بیشتر ب اکت نیمولفان ا

 میقد رانیا ینیو د یمل اتیو روا خیسبب از تار نیبه ا

 یها وانید همهگذشته در  نی.از ااند داشته یاطالعات کاف

از خط و  یتا مدت لنهرو ماورا رانیحکام عرب در عراق و ا
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ب اکت نیدانست ا دیشده است.. با یاستفاده م یلهجه پهلو

بودند  انهیم یکه به زبان پارس بل ،ینه به زبان پارتها 

 ختهیآم ییها توان به متن یآثار تنها م نیا انیو از م

 و ترجمه «گیدرخت آسور» انهیم یپارت و انهیم یبه پارس

 اذگار  یا»نام  به ،یمتن پارت کی از انه،یم پارسی

دست ه ب نیو رام سداستان وی ترجمه زیو ن «رانیزر

دو  نیا یکرد. متن پارت ادی یاسعد گرگان نیفخرالد

 .ستیداستان در دست ن

 

 ی:و پارت ینام پهلوان ییچرا

بوده  وهیش نیبد «یپهلوان»به  «پارتی» واژه یسیدگرد

 است:

 «ه» هی «ث» لیتبد -1 

 پرثَو < پرهوَ  

 parthawa > parhawa 

 «ه»و  «ر» ییجابجا ایقلب  -2 

 پرهَو < پهَرو 

 parhawa > pahrawa 

 «ر»به  «ل» لیتبد -3 

 پهَرَو < پهَلوَ  

 pahrawa > pahlaw 
 

نه  یو هم در پارت انهیم ی، هم در زبان پارس«ان»پسوند 

بوده که امروز  زین «پسوند نسبت»که  ان جمع، بلتنها نش

« ان» نیمفهوم کاربرد دارد. افزودن ا نیبه هم یارسپدر 

را  «پهلوانی»و « پهلوان» ژهوا« پهَلوَ »نسبت به واژه 

 «ساخته است.

 
 پیوست ها

 1پیوست شماره 

 

روشن است در باره اصل و نسب و خاستگاه اشکانیان مانند 

ی پادشاهی در جهان باستان، ارزیابی بسیاری از دودمان ها

های گوناگون و در بسا از موارد ضد و نقیض ارائه گردیده 

است. در این جا شماری از نوشته ها در باره اشکانیان را 

 از منابع گوناگون می آوریم:  

 

 پژوهشگری به نام ناصر توسلی می نویسد:

 یبن خیتاری ف جانیدررالت» انیاشکان خیکتاب تاردر »

محمد حسن خان اعتماد السلطنه به کوشش  فیتال« انیاالشکان

 آمده است: صفحه 836در سه جلد و  یو اهتمام نعمت احمد

بوده  یحیمس میکه ]در[ مائه دو ینیتاریخنویس الت ژوستن،»

 یم یحیرا که در مائه اول مس ینیالت« ترک پمپه» خیو تار

و  سدینو یم انیدر باب اشکان ینموده، شرح صیتلخ ،ستهیز

طبقه از ملوک عجم، معاصر بوده  نیچون آن هر دو با ا
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باب طرف وثوق و اعتماد است؛  نیاند، آن چه ژوستن در ا

 : دیاز جمله گو

 یو باختر ینبودند، توران ینیاصال پارث یاشکان نیسالط»

را به غلبه گرفتند و مرکز دولت  ینیبودند. مملکت پارث

پارث  نیروف به سالطجهت مع نیخود قرار دادند و به ا

که قبل از  نیبه پارت ا هیآن ناح هیشدند. و وجه تسم

 نیمهاجر میدر عهد قد ه،یناح نیبر مردم ا انیغلبه اشکان

رحل  ،آمده جا نیاز توران به ا ثیقوم اسک یها یو فرار

مهاجر  یبه معن ثیاقامت انداختند؛ و پارت، در لغت اسک

مذبور،  یها یو فرار ناشده است. به مناسبت مهاجر ینف ای

ها و  یجا معروف و موسوم به پارت شد. پس فرار نیا

 نیمکان داده و ا نیاسم خود را به ا ث،یاسک نامهاجر

 خط اول(111 .)ص.« یخود را به سلسله اشکان ممکان، اس

 
 سکنه پارث، چه در پادشاهی» :دیگو یژوستن م زی]...[ ن »

مردمان کم قدر  د،ام نیسالط یآشور و چه در حکمران یبن

 یهم باز به واسطه ب انیبودند و در عهد ک یپست

 «.ننمودند یرشد ،یاستعداد

 
 ای ییدا فهیبود، به امداد طا ثیارساس، که نسال اسک»

در  حونیج لشدند و در سواح یم دهیهم نام یکه پارن یداه

شد و آن جا را تصرف  ایداشتند، وارد پارث یسکن هیباد

و با چند تن از  ستیز یضعف و ذلت م نمود. ابتدا در کمال

 که ینیفرزندانش به زحمت مشغول مدافعه بود و از دست سالط

بود، آرام نداشت. رفته رفته قوت گرفته  دهیبر آن ها شور

او شد؛ و بعد از  بینص یها غالب آمد و فتوحات هیبر همسا

 نیاو، اخالفش از فرات تا پنجاب را مالک شدند، با سالط

 ث،یجنگ کردند و با قوم اسک زیباختر ن ینعی دیاکرات

. شدنددادند و قسمت عمده باختر را هم متصرف  یمصاف سخت

در  انیکتاب مشغولم، اشکان نیا فیو حاال که من به تال

با دولت معظمه  یکنند و حق همسر یپادشاهی م یعیمملکت وس

قدرت، آن ها را حاصل نشده مگر از وضع  نیروم دارند؛ و ا

 ثیاست. اگرچه اسک ثیکه به طرز صحرا گردان اسک یزندگان

 یلیخ بابدارند که اس ییساده  یاند اما زندگان یها وحش

 خط نهم( 112. )صیانته« است. شرفتیپ

 
: حد مملکت پارث، از سمت سدینو یم یجغراف یاز علما یکی»

مشرق، هرات است و از جانب جنوب، کرمان و از طرف مغرب، 

واحل بحر خزر و از جهت شمال، عراق عجم و گرگان و س

« ترکمان» ایسکسار  ای تهیس ای ثیاسک فیطوا عیوس یصحرا

. )ص «دیرس یم حونیسمت به رود ج کیکه مسکن آن ها از 

 خط نوزدهم( 113

 
مملکت پارث، محدود بوده است به »: دیگو یت مودواما هر»

. و در زمان «و مرو حونیخوارزم و هرات و گرگان و ج
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 یسکن هیناح نیپارث ها در هم ر،یسکندر کبا یریجهانگ

 خط پنجم( 114 .)ص«. داشته اند

 
ها هم طرف  یکه با روم یدر صورت ان،یاشکان یزبان رسم»

بود.  یونانیزبان  رایو تقر رایسوال و جواب بودند، تحر

» 

 
 ای یدائ فهیکه طا میاشاره نموده ا زین نیاز ا شیپ»

ستان معروف است، ساکن در آن قسمت خراسان که به ده ،یداه

« داه»آن ها را  تاریخنویساناز  یبوده ]اند[ و بعض

: دیگو یم« معجم البلدان»در  یحمو اقوتی]اند[.  دهینام

به  کیاست مشهور، در طرف مازندران و نزد یدهستان، بلد»

 اقوتینگارنده بر آن است که دهستان « و گرگان. خوارزم

ن _ در وقول استراب به -یداه فهیکه طا ینیو سرزم یحمو

است مشتمل بر بجنورد )بوز  یی هی]اند[، ناح ستهیز یآن م

نجرد( و قوچان )خبوشان( و دره گز تا طوس. و در هر حال، 

نسب،  ار انیارباب خبر گفته اند: اشکان یاز قدما یبعض

 نااز مهاجر ،یرسد؛ و داه پارن یم« یداه پارن» فهیبه طا

 .)ص«. آزف بوده اند یایدر ساکنه در شمال ث،یاسک  لهیقب

 و سوم( ستیخط ب 277

 
و هرات و خوارزم و سمرقند،  ای: پارثدیگو یم یی سندهینو

« تاالن» صدیشد و س یشمرده م وشیشانزدهم ممالک دار التیا

تاالن نقره  صدیس زیداشت و از خوزستان تنها ن اتیمال

 نیاست که سالط لیفقره، دل نیگرفتند. و هم یم اتیمال

 ارتسلط کامل بر پارث ها نداشته اند؛ چه، آن چه ن،ایک

معمور فرض شود، باز  ریبا وسعت، هر فدر هم غ التیا

از  شتریب دیبا ،یزیاش به واسطه حاصلخ دهیو فا اتیمال

 خط هفتم( 288)ص«. خوزستان باشد

 
 ای« پارتوا»را  ایاسم مملکت پارث ستون،یدر الواح ب»

 یدوت موکرده]اند[ و هر نقرو رسم« پارثوا» ای« پرتوه»

 عهیاز ملل تابعه مط وش،ی: پارث ها در زمان دارسدینو

 االتیشانزدهم از ا التیبودند و مملکت آن ها جزو ا رانیا

آمد. و آن وقت که گشتاسب، لشکر  یبه شمار م یانیک نیسالط

جزو عساکر او حرکت کرده و  زیپارث ها ن د،یکش ونانیبه 

 ادهیبود و پ شانیوتاه، سالح اک یها زهیو کمان و ن ریت

 پیشو هشتاد  ]از[ سوانح چهارصد ن،یو ا مودند؛یپ یراه م

 یتوران ی: پارث هاسدینو یم یاست. تاریخنویس الدیاز م

 هها ک یونانینبودند، ]...[ با  یاالصل، اگرچه اران

 یرا بر هم زده بودند، عداوت مخصوص رانیپادشاهی ا

پارث ها  یلیم ی. و بدندیرزو یآن ها را م نهیداشتند و ک

 (زدهمیخط س 299)ص «. استیمشهور تمام دن ،یبه ملل اجنب
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و  یو داه ثی: ساکاس و اسکدیگو یم گرید تاریخنویس

است؛ ]...[ و آن قسمت از  فهیطا کیهمه اسم  ،یتوران

 ای یداه ای ثیاسک ایساکاس  فهیکه مسکن طا ران،یا

اعت کامل به مرکز و اط ادیبوده، هرگز حالت انق یتوران

 یالیو چه در اوان است انیدولت نداشته، چه در عهد ک

با آن جاللت  ه،یفاتح مقدون نیا. و ایبر آس ریاسکندر کب

شد که از شوارع عام عبور کند و  یراض نیو جبروت، به هم

که پارث ها معترض او  نیبه طرف ترکستان رود، بدون ا

است که  نیا دهیاز اهل خبر را عق یشوند؛ بل که جماعت

اسکندر در مراجعت از هندوستان، از راه سخت و صعب کم آب 

ورود نمود، و متحمل آن  رانیو آذوقه بلوچستان، به خاک ا

و پارث ها  ایپارث یکیهمه حرمان و مرارت شد که از نزد

قناعت کرد  نیبه هم ایپارث هیو از تصرف ناح د؛یگذر ننما

 مهیقد هیابن ایخته خط راه، که خود سا یکه در قلعه ها

 «(جدهمیخط ه 299)ص«. بود، مستحفظ بگذارد؛]...[ 

 
 

 

 پیوست شماره دو

 

 «زباپژوهی»برگرفته از سایت 

 
 ی:ط پهلوخ

 یاست که برا ییها رهیاز دب کلی دسته کینام  یط پهلوخ»

( ی)پارت یاشکان یو پهلو انهیم ی( پارسینوشتن زبان )ها

مستقل اند.  یز خط مانوخطوط ا نی. ااند رفته یبه کار م

 یدارند و مانند آرام یدر خط آرام شهیها ر خط نیا همه

 .اند شده یاز راست به چپ نوشته م

 

 :ها شاخه ریز

 میتقس ریز یها رشاخهیرا معموال  به ز یپهلو یها رهیدب

 :کنند یم

  بهی)کت نوشتند یم یکه با آن به زبان پارت یاشکان یپهلو

 است(. و گسسته یی

را  انهیم یپارس یها بهیکه کت یی  بهیکت یساسان یپهلو

 . نوشتند یبدان م

 یها ( که کتابیکتاب یپهلو ای) وستهیپ یساسان یپهلو

 بدان نوشته شده. یزردشت انهیم یپارس

که ترجمه کتاب مقدس به زبان  یحیمس ای یزبور یپهلو

 بدان نوشته شده. انهیم یپارس

 

با  ییها و شباهت کسانی یی  شهیگرچه اصل و ر ها رهیدب نیا

 است که جداگانه از آن یی  هم دارند، تفاوتشان به اندازه

 انهیم یبا پارس یپارت یی شود. حروف سنگنبشته ادیها 

 پهلوی دارند. هر چند خود واژه اریبس یها تفاوت زین
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پرثوه )که  از واژه یبرگفته از پهلو است که خود صورت

اما اصطالحا  به  باشد، پارت است( می واژه صورت باستانی

 را با آن انهیم یو هم پارس یکه هم پارت ییها رهیهمه دب

 .شود یاند، گفته م ها نوشته

 

و  رود یپر ابهام به شمار م یخط یخط پهلو ی،طور کل به

از آن   شتریب یکتاب یپهلو ریآن نظ یها گونه یابهام بعض

ه علت ابهام ب جنبه نیشتریمنفصل ب یها است. در گونه هیبق

 یساسان یواج است؛ مثال  در پهلو نیبر چند سهینو کداللت ی

 ای« و» «ر»داللت بر صامت  تواند یم» «  سهینو یی  بهیکت

گونه  نمتصل افزون بر ای کند. در گونه« او»مصوت 

: اتصال چند حرف گردد یم داریپد زین یگریابهامات مشکل د

 .شود یم گرید یباعث شباهت مجموعه حروف به حرف گریکدیبه 

 

 ی:ژگیو

آن است.  یخیو شبه تار یخیتار یامال یروشن خط پهلو یژگیو

 یگونه که صورت نوشته شده تنها ادامه سنت نگارش نیبد

 یپارس یعمال  امال انهیم پارسی )در گونه ست،ی اباستان

تا باند( اما گونه ملفوظ آن به دوره  یرا باز م یهخامنش

ت،  فها خواندن حرو شاخص نیر. از مهمتشود یمربوط م انهیم

د، ب،  انهیم یدر پارس بیمصوت به ترت کیپ، ک، چ پس از 

 نوشتند یم« بوت»د، ب، گ، ج است. )مثال   یگ، ز و در پارت

 انهیم یو در پارس نوشتند یم« روچ» ای خواندند، یم« بود»

(. در مقابل، د، ب، خواندند یم« روج» یو در پارت« روز»

ذ،  یو در پارت ،یو،  ،ی انهیم یر پارسگ، پس از مصوت، د

 شده. یب، غ، خوانده م

 

 ،وجود دارد یخط پهلو یها گونه همهکه در  یگرید تیخاص 

هاست. هزوارش که به صورت هزوارشن  وجود هزوارش در نوشته

 یارسپهم در زبان  گریمشابه د یها و اوزوارشن و صورت

 یپهلو یها است که در نوشتن متن یمعن نیبه ا ،است آمده

هنگام قرائت  کنیل نوشتند یم یرا به آرام یی  گاه کلمه

و هنگام قرائت شاه  نوشتند ی. مثال  ملک مخواندند یم یفارس

توجه داشت که هزوارش با وامواژه تفاوت  دی. باخواندند یم

که هزوارشن  یدر حال است یعادت زبان کیدارد. وامواژه 

شوند وجود  ایت عل یاست. برا یعادت رسم خط کیتنها 

اند.  زده یگوناگون یها گمانه یپهلو یها هزوارشن در نوشته

 یریجا که سنت دب است که از آن نیها ا گمانه نیاز ا یکی

ها در نوشتار  واژه نیا یاریبوده است، بس انیخاص آرام

 یآرام رانیدب نیجا که اربابان ا اند اما از آن وارد شده

به  شانیاز بهر ا یام برخوانها هنگ واژه نیا ،دانستند ینم

 .شدند یبرگردانده م یارسپ

 

اصوات  قیثبت دق یبرا ،پر ابهام بود یکه خط یپهلو خط

باعث اشتباه در قرائت شود.  توانست یم انبود و حت سودمند
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نوشتن اوستا خط  یبرا انیرو در زمان ساسان نیاز ا

 ییابداع شد. خط اوستا یکتاب یخط پهلو یاز رو ییاوستا

آن  یها و بدون ابهام بود و حرف قیالعاده دق فوق یطخ

 یکه اصل گاتوری)جز چند مورد معدود ل دندمنفصل بو

دشوار و  یها واژه یپهلو یها متن یمتأخرتر دارند(. در بعض

 .شدند ینوشته م ییدور از ذهن گاه به خط اوستا

 

 یها مطالعه و اندرنگرش متن یبرا شناسان رانیا معموال  

 نی. اگردانند یبر م ینیها را به خط الت آن یپهلو

صورت  یسیو آوانو یسینو به دو گونه حرف دنیبرگردان

 ینیالت رهنخست متن را به دبی . در مرحلهردیپذ یم

 یسبعد آن را آوانوی و در مرحله کنند یم یسینو حرف

ها هم  متن یسینو حرف احت یابهام خط پهلو خاطر. به کنند یم

موارد خصوصا  آن  مربوط  ی. در برخستین یکار چندان آسان

واژه  شده یسینو گاه بر سر صورت حرف یکتاب یبه خط پهلو

 . دارد یاختالف نظر وجود م شناسان رانیا انیم

 

. نخست دارد یم یادیز یها یهم دشوار یخط پهلو یسیآوانو

 یا ژهجدا و وی کوتاه نشانه یها مصوت یدر خط پهلو که نیا

بلند را گاه به صورت  یها مصوت که نی. دوم ادارند ینم

گفته شده در  یژگیدو و نیدر نظر گرفت. ا توان یصامت هم م

. )مثال  شاپور را شاپَور دارد یهم وجود م یارسپ یخط امروز

 یخیتار یامال یکه در خط پهلو آن گریخواند( د توان یهم م

 رو صورت نوشته نیاز ا شود یم افتیفراوان  یخیتار شبه و

ها در زمان کتابت متن  ملفوظ آنلزوما  صورت کلمات 

«.ستین
3

 

 

 پیوست شماره سه

 

 یمحسن کورش

 

 (ی)پارتیاشکان یزبان پهلو

                                                 
3

 :منابع.  

 «رانیا یباستان یها زبان یراهنما» ،محسن ،یابوالقاسم

 یکتب درس نیسازمان و مطالعه و تدو ،تهران ،)جلد اول(

 .۱۳۷۵)سمت( 

چاپ  ،)جلد اول( «یزبان فارس خیتار» ،زیپرو ،یخانلر

 ..۱۳۸۲فرهنگ نشر نو،  ،هفتم

و  اتیادب ،یهلوزبان پ» ی،احمد تفضل ،آموزگار ژاله

 .۱۳۸۷ نیانتشارات مع ،تهران ،چاپ پنجم ،«دستور آن

 یی،فخرا ریم دیترجمه: دکتر مهش ی،مکنز لین دیوید

پژوهشگاه  ،تهران ،چاپ چهارم ،«یفرهنگ کوچک زبان پهلو»

 .۱۳۸۸ یو مطالعات فرهنگ یعلوم انسان
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 یاز کتاب ارجمند زبان پهلو یریبرآن شدم با بهره گ...

 نیا رامونیجستار کوتاه پ کی( یاحمد تفضل-)ژاله آموزگار

 .سمیبنو یرانیا یها زبان یزبان و دسته بند

 

 یرانیا یها زبان ،میکن یوار پرسمان را بررس دهیکچ اگر

 اند: شده یبند به سه گروه بخش

  یباستان یها * زبان

 انهیم یها * زبان

 نو یها * زبان

 

 ی:باستان  * دوره  

 م،یخور یبرم یرانیا یها آثار زبان نیدر آن به نخست 

از  دروز )پیشاز زا شیپ دوازدهمتا  دهم  احتماال از سده

 ان  یو در پا شود یآغاز م« ها گات» فیو زمان تال (الدیم

 .رسد یم انیبه پا یهخامنش ییفرمانروا

 

ما به  یدوره برا نیا یها )خط( و زبان رهیدو گونه از دب 

زبان  یگریو د ییمانده است. نخست زبان اوستا ادگاری

 باستان. یپارس

 

و بر  ادیاست که به احتمال ز یزبان یی: زبان اوستاالف

 بر رانیا یبه شرق و شمال شرق یزبانشناخت یها یژگیو  هیپا

 اند. و زبان نگاشته رهیدب نیو اوستا را به ا گردد یم

 

)جنوب( و جنوب غرب مروزیباستان که در ن ی: زبان پارسب

خود  یها سنگنبشته یرواج داشت و پادشاهان هخامنش رانیا

 یرانیا یها . از زباننگاشتند یو زبان م رهیدب نیرا به ا

. ستیدر دست ن یزیچ ییو سکا یهمانند: ماد گرید ییایو آر

بودن  شهیهمر زهیبه انگ یکم زبان ماد که دست میدان یم یول

نداشته  یبا زبان پارس یتفاوت آنچنان ،یبا زبان پارس

 است.

  

 :انهی* دوره م

 .پ۳۰۰) یهخامنش ییفرمانروا یانیپا یها دوره از سال نیا 

در آغاز تاخت و تاز اعراب )سده هفتم  و شود، ی( آغاز م.ز

دوره به دو گروه  نیا یها . زبانردیپذ یم انیز( پا

 :شوند یم  یبند بخش

 یشمال  ها خود به دو شاخه زبان نیکه ا یشرق یها : زبانالف

 یشمال یزبان شرق -یو خوارزم ی. سغدشوند یبخش م ،یو جنوب

 هستند. یجنوب یشرق -یو بلخ ییسکا یها و زبان

 

 ی. زبان غربشوند یبه دو گروه بخش م زین یغرب یها : زبانب

بود و آن را  انیاشکان انیدر پارت و در م یشمال

. در شاخه نامند یم یاشکان یپهلو ای یپارت گ،یپهلوان
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زبان را  نیا -پارس رواج داشت  که در منطقه- یجنوب یغرب

 ن. افزونامند یباستان م یدر سنجش با پارس انهیم یپارس

 .نامند یم یاصطالحا آن را پهلو انهیم یبر پارس

 

 ی:اشکان یپهلو ای یپارت آثار

 ختیواژه از ر نیاست و ا« َپهَلو»منسوب به  یواژه پهلو 

 نیآمده است که در اصل به سرزم« َپرَثوه»باستان  یرانیا

آثار  نی.اشد یپارت گفته م ییایو آر یرانیا  رهیپارت و ت

 :شوند یم یبند به دو گروه بخش

 رهیدب نیآن. ا یها و گونه یپارت  رهی: آثار به دبالف

و  رهیدب نیبرگرفته شده است. ا یآرام  رهیاحتماال از دب

زبان و  یز. جا نخست پ.  دوم سده  مهیزبان احتماال از ن

بود را گرفت.  انیهخامنش یوانیکه زبان د یآرام  رهیدب

و  یلباب رانیو دب انیاز منش انیکه هخامنش میدان یم

 .بردند یبهره را م نیهم بهتر یالمیا

است و  انیمانو ژهیو  رهیکه به دب انیمانو یها : نوشتهب

که در بابل رواج  یریپالم  رهیاز دب یختیگونه و ر

است  یآرام  خود از خطوط دگرگون شده یریپالم رهیداشت.)دب

 (یکنون هیبوده است در سور ینام شهر رایو پالم

 

 ی:پارت  رهیب: آثار به دالف

عشق آباد  کیدر شهر نسا، نزد ییها . نسا. سفال نبشته۱

 ز.( نخست پ. ی)سدهیشاهان اشکان تختیپا

پوست آهو که در  یها بر رو .بنچاق اورامان. پوست نبشته۲

 ایتانیبر  اکنون در موزه شده و هم دایاورامان کردستان پ

 .شود یم ینگهدار

 ینام خود را بر رو یتا مدت یها. شاهان اشکان . سکه۳

خود را دوستدار  شانی)ا نوشتند یم یونانیها به  سکه

و از زمان  یالدی( اما از سده نخست مدانستند یم انیونانی

کار  ها به سکه یبر رو یاشکان یو زبان پهلو رهیدب کمیبالش 

 برده شده.

 یبرنز  مجسمه هرکول. مجسمه یبر رو یپارت یها بهی. کت۴

در عراق که بر آن به دو  ۱۹۸۴سال  شده در افتیهرکول 

 حک شده. یو پارت یونانیو زبان  رهیدب

 یا بهیسنگ مزار در شوش و کت کی یشوش. بر رو  . سنگنبشته۵

 یاشکان یانیبه دستور اردوان چهارم پادشاه پا یشش رج

و سپتامبر  یاشکان ۴۶۲خواسگ شهربان شوش کنده شده.) یبرا

 (یالدیم ۲۱۵

 یها بهیکت ی.)برخیساسان  دوره یارتپ یها . سنگنبشته۶

نوشته شده  یپارت رهیبه دب یبازمانده از شاهان ساسان

 است(

  بهیکال جنگال. در جنوب خراسان چند کت یها . سنگنبشته۷

دست آمده که احتماال از شاهزادگان ه ب رجندیب کیکوچک نزد

 است. یاشکان
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شهر  دست آمده ازه آثار ب انی. آثار دورا ُاروپوس در م۸

افزون بر  ،یکنون  هیفرات، در سور  دورا در ساحل رودخانه

شده، همچون  افتی زین یبه پارت یآثار انه،یم یآثار پارس

 سفال نبشته و پوست نبشته. وارنگاره،ید

 

اند همانند  بوده یدر اصل پارت یپارس یها منظومه یشمار

 .نیو رام سیو

 

 :انیمانو یها ب: نوشته 

 نیبا د وندیهمپ ،یاز زبان پارت یفراوان یها نوشته 

 یفراوان یها برگه انیآثار در م نیدر دست است. ا ،یمان

رفان در وشهر ت یها رانهیاز و ستمیکه در آغاز سده ب

قرار  ،دست آمده به نیچ انیج نگیش التیو ا یمرکز یایآس

ها به دو دسته  نوشته نی نگارش، ا   خیتار دیدارد. از د

 :شوند یم یبند بخش

سوم و  یها ها سده که زمان نگارش آن ییها : نوشتهلفا

 ای یاست به خود مان وندی( است و همپیالدی)مییچهارم ترسا

 گاهیپارت جا نیبه زمان او که در سرزم کینزد روانیپ

که  ینژاد، و در زمان ییایآر انیو اشکان انیپارت یاصل

 نگاشته شده است. ،زنده بود یزبان پارت

 

و پس از  ییها سده ششم ترسا ن نگارش آنکه زما ی: آثارب

از  یکی/ هیناوری/د نییبا آ وندپیآن است و احتماال هم

 ینگیرید زهیزبان به انگ نی. اباشد یم یمانو نید یها شاخه

 ی)پهلو انهیم یرفتن، از پارس ادیبا از  یکمتر و همزمان

 «گرفته( است. ریشده )تاث دهیی( هنایساسان

 

 پیوست شماره چهار

  یبانپژوهگرفته از : تار نگار تاریخ ایران، زبر

 

 ی:زبان پهلو

)آموزش خط و زبان  «ینامه پهلوان»برگرفته از کتاب   

 یدیجن دونیفر ۀ( نوشتیو ساسان یاشکان ؛یپهلو

 

 :آغاز سخن

از  رانیمردمان ا یها مادر زبان ،یپهلو زبان»...

و  النیو مازندران، گ لمیکردستان و بلوچستان... د

و ماد، اراک و پارس  جانیزستان، خراسان و پارت، آذرباخو

... بلخ ، سغد و خوارزم و سمرقند، و کومش و لرستان و 

است،  زدیسپاهان و کرمان و مکران و کوهستان و  یاریبخت

 مرزیمرز ب نیاز ا یی  هر کدام در گوشه یرانیو مادران ا

پرورش زبان  نیا یها را با نغمه شیفرزندان خو یی  گونهه ب

 ! دهند یم
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 یها رگ باریهمچون خون، در جو یزبان پهلو ییگو

 انیجر یهر مکان با رنگ ، ویهر زمان با آهنگ ان،یرانیا

همراه با تپش دل فرهنگ کهنسال و  یدارد... اما در هر جا

را با  شیخو ی. و با هر تپش همراهتپد یم رانیا یرپاید

زبان...  کند؛ یم دیراه دراز آهنگ تاک نیهروان ا ر گرید

و فرهنگ مادر را به فرزند  شهیکه احساس و اند یعامل

 جادیو در ا ندهیآ یها شهیاند انیدر ب ،کند یمنتقل م

 یجامعه بشر یها یو همراه یمعنو یها  یارتباط و هماهنگ

جهان  شمندانیاست که اند یرو نیاست، و به هم رموث اریبس

بزرگ  لهیوس نیاند که تا آنجا که ممکن است ا کرده یسع

آموزش  یکنند، و کوشش برا کسانیرا  یارتباط معنو

 1اسپرانتو در جهان ادامه دارد!
 

درخت تناور به  کی یها کردن شاخه کینزد ،حال نیا با

اگر  .آورد ینم دیاجزاء درخت پد نیوحدت کامل ب گر،یکدی

ها را در  ها را دنبال کند و وحدت آن جهانسنج، شاخه  دهید

و وحدت  یراز هماهنگ ند،یآن بب شهیو در رتنه درخت، 

 .کند یرا بهتر درک  م یجامعه بشر

 

مرز و بوم در   نیمردمان ا میانکه  ییها با فاصله امروزه

مبدل  یشانیبه پر یگانگی نیافتاده است، ا ریقرون اخ یط

اگر  د،یگو یم« آس ن»شده است اما جوان بلوچ که به آهن، 

بهتر  ،نامد یم« آس ن»را  م آنکردستان ه 2وانکیبداند که 

 !اند درخت کیکه پس کرد و بلوچ دو شاخه از  کند یدرک م

 

« آه ن»را  آن یدامغان یدو بدانند که روستائ نیاگر ا باز

هر سه تلفظ در اصل  نیکه ا برند یم  یهر دو پ ،داند یم

« َاَهن»آن که  یو باز در برخورد به تلفظ خراسان اند، یکی

 انیب« اه ن گر»گونهه آهنگر بر خورند که باست، به واژه 

. و اگر اند افتهیدرخت را  نیاز ا گرید  شاخه شود، یم

است  یپهلو« آس ن»و« س ن»واژه  نیا شهیبدانند که ر نانیا

 «نیسَئ»باستان  یارسپو  یاوستائ شهیو باز همه از ر

 اند. شده کیقلب نزد یها به رگ شتریاند، ب بر آمده« اسَن»و

 

واژه  نیست که بدانند اا گاه آن شتر،یبه وحدت ب دنیرس

ست، ا آن یمعادل و مشابه واژه اوستائ زین تیدر سانسکر

نفر مردمان  ونیلیبا ششصد م ن،یشیوحدت پ کبارهیپس 

 !...خورد یم وندیقاره هند پنیم

 

از  گرید یاگر با تپش قلب زمان و جهان در سوئ گاه آن

که  دید میخواه یا شگفتب ،میبرو شیدرخت تناور به پ نیا

... گردد یتلفظ م س نی  صورت ا  ه واژه ب نیهم یزبان آلمانه ب

که بدان  میابی یرا در م انیسیو انگل میرو یم شتریپ

بزرگ خود  یگانگی نی... . آنگاهست که اندیگو یم «ر نیآ»

قدرتمندان و دولتمردان را  اگر گر؛یو د دهد، ینشان م ار
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است، ما را  یساختگ یر سر مرزهاب یزیجنگ و خونر شهیاند

 یزیو آهنگ ست یجنگ یپروا کرانه یمرز ب یبر سر جهان ب

 نخواهد بود .

 

 «پ ر -مون  -ا   -تو : »دیگو یم یفرانسو

 یتو پدر من« ... مو - رپیَ  – ای –تو : »دیگو یم یخراسان

« مار - یم» دیگو یم لیو نژاد گ« مام ر» دیگو یگل م نژاد

 ... مادر من .

 

، و «ک س» دیگو یم ی، و فرانسو«ا س  - یک» دیگو یم یاصفهان

...  «هیک»دیگو یم ییایتالیو ا «هیک»دیگو یم ینیورام

 ی، فرانسو«برادر - یما» دیگو یم یسیانگل ست؛یک

« برر - یم» دیگو یم یو طبرستان یالنیگ« فرر - مون»دیگو یم

 « ... .مو -برار  »دیگو یم یو خراسان

 

انجمن فقه  سیرئ یلی  سور هارولد والترب  جمله پرف نیا

آورده  زین گریاللغه انگلستان را اگرچه در چند نامه د

 یها زبان»آورد که:  جا نیدر ا ژهیوه ب یستیبای ام، م

 یرانی)زبان ا نیقرون مختلف از چ یدر ط ،یهند و اروپائ

گفتگو ها لن ا لهیوسه در پکن هم ب ادر دوره مغوالن حت

... کردند یها تکلم م بدان رلندیا ریجزا ا( تشد یم

 یهم که بخواهد زبان مادر یسیانگل یدانشجو کی ،نیبنابرا

باستان  یارسپ یها بهیاز کت دیکند، با لیتحص کیخود را ن

 ...«3دست آورد!ه ب یاطالعات

 

 ی:پهلو زبان

شده  فسه گونه تعری ٬یو زبان پهلو ینام پهلو ۀبار در

آن را  ٬پس از اسالم سندگانینواز  یکه گروه است: نخست آن

که آن نام پنج شهرستان  ٬اند منسوب به پهله دانسته

 زو نی ٬و اصفهان بوده ری ٬نهاوند ماه ٬همدان ٬جانآذربای

در  یبوده است که شاهان ساسان یزبان یاند که فهلو گفته

 ٬بیترت نیا به .اند گفته یخود بدان زبان سخن م جالسم
 اتی. اما رواردیگ یا در بر مر رانیا یغرب ۀمپهله نی

سخن  یبه زبان در یساسان انیهم هست که دربار یاریبس

 است. انکه آن زبان خراسانی ٬اند گفته یم

 

اشعار العجم  ریمعائ یدر کتاب المعجم ف یراز سیق شمس

به انشاء و  یادیرغبت ز 4مردمان عراق شتریکه ب دیگو یم

و  یعرب های لد و از قول و غزدارن یفهلو اتیانشاد اب

جا که  و از آن اتیکه از فهلو برند یچنان لذت نم «یدر»

او شک   گفته یبوده است در درست ، خود اهل ریسیشمس ق

زبان مرسوم  تواند ینم یزبان ر نیبرد و بنابرا توان یمن

 باشد. انیدربار ساسان
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پس از اسالم  یها که از دوران یاریبس یها ترانه ی،سوئ از

 جیو همدان و لرستان را جانیآذربا یعنی ٬دما نیدر سرزم

و  شتریمشهور است. که از همه ب اتینام فهلوه ب ،بوده

هست  یرانیاست که کمتر ا یباباطاهر همدان یها بهتر ترانه

 نداشته باشد. یکه با آن آشنائ

 

ی، غرب یرانشناسیزبانشان و ا دهبه عقی ٬که آن گرید

ی، است که همان پارت «یپرتو» ۀاز واژ یگرپهلوی، صورت دی

 5است. یخراسان ای ٬یاشکان ای

 

چنان  انیاشکان یکه چون عظمت دستگاه فرهنگ رسد یم نظره ب

با همان زبان  زین یدر زمان ساسان انیبوده است که دربار

 ای« در»و به علت نام  اند گفته یسخن م یپهلو ا،یانیپارت

چه  آن بود نیا موسوم گشته است. یدربار بعدا  به زبان در

زبان  ۀبار و پژوهشگران در سندگانیکه سه گروه از نو

 نیچن ،دیآ اما آن چه که از شاهنامه برمی ٬اند گفته یپهلو

آن  بوده است. و رانیا ی، زبان عمومیاست که زبان پهلو

 «.َپه َلو» هم منسوب است به 

 

در  ،شود یم ادی« َپه َلو» که در شاهنامه از  یبار نینخست

معادل  یخیکه از نظر تار یزمان یعنیاست « هرمنوچ»زمان 

و سه گروه شدن آنان  انیائیاست با زمان پس از مهاجرت آر

: 

 تا منوچهر شاه پس بفرمود

 به هامون گذارد سپاه« پهلو»ز 

 

و دشت « هامون»در مقابل « َپه َلو» ٬شعر نیچون در ا و...

کوه و  یدر اصل به معن« پهلو»که  شود معلوم می ٬آمده

در  زین گریبار د نیچند یمعن نو ای ٬وهستان بودهک

 شاهنامه تکرار شده است:

 تا قارن رزمجوی ٬بفرمود

 یبه دشت اندر آورد رو« پهلو»ز

 

 :ای

 دشته ب« پهلو»لشکر آمد ز یکی

 گشت رههوا تی ٬که از گرد اسبان

 

 :ای

 شدند رونتا جمله بی ٬بفرمود

 دشت و هامون شدند یسو« پهلو»ز

 

در اصل به « پهلو»که  ماند ینم ، شکیاشارات نیبا ا چون

کرد  یباره آن موشکاف در یستیکوهستان بوده است. با یمعن

! 
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 ،کوهستان بود ای« پهلو»که  انیائیآر  هیمسکن اول ...

 یمعنه ب «پهلوی»، اما نام شد دهیکش زیها ن کم به دشت کم

 ماند . یبر جا یرانیو ا یائیآر

 

بر  یرانیا یمعن «یپهلو»ه از که در شاهنامه هم نستیا

مادها  ا، یانیپارس ا، یانیستانیقوم مثل س کنه ی ٬دیآ یم

، است یرانی، ایائیاقوام آر  شامل همه «یپهلو»که  بل

 ش، از کی«یپهلوان» ای چنان که افزون بر زبان پهلوی

 ی، سرود پهلوی، جوشن پهلوی و خط پهلویپهلو ی، جامۀپهلو

آن  که چون همۀ ٬برده شده استشاهنامه فراوان نام  رد

ها را  از آن . برخیآورد جا نیدر ا توان یها را نم مثال

 ام: دهیبرگز یپهلوان ۀنام ۀتو خوانند یآگاه یبرا

 

 :یپهلو سرود

 و به رود یرستم به نا یها سخن

 «سرود پهلوانی»بر ٬بگفتند

 

 :یپهلو جوشن

 یخسرو ۀبر آن بار نشسته

 «جوشن پهلوی»آن  ٬دهیبپوش

 

 :یپهلو خط

 «یپهلو» اموختشیب نوشتن

 یو خسرو ینشست  سر افراز

 

 :یپهلو شیک

 را «شیک یپهلو»آن  یکرد تبه

 را؟ شیپس و پ یدیچرا ننگر

 

 :یپهلو ۀجام

 دیاندرون شد سرش ناپد خاکه ب

 دیبردر «یپهلو ۀجام» همه

 

در  «یپهلو» شتریهر چه ب به روشنی ٬شعر نیدر ا ژهیوه ب

از آن بر  «یرانیا» و معنی ٬آمده «ینیچ» و« یروم»برابر

 .دیآ یم

 یخسرو پس خلعتی ٬بفرمود

 یو از پهلو ینیو چ یز روم

 

منسوب به « پهلوان»و  «یپهلو» میا که دانسته اکنون

بخش  نیا انخوب است در پای ٬است یرانیا یمعنه ب« پهلو»

 :میمورد توجه کن نیبه سه شعر در ا ستیبد ن

 :اریداستان رستم و اسفند ۀمقدمدر  ینخست از فردوس شعر

 تا بشنوی٬کن سحرگاه نگه

 سخن گفتن پهلوی ٬ز بلبل
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 :امیدوم از خ شعر

 سرد و نه   است گرم نه    هوا  و خوش  است یروز

 گرد دیشو یابر از رخ گلزارهم

 با گل زرد    یزبان پهلوه ب بلبل

 خورد دیبا یزند که: م یهم ادیفر

 

 از حافظ: نیآخر و

  به گلبانگ پهلوی ٬شاخ سرو هب بلبل

 یدوش درس مقامات معنو خواند؛ یم

 

 :انهیم یفارس 

سه دوره قائل  یرانیزبان شناسان در مورد زبان ا امروزه

 یکه هنگام بررس اند دهیبر گز ینام کیهر  یاند و برا شده

 .زندیامین گریکدیبا 

 

و زبان  ٬یهخامنش یباستان شامل زبان کهن پارس یارسپ -1

با زبان  زد و نیدار اریبس یکینزد یکه با پارس ائیاوست

 است . کینزد تیسانسکر یعنیکهن هندوستان 

 .یساسان یو پهلو یاشکان یشامل پهلو انهیم یارسپ -2

 پس از اسالم یدر یارسپزبان  دیجد یارسپ -3

 

است. هرگاه  انهیم یارسپزبان  یدفتر بررس نیموضوع ا پس

 ٬کهن باشد یپهلو ای ٬انیمقصود اشاره به زبان اشکان

نو و  یو هرگاه مقصود از پهلو رود یکار مه ب کپهلوانی

 .آورند یم کیپارس، باشد انیزبان دوران ساسان

 

 :یپهلو خط

الفهرست از قول روزبه  یگرام ۀنام ۀسندینو میالند ابن

که  دیگو یم یرانی)ابن مقفع( دانشمند بزرگ ا یپارس

هفت نوع  ٬گونه گون یها هدر رشت یسندگینو یبرا انیرانیا

ها  از سه نوع از آن خط شاند که متأسفانه بی خط داشته

شده  ادآورینام آن خطوط را هم  یو ما نمانده است. یبرا

نام  ،شود یخوانده نم یخوبه ها ب آن نام ۀاست. اما چون هم

 . میبسپر اده یرا ب ماندهیسه خط باق نیهم

 

و  رفته یکار مه بنوشتن اوستا  یکه برا رهیدب نید -1

 .رود یم

خط  نیتر کامل زیعالمت است و هم اکنون ن 44 یخط دارا نیا

حروف  ایع  ا، یضانند حروف م رخیجز از به جهان است و ب

از  ٬نبوده یرانکه در زبان ای ٬گرید یها زبان یاختصاص

 ندارد . ریصدادار در جهان نظ های نظر واک

 

آتش ه را ب رانیا یی کتاب هاکه اسکندر مقدون از آن پس

 ی، بدان هنگام که فرمان به گردآوریبالش اشکان ،دیکش
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که  بدان روی ٬بازمانده از کتابسوزان را داد یها«َنسک»

نوشتن  یرا برا رهیدب نای ٬کهن فراموش شده بود ۀریدب

به حروف  ازیکهن بوده و ن یشیاوستا که در آن زمان گو

 یافزودن برخو با  رهیخط هام دب یاز رو شتهدا ژهیو

 آوردند . دیها پد نشانه

 

ها  ها و نامه کتاب یکه خط عموم رهیهام دب ای ٬رهیآم دب -2

 .میریرا فرا بگ آن  میخوان یاست که م نیبوده و هم

 

 ٬ها قباله ٬ها نوشتن سنگ نوشته یکه برا رهیگشته دب -3

 دارد. خط رهیو شباهت با هام دب رفته ها به کار می سکه

بوده است  زی... نیخط خسرو ای رهیثل راز دبم یگرید یها

 6که به دست اعراب نابود شد.

 

 :الفبا

 یوجوه اشتراک یارسپزبان  یبا الفبا رهیهام دب یالفبا

 کند یزبانان آسانتر م یارسپ یرا برا آن یریدارد که فراگ

 . 

از  یعالمت وجود دارد که برخ 15 یارسپزبان  یالفبا در

گونه  یها سرکش به صورت اینقطه  را با اضافه کردن آنان

با  کند یرا مجسم م« ب»که حرف  ی. مثال  عالمت میخوان یگون م

 .شود یخوانده م زنی« ث»و « پ» ٬«ت»صورت ه نقطه ب رییتغ

تا است « 14» رهیخط هام دب یعالمات اصل ،بیترت نیهم به

که برابر  ٬گردد یحرف م 24بالغ بر  یاضافات رییکه با تغ

 7.حرف زبان فارسی 24است با 

 

. افکند یخط پهلو یبه الفبا ینگاه توان یمقدمات م نیا با

 یالفبا با الفبا نیبه وجوه اشتراک ا توان یم جا نیدر ا

 توجه کرد! یفارس

 = آ . اَ 

 = ب

 = پ 

 = ت 

 = ج 

 = چ 

 = خ 

 = د 

 = ذ

 = ر

 = ز

 = ژ 

 = س 

 = ش 

 = غ

 = ف
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 = ک

 = گ

 = ل

 = م

 = ن

 ھ=  

 او ٬= و

 ای ٬ی=  

  

و « آ»که در آن مثال   دهد نشان می ٬الفبا نینگاه به ا کی

 . شوند یصورت  مشخص مه اند و ب گروه کاز ی« ه»و « خ»

 

اند که با  گروه کی «ی»و« گ»٬«ذ»٬«د»٬«ج»که حروف  آن ای

 ..شوند ینشان داده م …عالمت

 

 ایاست « پ»و« ف» ۀکه نشان دهند... حرف نیهمچن

که  ...است و حرف « ر»و« ل»حرف  ۀنندکه مشخص ک....حرف

 است .« ژ»و «ز»انگریب

 

 ی:سیآوانو

ضمه  ای شیتلفظ حرکت پ یاند که برا کرده قیفرانسه تحق در

 8وجود دارد. uتا  oنوع تلفظ از  45« او»

هنوز موجود است.  زین رانیا یمحل یها حرکات در لهجه نیا

در « او»دارتلفظ واک صدا شابوریمثال  در زبان ن کهی بطور

، (ر)ضمی« او»،«زنبور» ٬«تنور»، «کور» یها واژه

 یارسپ یرسم اما در زبان کنونی ٬متفاوت است« رود»٬«کوه»

 یو گستردگ یگوناگون )که به پهناور یها صورت نیا یدر

 oاز دو حرکت )ُا=) ری( بر افتاده و غکند یم کمکزبان 

 مانده است . ی( بر جاūو)او=

 

صورت  کیدر تهران به تنها که اکنون  یصدا دار گرید واک

 گرید اما در زبان ها ی ٬است «یا»حرف  ،شود یتلفظ م

 یها ... صورت بلوچی، تبری، خراسانی ٬ی، چون کردیرانیا

 ری  صورت ش  ه جانور که ب ریاست مثل ش یاز آن باق یمختلف

 ریش ، فعلیگونه نیکه به هم یخوراک ریش و شود یتلفظ م

که هردو گونه  اهیگ «ریس»غذا و «ری  س  » ایگردد .  یم انیب

 .  شود یم انیگونه ب کیتلفظ دارند و در تهران به 

 

هم موجود بوده است و از  یها در زبان پهلو گونه واک نیا

که  ابدی یم ،در آن زبان رخ نداده است یرییجا که تغ آن

 را فراگرفت .  لیاص یها در آموزش آن تلفظ

 

ادن حروف و حرکات الزم است که نشان د یبرا ،نیا بر بنا

 میخاطر بسپاره ب نیرا در خط الت یالملل نیب یالفبا کی



 38 

 یارسپها را )که در خط  که با استفاده از آن حرکات واژه

الاقل  ای ٬گونه که هست نشان داد( به همان توان ینم یدر

 9.میریبه آن  فراگ کینزد

 

نشان  یاجهان بر یجا  در همه با  یکه تقر یجدول نستیا و

مورد قبول  ،ما است ازیکه مورد ن یدادن حرکات در سطح

 است .

 a                                                  َا =

fف = 

ā                                                   آ =

gگ = 

 b                                                ب =

h =ھ 

č         چ =                                         

dد = 

 e چشم ۀدر واژ« ا  » =ا  کوتاه مثل تلفظ 

ē  دایپ ۀدر واژ «ی»= ا  بلندمثل تلفظ 

 iفیق ۀدر واژ «یا»تلفظ  ۀکوتاه مانند ی=ا 

ī یکرمان ۀدر واژ «یا»تلفظ  ۀبلند مانند ی=ا 

 jج = 

 kک = 

 lل = 

 mم = 

 nن = 

 oکجا ۀدر واژ« ُا » لفظ =ُا کوتاه همچون ت 

ō  راوژنیاوژن، ش ۀدر واژ« ُا » = ُا بلند همچون تلفظ 

 pپ = 

 rر = 

 sس = 

š ش = 

 tباال یها زبان و دندان نی= ت ب 

u  کوچه ۀدر واژ« او»= او کوتاه چونان تلفظ 

ū یکو ۀ= او بلند چونان تلفظ او در واژ 

v (نیباال و پائ یها دندان نی= و ) از ب 

w  دو لب( نیب ) از= و 

x خ = 

y  =زدانی ۀدر واژ «ی»مثل تلفظ  ی 

z ز = 

ž ژ = 

δ 10باال( یها زبان و دندان نی= ذ )از ب 

γ غ = 
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 :تلفظ

زمان  یها آواز خوان در رگ یباریدر جو ییمردمان گو سخن

و  یآهنگ شیو هر زمان متناسب با بستر خو رود یم شیبه پ

 .دارد گرید یو روش ینیطن

 

 ،میگرد یآوازخوان هر چه در زمان به عقب بر م یوج نیا در

 ۀجام شتریب یو همبستگ یسخن از هماهنگ ،یزمزمه جو تیفیک

ها  واژه ،میبه جلو رو یسو و هر چه در آن د،یگو یم یبشر

به  ،یو کشور یی و در هر گوشه شوند، یدور م گریکدیاز 

در نظر نخست  کهی طوره . ب شود یتلفظ م گریگونه د

 آنان برد . کسانی ۀشیبه ر یپ انتو یمن

 

و  یکسانیپس  ،است یچون سخن از زبان پهلو جا نیا در

ی مورد نظر قرار م ییایآر یها زبان گریآن با د یهمبستگ

صورت  نیتاکنون بد امیا نینام ماه از دورتر مثال   .دیرگ

 دگرگون شده است :

  māwnghماونگه         یاوستائ

 māwnghماونگه         یتالش

 māhماه         یپهلو

 māhماه        یدر یارسپ

 māngمانگ         یکرد

 māngمنگَ ُتو = مهتاب(  ۀَمنگ)در واژ   یو تبر یلکیگ

 moonمون         یسیانگل

 mounthروز(    ی)س ماونت    یسیانگل

 maما        یو کرمان یزدی

 

 ها را صورت نیمختلف ا یها در زبان 10که عدد  آن ای

 : رفتهیپذ

 dašaَدشَ         تیسانسکر

 dasaَدسَ         اوستا

 daθaباستان    َدَث      یارسپ

 dāsداس         یارمن

 lasلس         پشتو

 dāsداس         هندو

 diz     زید    فرانسه

 diči     یچ ید    یائیتالیا

 dahده        یو پهلو یارسپ

 tenتن         یسیانگل

 ی هم  دیست[]به روس

ها دو عنصر  واژه یکه در دگرگون دهد یها نشان م مثال نیا

 عنصر مکان . یگریعنصر زمان و د یکی .دخالت دارد برتر
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که اکنون مورد مطالعه  ٬یکه بر زبان پهلو جاییاز  و...

 یبا نام پهلو انیپس از هخامنش کهاز هنگامی  ٬ما است

تا هنگام سقوط  ٬دیگرد رانیا یزبان رسم یپارت ای ٬یاشکان

زبان )  نیو دو سه قرن پس از آن که هنوز به ا انساسانی

 قلالا ٬شد ی( کتاب نوشته مکیپارس ای یساسان یبا نام پهلو

 یها از واژه یدر برخ نیبنابرا .ده قرن زمان گذشته است

داده است که  یرو یراتییبنا به عنصر زمان تغ زیآن ن

ن دوگونه از تلفظ را خواندن آ یجهان برا دانان یپهلو

 . اند دهیبرگز

 یو پارت یاشکان یپهلو ا، یتلفظ کهن -1

 کیو پارس یساسان یپهلو ایتلفظ نو  -2

و به  ٬است کینزد اریبس یدر یارسپبه  انینوگرا تلفظ

 شود یم انیصورت ب ندر آن به همی« کردن»عنوان مثال فعل 

 آمده .«  kartanکرتن »صورت ه کهن ب یدر پهلو کهی در حال

کار ه کهن ب یسیتلفظ و آوانو لیبه چند دل جا نیا در

 :رود یم

 خواهد یم کهو کسی  ٬است کسانیآن  با نوشتۀ ٬تلفظ کهن -1

که در آموختن آن  یستینبا ،اموزدیب یهم اکنون پهلو

 سرگردان شود .

 ۀهم کنند یم ریتصو انیکه نوگرا چنان آن ستیمعلوم ن -2

، کرده باشد دا، تطور پیورت نوصه زبان ب نیها در ا واژه

تلفظ  rōčکهن روچ  یواژه روز که در پهلو که نکما ای

و در  rōčهم اکنون در بلوچستان  rōzو در تلفظ نو شود یم

 استپس ممکن  ٬شود یخوانده م  rōzو در خراسان  rōžکردستان 

 دایمکان تطور پ کیها در  از واژه یبرخ کهی در حال

 یبه همان صورت کهن بر جا رگید در مکانی ٬کنند یم

 .بمانند

اداء تلفظ  ٬را آموخت یکهن پهلو ۀویبه ش کهی کس یبرا -3

 نو آسان است و عکس آن مشکل . 

 ،دهیبه چاپ رس رانیکه تا کنون در ا یهائ در فرهنگ -4

 کار گرفته شده.ه تلفظ کهن ب ۀویش

باستان و  یارسپبه تلفظ  تراست کیتلفظ کهن نزد -5

در برخورد  ،ردیرا فراگ آن کهی کس ،نیا بر ناب یی.اوستا

 شتریها ب باستان و اوستا به صورت واژه یبا متون فارس

 خواهد داشت . یآشنائ

 

 :در کلمات حروف

 āصورت آ = ه ب     حرف

ā.p 

pā        آپ = آب 

 با تلفظ اَ    حرف

š.r.a 

arš  (یریارش )واحد اندازه گ 

 bب =    حرف
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r.ā.b  

bār       ر با 

 pپ =   حرف

l.ī.p 

pīl        لی= ف لیپ 

   tت =    حرف

t.r.k          

kart            کرت = کرد 

 Jج =     حرف

m.ā.j 

jām      شهشی٬ جام 

 čچ =    حرف
 چند

 xخ =    حرف

 یخوتا

               

 :حروف وندیپ

را  گرید ۀنکت کیو  دیرس انیحروف در کلمات به پا مبحث

در اتصال  م،یدی= غ د طور که حرف همان .افزودبدان  دیبا

 زین گریحرف د چند .دیگرد گرگونیصورتش د گر،ید یبه حرف

از خود صورتشان  شیدر اتصال به حروف پ بیترت نیمه به

 که عبارتند از : شود یم گرید

 حروف

 = چ     = ج     = ز     = ژ   

. مثال  ندیآ یدر م ...حروف در اتصال به صورت نیا همه که

: 

 آزاد  

   čāh       چاه 

 دهیچسب 

čvar     شکوه ٬ورچ = ورج 

 اول واژه  ایآزاد   

   zāt   زات = زاد 

 دهیچسب  

varz  انجام دادن٬ دنیورز  ۀشری٬ ورز 

 اول واژه ایآزاد 

Žufr     قعمی –ژرفر = ژرف 

 واژه انیپا ای دهیچسب

burž   افراز٬باال٬بورژ = برز 

 

شود که اگر نقطه  دهیآوردم تا د گریکدی ریظرا ن ها مثال

 توان یها را م از واژه اریبس ،حرف نباشد یبر رو یعالمت ای

به  توان یرا م که آن ۀ...به چند نوع خواند. همچون واژ

)آف( و )آژ(  زیصورت )آپ = آب( و )َهچ = از( و )آز( و ن

 لومخواند . اما البته صورت درست آن در داخل جمله مع
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که مقصود )آب از چاه  یی  که مثال  در جمله رایز ودش یم

 . دیکش رونی)آز( از چاه ب توان نمی ٬( باشددنیکش

 ٬چسبند یاز خود م شیپ یحروف به حرف ۀهم رهیهام دب در

 . ونددیپ ینم به حرف بعدی ٬ها از آن اما برخی

 

 :ندا ها نای ٬وندندیپ یکه به حرف پس از خود نم یحروف

 و، ن، ک، ف، غ، چ، ت، پ، ب

 گریکدیکه در اتصال حروف به  ییها واژه ۀنمون خواندن

 :  کند یآشناتر م چشم را به خط پهلوی ٬شده یبررس

abr        ابر   

bālist      نیبرتر   

 pāpak    بابک 

mart       مرد   

tum       یکیتار    

hčā      چاه 

namāč   شستای ٬نماز  

 avγ   ادفری ٬غو   

rāγ      راغ 

 virāf   نام مرد  -رافیوا   

frayāt  کمک ٬ ادیفر   

namak    نمک 

Kāmak    کام   ٬کامک   

mastuk    مست شههمی٬ مستوک   

tōxmak   نژاد٬ تخمه 

Nāirīk بانو ٬کینائر   

sang     سنگ   

hrmazdō    اوهرمزد=اهورامزدا 

  

که  دیافتیدر نیشیپ یها واژه زیها و ن واژه نیبا خواندن ا

به همان گونه در زبان  یزبان پهلو یها از واژه یبرخ

دارد که آن  اندکیتفاوت  گرید یاست و برخ جیهم را یفارس

 ۀبار ها است که در و تطور واژه یگرگونیعلت همان ده هم ب

شده  هخواندن واژه ها آُمخته که چشم ب نکیآن سخن گفتم. ا

 کرد. یرستوان واژه ها را در جمله بر یم ،است

u  amāvand ī dahyupat. burzišnīk-tar kē gētīk andar Kām   kirpak  ī  pērōčkar      
 تر؟  که برازنده یتیگ اندر

کرفه کام )ثواب  روزگری)پادشاه( با قدرت و پوپتیده 

 خواه(کنی ٬خواه

  

a-vinās-tar ī hān farraxv-tar katār martōm 
 ترهگنایکه ب کدام فرخ تر؟ آن مردم

huvaršt       huxt       humat     
 کیکردار ن ،کیگفتار ن  ،کین ۀشیاند
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 ی:در خط پهلو اعداد

صورت نوشته  نیاعداد از راست به چپ به ا یخط پهلو در

 : شود یم

 کانی

 yak-ēvak    1     به صورت  زین ی( کردیدر اشعار)اورامava 

 آمده است

 du   2 

 sē    3 

 čivār   4 

 panč    5 

 šaš    6   (شود یتلفظ م گونه نیهم زدی)هنوز در 

 haft   7 

 hašt    8 

 noh    9 
 

 گریاعداد د باز ترکی ٬هر عدد ٬شود یم دهید کهی طوره ب

 . شود یساخته م

 .دیآ یدست مه ب دعدد جدی ٬دو عدد بیاز ترک زیدهگان ن در

 90 ٬ 10با  80از جمع  ای 30عدد  ٬ 20و  10 ختنیمثال  از آم

 . شود ساخته می

 

 دهگان

 dah    10 

 vist    20 

sīh    30 

čihīl   40 

pančāh  50 

stša    60  

haftāt   70  

haštāt   80 

nahvat   90 
 

 صدگان

 sat  ē-sat  100 

du sat   200 

sēsat    300 

ivārsatč  400 

pančsat   500 
 

 هزارگان 

 hazār    1000 

 hazār  du  2000 

 hazār  sē  3000 
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دست ه ب کانبا ی 10، از جمع عدد   20تا  10از  اعداد

 : دیآ یم

 yāzdah   11 

 duvāzadah  12    انیتهران نیو ب یتلفظ هنوز در ر نیا 

 است جیرا لیاص

 sēzdah   13  

 čivārdah  14 

 pānzdah  15 

 šānzdah  16 

 hafdah   17  

 haštdah  18 

 navazdah  19 
 

 :دیآ یدست مه صورت ب نیبه هم زیبه باال ن 20از  اعداد

 vist   u   ēvak  21 

 vist   u   du   22 

 vist   u sē   23 

 vist   u   čivār  24 

 vist   u   panč  25 

 vist   u   šaš  26 

 vist   u   haft  27 

 vist   u   hašt  28 

 vist   u   noh  29 
 

 نیبه هم نا  یع زین رهیل و غچه ایبه باال  30از  اعداد

 اند . صورت

 

 sīh   u   yak  31 

 sīh   u  du  32 
 

 یکسر اعداد

ی، نخست مخرج کسر و پس از آن صورت اعداد کسر انیب در

 .دیآ کسر می

 du-ēvak    دوم کی ٬کیدو 

 sē-ēvak    سوم کی ٬کیسه 

)چارک(  ۀگفتار همان است که هنوز در واژ وهیش نیا و ...

 ای ٬چهارم گز کی ای ٬چهارم من کی ای ٬کیچهار  یعنبه م

 مانده است. یمتر بر جا

 

 :ها نوشت یپ

 شتریب ،که زامنهوف بر اسپرانتو نهاده است ی. قواعد1

 یارسپ یها زبان ژهیو به و یارسپنظر به قواعد زبان 

علت ه ها البته ب آن زبان تیباستان دارد، اما جامع

 است. شتریب ،یگستردگ
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 نک. جوا2

تن خاورشناس، ترجمه محمد  زدهینوشته س ران،یا راثی. م3

 287صفحه  ن،یمع

را  رانیا یاراک است که بخش غرب ۀشد ی. عراق، تلفظ عرب4

 .دادهی م لیتشک

که  رندیپذ یم ییها ی. واژه ها در طول زمان دگرگون5

 یدگرگون یشکل واژه است و گروه یها دگرگون از آن یبرخ

 آن است. یمعنا

 یخط پهلو رهیام دبتنها هکه  بردندی گمان م یروه. گ6

بوده است و  یها پهلو انواع آن خط ۀهم کهی است. در حال

کار  یداشته اند و برا زین یی ژهیالبته هر کدام نام و

عالوه بر خط  زین یرفته اند. فردوس یکار مه ب یی ژهیو

 یشده، از خط خسرو ادیه در همه شاهنامه از آن ک یپهلو

 کرده است: ادی یبا نام خط پهلو زین شاهان خط ای

 ینامه بنوشت بر پهلو یکی

 یشاهان خط خسرو نیبر آئ

 

 :ای

 یخسرو ۀبر نام نبشتند

 ینبود آن زمان جز خط پهلو

 

 اند. یخط پهلو زین رهیو گشته دب رهیدب نید ،نیا بر بنا

 

 .ستیمثل ض و ع ... مورد نظر ن ی. حروف عرب7

، 254صفحه  ،یدکتر خانلر یارسپو زبان  ی. زبانشناس8

در  دیآ یتلفظ ها از آن بر م نیکه ا یمختلف یها مثال

 همان کتاب آمده 255و  254صفحات 

حالت شناخته شده  45 ش،یحرکت پ یبرا ،. چنانچه گفته شد9

. میگونه ندار چهاراز  شیب یاما با وجود آن در آوانگار

گونه  دوکه ما  یچهار گونه اگر چه از تلفظ امروز نیو ا

 اریحرکت بس 45با  سهیاما در مقا رسدیبنظر م شتریاست ب

 است. زیناچ

تلفظ « ز»صورت ه ب شهیهم« ذ». در زبان محاوره امروز 10

عادت  یواژه در زبان پهلو نیا حیتلفظ صح ی. براشودی م

 «.دیخود ادا کن یرا با تلفظ اصل آن دیکن

 

 

 

 عزیز آریانفر

 پیوست شماره پنج

 

یی که گفتیم، بر سر این که خاستگاه اشکانیان  به گونه

از کجا بوده و از دید تباری مربوط کدام تیره می شده 

اند، پیوسته جر و بحث های پایان ناپذیری روان بوده 
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است. در کشور ما بسیاری از دانشمندان بر آن اند که 

اشکانیان در اصل بلخی بوده اند که در آینده به سوی نسا 

عشق آباد( شتافته بودند. روشن است در این )در نزدیکی 

حال، آمیزش آتیه آن ها با تیره های سکایی پارنی منتفی  

شمرده نمی شود. زیرا همو آن ها در راس تیره های پارنی 

 داهه یی قرار گرفته بودند.     

 

حال، هرگاه بپذیریم که اشکانیان )برخاسته از روستایی 

ی در ترکمنستان( در اصل کیلومتری عشق آباد کنون 15در 

از کشور بلخ بوده اند، می توانیم چنین نتیجه بگیریم که 

زبان پارسی میانه پهلوی اشکانی ایشان هم در آغاز، در 

واقع ادامه همان زبانی بوده است که در سرزمین بلخ پس 

از سرازیر شدن پارسیان و یونانیان در دوره یی نزدیک به 

به تعریف  -ن پدید آمده بودیک سده و نیم تسلط یونانیا

 «. زبان پارسی میانه خاوری نخستین»ما 

 

 
 

...و اگر چنین بپذیریم که آن ها سکایی )پارنی( بوده 

اند، در آ ن صورت  باز هم باید چنین مفروض داشته باشیم 

که زبان سکایی ها زبانی بوده است بسیار نزدیک به زبان 

نده با زبان های اوستایی قدیم و زبان مادها که در آی

پارسی باستان و زبان پارسی میانه خاوری نخستین آمیزش 

هایی یافته و بسیار با آن نزدیک بوده است. بحث دیگری 

است که زبان نخستین پارت ها در روند پنج سده آزگار در 

« برآمد»اثر آمیزش با زبان های دیگر در چه سیمایی 

 نمود.  

 

 116-111، ص. 2ن، جلد استاد کهزاد در تاریخ افغانستا

گفتند و این  می پارت( را )َپَهل( »...)اشاره نموده اند که 

های )َبَهل(، )َبخَل(، )باخل(، )َبخَلی( که در  نام، به نام

شد، قریب و حتا یک  می زبان دری میانه، به بلخ نسبت داده 

شود که ...پهل، بهل و پخل  می چیز است و از این هم معلوم 

و پارتیا در دورۀ زبان میانه دری هم یک  اسمای باختر
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های مدید  چیز بود و ارتباط میان باختر و پارتیا سده

 دوام کرد.

 

پس از این، مرکز ثقل حکومت پارتی به سوی غرب، در حوالی 

رود خانۀ دجله رسید ...، شاخۀ دیگری با زمامداری ونونس 

پادشاهی جداگانه، در حوزۀ هیرمند و ارغنداب به میان 

 شود. می آورد که در تاریخ آریانا به نام )پهلوا( یاد 

 
پارتیا در ... در نگارش های هرودوت و در فهرست نام های 

والیات مفتوحۀ داریوش اسم برده شده، ولی موجودیت کشوری 

و سیاسی آن، وقتی در پردۀ خفا بود که )ارساس( از همان 

 250لی )های پارتی که در بلخ مانده بود، در حوا خانواده

های  پ. م.( به طرف غرب آماده و در برابر سلطۀ یونانی

اعالم استقالل نمود. در باره بلخی بودن )ارساس( یا  می  شا

)ارشک( بیشتر تاریخ نویسان قدیم و کالسیک همنظر و هم 

 عقیده اند. 

 

...موسی خورنی، تاریخ نویس مشهور ارمنی که در اواخر 

زیسته است، در  میالدی میسده چهارم و اوایل سده پنجم 

که از سوی « یانآر» :کتاب جغرافیای خود می گوید

است تا ...و « پارس»و « مادا»باختر]محدود به قلمرو[ 

که پارسـیان آن « کراناپات»و « کرمانیای گرم»و « دمن»

« هیرکانا»می نامند،گسترده است و نزدیک « هندوستان»را 

ین یازده ناحیه این سـرزم«. سگستان»است و قسمتی از 

« اسکورپیوفر کرمانیای سـرد»دارد که از آن جمله است: 

است، چنان که بطلیمـوس « پارتیا»نامند. از سوی شمال  می

است. « هیرکانیا«و « کرمانیای سرد»گفته است و در میان 

َبَهلی »آن را « َبَهل»اما پارسیان امروز به سـبب شهر 

)مردم بلخ( « نبهلیا»نامند یعنی متعلق به « بامیک

را نام « آریان«بهلرودین )بهل بامداد(. کتاب مقدس تمام 

داده است، گمانم به سبب قلمروی است که به دست « پارتیا»

نامند.  می« خراسان»پارت ها بود. این ناحیه را پارسیان 

، «ورکان»، «کسمه»و در آن این والیات است: « شرقی»یعنی 

که « گزگان»، «گچان» ،«هرو»، «مرد»، «امر»، «اپرشهر»

نام « ارنگ»تا رودی که « گزین»اسپ پادشاهی در آن جاست، 

دارد. از این رو گویند که در بستر آن گوگرد است و 

که پارسیان آن « فیرون»بسیار فراخ و ژرف است، چون رود 

گذار لقب  نامند. این رود را ژرف و بی« وهرود»را 

و هندی از آن اند، زیرا که اقوام بزرگ پارسی  نهاده

که در اقصای هیرکاناست. « هرو»نتوانند گذشت و بعد دشت 

باشد که کشیشان مقدس ما در آن « وردکس»آن جا ایالت 

 «شهید شدند.

 
صورت  «یپهلو» ۀکلم: »سدینو یم یناتل خانلر زیکتر پرودا

 یها کهن که در نوشته یاست از اصل یتر دگرگون شده و تازه
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از  یآمده و بر قسمت« رَثوَ پَ »شکل  باستان به یپارس

که امروز  نیو ساکنان آن سرزم رانیا یشاهنشاه یشرق شمال

ه است یهمان ناح نیالق شده و اطا شود، یخوانده م« خراسان»

 «از آن برخاستند. انیکه اشکان

 (۲۰۳، ص ۱ج  ،یزبان فارس خیتار ز،یپرو ،یناتل خانلر)

 

ر پادشاهان همچنین پوشیده نیست که اشکانیان مانند سای

بی اصل و نسب، کوشیده اند برای مشروعیت بخشیدن به 

پادشاهی شان، خویش را از بازماندگان هخامنشیان معرفی 

 کنند. 

 

هر چه بوده، کنون دیگر بسیار دشوار است خاستگاه تباری 

و سرزمینی یعنی میهن نخستین اشکانیان را درست تعیین 

ینده آن ها کرد. آن چه روشن است، این است که در آ

توانسته بودند در راس تیره های سکایی دشتنورد وکوچ 

نشین قرار بگیرند و با آنان پیوندهایی پیدا نمایند. 

این گونه می توان به گونه احتیاط آمیز اشکانیان را از 

دید تباری آمیزه یی از بلخیان و سکاییان پنداشت. اما 

بسیار  برای ما چیز دیگری در قرینه موضوع مورد بررسی

مهم است و آن این که اشکانیان در آغاز به چه زبانی سخن 

می گفته اند و پسان ها چه زبانی به عنوان زبان رسمی 

دربار شان پذیرفته شده بود و این زبان یا زبان ها در 

درازای چند سده فرمانروایی ایشان چه تحوالتی را از سر 

های مروج  گذرانید و در آینده چه تاثبراتی بر سایر زبان

 در پشته ایران بر جا گذاشت.

   

با توجه به آمیزش زبان )گویش( پهلوی اشکانی با دیگر 

زبان های غربی به ویژه پس از این که آن ها پایتخت خود 

را از نیسا )نسا( به باختر ایران بردند؛ و در اثر جنگ 

های چند سده یی با رومیان و تعامالت با توده های 

از )ارمنی ها(، روشن است دگرگونی هایی میانرودان و قفق

در زبان نخستین آن ها رونما گردیده بود. از همین رو هم 

است که زبان شناسان، این زبان را در شمار زبان های 

 ایرانی خاوربی نمی آورند.

 

این در حالی بود که زبان یا گویش پارسی میانه خاوری 

 -ونانونخستین هم همزمان با بر افتادن امپراتوری ی

باختری )سلوکی ها و روی کار آمدن امپراتوری کوشانی(  

دستخوش دگرگونی های فراوانی شده و راه دیگری را در پیش 

گرفته بود که در فرجام منجر به پدیدآیی زبان نو باختری 

 گردید. در این باره در بخش بعدی روشنی می افکنیم.

 

انروایی این گونه، در روند نزدیک به پنج سده سال فرم 

جدایی و شیار بزرگی میان  م( ۲۲۴پ. م.  ۲۴۷)اشکانیکان 
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گویش ها و زبان های شمال خاوری، غربی و جنوبی پشته 

 ایران پدید آمده بود.

 

)پرَثَوه( در گذشت زمان به َپرَتو و سپس  parthava پارت واژه»

)ر( به )ل( و )ث( به )ه(  َپلَهو شده و بر اثر   لیبا تبد

 نیسرزم ،ه( به صورت َپهَلو در آمده است. پارتقلب )ل( و )

جزو  ستونیب بهیاست که نامش در کت یخراسان و گرگان کنون

داشته، آمده  یانبر آن ها حکمر وشیکه دار ییکشورها

 «است.

 

 پیوست شماره شش

 :یپهلو زبان

شود،  یروان اراده م یزبان پارس ،یاز کلمه پهلو یگاه»

گفته  یم «زبان یپهلو» ،یماسال یکه در دوره ها یبه طور

بوده و آن را در برابر زبان  «یزبان پارس»اند که مقصود 

 یزبان که اصل آن از پارس نیبردند. ا یبه کار م یعرب

کرد و پس از تحول  دایپ رییزمان تغ یباستان است، در ط

 در آمد. یو زبان در یبه صورت پارس اریبس

 

 یامبریپ یادعا یسالگ ۴۵در سن  یالدیم ۲۵۱در سال  یمان

خود، کتاب  نیبه د یشاپور اول ساسان غیتبل یکرد و برا

از  ینگاشت. بخش یاشکان یشاپورگان را به زبان پهلو

از  یالتیدر تورفان  ا انیاز مانوچندی پیش که  یآثار

 ،از پژوهشگران یشمارباور به  ،شده دایپ  نیترکستان چ

 است. یاشکان یبه خط و زبان پهلو

 

در دست است به نام  یاشکان یهم به زبان پهلو یی رساله

دارند که اصل  دهیاز پژوهشگران عق یکه گروه کیدرخت آسور

 یساسان یبوده و بعد به پهلو یاشکان یآن به زبان پهلو

 ۱۲ یکتاب در اصل منظوم بوده و شعرها نیدر آمده است و ا

 وردهآن به هم خ یها تیب یاکنون وزن ها یداشته ول ییهجا

 شده است. لیه نثر تبدو ب

 

عبارتست از مناظره درخت خرما و بز  کیدرخت آسور موضوع

که ما به عنوان نمونه چند سطر از کتاب را با ترجمه  آن 

بنش خشک  ک،یرست است تر او شتر و اسور یدرخت: »میآور یم

ماند، برش ماند انگور،  ایاست، سرش هست تر، ورگش کن

«. بلند یآن ام درخت یانی بار آورد. مرتومان و نیریش

بنش  ک،یرسته است آن طرف شهرستان آسور یترجمه : درخت

ماند و بارش به  یخشک است و سر او تر است، برگش به ن

 من آن درخت بلندم. ینیبار آورد. مردمان ب نیریانگور. ش

 

 ی:پهلو خط

در اورمان  یاشکان یبه زبان پهلو یسند چندیی پیش

است که  نیرت از دو قباله زمکردستان کشف شده و آن عبا
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 یاشکان یآن را به خط پهلو حیمس الدیاز م شیسال پ ۱۲۰در 

که با حروف  یاشکان یپوست آهو نوشته اند. خط پهلو یرو

شد، از خط  یجدا از هم و منقطع و از راست به چپ نوشته م

که تابع  انیرا کلدان یاقتباس شده بود، خط آرام یمآرا

 کشور رواج دادند. نیدر ا ،بودند رانیا

 

 یخیخط مخصوص نگارش بود و خط م نیا انیزمان هخامنش در

رفت، در دوره  یبه کار م یو کنده کار بهیکت یبرا

هر دو معمول  یو کنده کار بهیکت یبرا یخط پهلو انیاشکان

و اشکال بزرگ آن  بیحرف است و ع ۲۵ یدارا یشد. خط پهلو

ف آن گاه چند حر کیاست که حروف صدادار ندارد و  نیا

 مختلف دارد. یصدا

 

با  ،معروف است یجنوب یکه به پهلو یساسان یپهلو زبان

 یبه برخ یدارد. با نگاه یتفاوت اندک یاشکان یپهلو

توان  یرود، م یبه کار م یکلمات که هنوز در زبان پارس

برد. مثلن   یپ یو ساسان یدو لهجه اشکان انیبه اختالف م

است، در  یاشکان یزبان پهلو که به «گسنه»و   «گرسنه»

در  «فرستک» نیاست. همچن «گشنه» یساسان یپهلو نزبا

در  «فرشته»و  یساسان یدر پهلو «فرشتک» ،یاشکان یپهلو

 «است. یکنون یزبان پارس

 

 

 عزیز آریانفر

 پیوست شماره هفت:

 اشکانیان در شاهنامه فردوسی

 

العات دردمندانه در باره اشکانیان در شاهنامه فردوسی اط

 بسیار اندکی آمده است:

تا  انیز بهرام        انیآن بزرگان ساسان کجا

 انیبه سامان

بود و  دادگریکه ب       شاه ضحاک بود تر دهینکوه

 ناپاک بود

 دیبمرد او و جاو         ببرد شیفرخ ستا دونیفر

 نامش نمرد

سخن بهتر از گوهر         ادگاریماند اندر جهان  سخن

 شاهوار

به گنج و به تخت              بود دادینبرد آنک ب شیاست

 شاد بود یمه

 یکس یتینخواند به گی        شود در جهان کام او گسسته

 ینام او

که بادا همه                گداز شاه دشمن  نامه نیاز

 ساله بر تخت ناز

ز  یهم شیاین          مردم از خانها شد به دشت همه

 آسمان برگذشت



 51 

خجسته برو           بادا سر تاجدار دیاوج که

 گردش روزگار

 ها وانینوشته بر ا          شیجز کام خو نادیمب یتیگ ز

 شینام خو

قامت و  یهمان خسرو  دوده و لشکر و کشورش همان

 منظرش

 انیگاه اشکان یسو  فرتوت مرد ندهیسرا یا کنون

 بازگرد

آرد از  ادی ندهیکه گو  راستان  گفت اندر آن نامه چه

 باستان

کرا بود تخت  دیچه گو  از روزگار سکندر جهان پس

 مهان

را نبد  ین پس کسآکز  گفت داننده دهقان چاچ نیچن

 تخت عاج

و سبکسار و سرکش  ریدل  که از تخم آرش بدند بزرگان

 بدند

 یگرفته ز هر کشور  یکیبر  یی به هر گوشه یتیگ به

 یاندک

 یهم فیک طواملو   بر تختشان شاد بنشاندند چو

 خواندند

 نیکه اندر زم یتو گفت    ستیدو یگونه بگذشت سال نیبر

 ستیشاه ن

چند  کیبرآسود    نیازان آن از نیا ادی نکردند

 نیزم یرو

که تا روم آباد ماند   یرا گونه نیز دیسگال سکندر

 یبه جا

شاپور خسرو   دگر گرد  اشک بود از نژاد قباد نخست

 نژاد

که بود از  ژنیچو ب  انیکاندست گودرز اش کی ز

 انینژاد ک

چو آرش که بد نامدار        و چون اورمزد بزرگ ینرس چو

 سترگ

و  یخردمند و با را  نامدار اردوان یزو بگذر چو

 روان روشن

با  یگنج دیببخش  انیبنشست بهرام ز اشکان چو

 انیرزان

بگسست چنگال  شیکه از م  خواندند اردوان بزرگ ورا

 گرگ

که داننده            تا اسپهان رازیش بود ورا

 خواندش مرز مهان

خروشان بد از  نیکه تن    یاصطخر بد بابک از دست او به

 یشست او

جهاندار  دینگو        خشانیکوتاه شد شاخ و هم ب چو

 خشانیتار
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خسروان   نه در نامه  ام دهیجز از نام نشن شانیکز

 ام دهید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست شماره هشت

 ف ویستهوفریوز

 ترجمه ثاقب فر

ایران در زمان پادشاهی پارتیان: از اشک یکم تا اردوان »

«چهارم
4

 

 

 چنین می خوانیم: 156تا  153در برگ های  

شاهان ایرانی مشهور به اشکانی پس از اشک، بنیادگذار »

سلسله آن ها، با پارتیان بنا بر نام منطقه پارت، 

پیش از  140دود سال نخستین مرکز آن ها در ایران، از ح

میالد بر امپراتوری عظیم چند فرهنگی و چند قومی سلطنت 

کردند. اینان که ]در آغاز[ در نبردهای خود علیه 

سلوکیان و متحدان آن ها شکست می خوردند. ابعاد 

امپراتوری شان به وسعت شاهنشاهی هخامنشی یا سلوکیان 

میشه اولیه نرسید، منتهی بخش اعظم ایران و تقریبا ه

سراسر بین النهرین را در بر می گرفت. اشکانیان تاثیر 

بسیار زیادی بر تاریخ ارمنستان و نیز موقتا بر تاریخ 

سوریه و آسیای صغیر که در هر دو سرگرم جنگ با روم 

بودند، بر جا نهادند. همچنین در جنگ های خود با 

همسایگان غربی خویش به خوبی جلوه کردند و به طور کلی 

بارزه با تجاوزات و دست اندازی های قبایل در م

 بیابانگرد سکا در شمال شرقی موفق شدند. 

 

پایان شاهنشاهی پارتیان در آغاز سده سوم میالدی فرا 

رسید. و این هنگامی بود که یکی از شاهان کوچک )شاهک( 

پارس به نام اردشیر که بسیار بلندپرواز و آزمندانه 

ه مبارزه طلبید و در زمان جویای قدرت بود، آن ها را ب

 سلطنت آرتابانوس )اردوان( پارتیان را شکست داد. 

                                                 
4

 650پ.م. تا  550ایران باستان از »برگرفته از کتاب  

شته یوزف ویسهوفر، ترجمه ثاقب فر، با اندکی ، نو«م.

 ویرایش و فشرده سازی
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قلمرو اشکانیان، همانند امپراتوری داریوش یکم، سرزمین 

هایی را در بر می گرفت که اقوام گوناگون به زبان های 

مختلف در آن جا سخن می گفتند. در خود ایران این زبان 

پارتی، سُغدی، خوارزمی و  ها عمدتا پارسی میانه )پهلوی(،

بلخی )باختری( بود. در غرب به زبان های ارمنی، انواع 

زبان های قفقازی و بابلی سخن می گفتند. در بین الهنرین 

و سایر بخش های امپراتوری  زبان آرامی به اشکال متفاوت 

آن و زبان یونانی، در شوش و در سلوکیه دجله به یونانی 

بحث در باره زبان های انفرادی،  سخن گفته می شد. پیش از

بهتر است چند کلمه در باره دوره میانی تاریخ زبان 

شناسی ایرانی صحبت کنیم که به پنج تای اول آن در باال 

چون هیچ تداومی در استفاده از خط»اشاره کردیم. 
5

در  

دوره پیشین زبان ایران باستان وجود ندارد، زبان های 

بان هایی دانست که نخست در ایرانی میانه را می توان ز

دوره بعد از هخامنشی ولی پیش از اسالم مکتوب و مضبوط 

شده اند )اشمیت(. می توان افزود که چهار تا از این 

زبان ها )پارسی میانه، پارتی، سغدی و خوارزمی( به 

الفبایی مشتق از خط آرامی ثبت شده اند، حال آن که زبان 

شدیم، به  الفبای محلی  بلخی، چنان که در گذشته یادآور

مشتق از یونانی نوشته می شده است. کاتبان آرامی همانند 

« دبیری»زمان هخامنشیان به فعالیت مترجمی و تنقیح و 

خود ادمه می دادند، اما به زودی در بسیاری از از بخش 

 های امپراتوری مردم بومی نیز با خط آرامی آشنا شدند. 

 

ر نظام های نوشتاری و به این امر به تحولی جداگانه د

افول سلطه خط آرامی انجامید. در آغاز، زبان مادری کامال 

با کلمات آرامی ثبت  می شد. اما رفته رفته با گذشت 

زمان، واژه های ایرانی بیش از پیش رایج  شدند و کلمات 

آرامی به تدریج به نمادهایی قراردادی تبدیل شدند که 

ن باید خاطرنشان سازیم که امالی نادرستی داشتند. همچنی

شکل ها و حتا « ایرانی میانه»معلوم شده است زبان های 

گویش های متفاوتی داشته اند. گر چه در آغاز قرن بیستم 

آشنایی داشتند، « پارسی میانه»لغت شناسان تنها با زبان 

پژوهش ها، حفاری ها و تحقیقات زبان شناسی تا کنون زبان 

وره کشف کرده اند. زبان های های متعددی را از این د

« ایرانی میانه»پارتی و پارسی میانه از جمله زبان های 

دو گویشی هستند که در »غربی به شمار می روند. این ها 

غربی که  -میان تعداد زیادی زبان ها  و گویش های ایرانی

                                                 
5

خط میخی زبان پارسی »همین کتاب آمده است  25. در ص.  

باستان حاصل تکامل خط میخی بین النهرین نیست که تا آن 

زمان حدود دو هزار سال از عمر ان می گذشت بل که ابداع 

می انجام گرفته جدیدی است که زیر تاثیر خط غیرهجایی آرا

 و مبتنی بر آمیزشی از نشانه های خجایی و صامت است. 
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تا کنون  شناخته شده اند، تبدیل به زبان های ادبی 

 )سوندرمان(« شدند.

 

زبان ایالت قدیمی پارتیا )پارت( است که زبان  پارتی،

درباری و اداری امپراتوری اشکانیان بود. با این حال، 

از این دوره اسناد بسیار کمی به زبان پارتی به دست ما 

رسیده است. سنت شاعری و دینی عمدتا به طور شفاهی منتقل 

می شد. سکه ها تا مدت های مدید مضامین یونانی داشتند و 

پارتی آن  قدر در آن زمان کلمات آرامی داشت که پسان خط 

ها به واژگان مورد تایید )به ویژه اسامی خاص( کاهش 

تنها در اسناد دوره پس از سطنت اشکانیان است که  .یافت

 با زمینه استوار تری برای تحقیق مواجه می شویم. 

 

پارسی »اصطالحی است برای زبانی که از « پارسی میانه»

)در سده سوم پیش از میالد تا هشتم/نهم میالدی(  «باستان

پارسی »مشتق شده و سر انجام در توسعه بعدی خود به 

تبدیل یافته است. تا قرن سوم میالدی این زبان « جدید

انحصارا زبان محلی پارس در جنوب غربی ایران بود. اما 

در زمان ساسانیان که خود از این منطقه بودند، این زبان 

زبان اداری و زبان آمیخته سراسر امپراتوری آن تبدل به 

 ها شد.    

 

شرقی تا کنون از سغد « ایرانی میانه»در باره زبان های 

سمرقند یاد کرده ایم. زبان ساکنان این  -با شهر عمده اش

ناحیه از طریق بازرگانان جاده ابریشم به سوی شرق گسترش 

دوره   یافت. بیشتر اسناد و مدارک مکتوب، مربوط به 

ساسانیان و حتا پس از ایشان است. از دوره  اشکانیان 

تنها نوشته های روی سکه ها متعلق به قرن دوم میالدی 

مانده است. زبان  ایرانی کهن خوارزم یعنی منطقه اوکسوس 

سفلی )آمو( و مصب )ریزشگاه( آن در دریاچه ارال، 

خوارزمی نامیده شده و از طریق نوشته های کوتاه روی 

شقاب ها و کاسه  ها و نیز سکه ها چوب و چرم به ما ب

رسیده است. حال آن که در امپراتوری های یونانی/ بلخی و 

کوشانی آغازین زبان یونانی رسما رواج داشته است. و 

بعدا جای حود را  به زبان مکتوب بلخی که به خط محلی 

یونانی نوشته می شده، داده  است. این امر را هم سکه ها 

 م تعداد زیادی اسناد مکتوب و کتیبه ثابت می کنند. و ه

 

غیر از زبان های ایرانی، به زبان های دیگری نیز در 

امپراتوری اشکانی سخن می گفته اند. یکی از آن ها زبان 

ارمنی بود. اما به عنوان مدرک غیر مستقیمی از ارمنی 

سنت نوشتن تنها از قرن پنجم میالدی آغاز  –ماقبل ادبی

تنها نام ها )به خصوص نام جاها در مدارک یونانی(   -شد

برای ما شناخته شده اند. چنان که از واقعیت تماس نزدیک 

میان تاریخ ایران و ارمنستان  انتظار می رود، زبان 
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ارمنی کلمات پارتی بی شماری اخد کرده، و در دوره 

پارتیان اسامی خاص ایرانی را پذیرفته بود. زبان ایرانی 

ز سوی اشراف و مقامات مذهبی و اداری ارمنی به تنها ا

کار گرفته و فهمیده نمی شد، بل که تمام مردم از آن 

استفاده می کردند. 
6

 

 

نفوذ یونانیان و زبان یونانی در شاهنشاهی اشکانیان نه 

دربار « یونانی مآبی»تنها در گزارش های در باره 

ز این پارتیان و ارمنیان بازتاب یافته، بل که ناشی ا

واقعیت است که شاهان در روی سکه ها خود را به زبان 

یونانی معرفی می کرده اند و کتیبه های یونانی این دوره 

از مناطق ماد، ارمنستان، بین النهرین و خوزستان به دست 

 ما رسیده است. 

 

در زمان فرمانروایی پارتیان، زبان آرامی که زبان 

دیل به زبانی محلی آمیخته امپراتوری هخامنشی بود، تب

شد. اسناد و مدارک تاثیر بعدی این زبان، کتیبه های 

متعددی در سراسر امپراتوری و کاربرد آن به عنوان الگو 

در نظام های نوشتن و مکتوبات یهودیان و ماندائیان 

 بابلی است.

 

یامبلیکوس داستان نویس در قرن دوم میالدی گزارش می دهد 

ابلی )اکدی( سخن می گفتند. از که در این دوره به زبان ب

سوی دیگر، از خط میخی کار نمی گرفتند. آخرین خط میخی 

م. تعلق  74/75در باره اخترشناسی است و به سال های 

 « دارد.

 

 همین کتاب می خوانیم: 172تا  167در برگ های 

آگاهی های ما در باره آغاز فرمانروایی اشکانیان ناچیز »

به گواهی منابع غربی متاخر  و نابسنده و بیشتر متکی

 است.  

 استرابو می نویسد:

و آن گاه ]در زمان جنگ برادرکشی میان سلوکیان دوم و »

[ ارشک ]یکی از  236پیش از – 240/239انتیوخوس خیراکس 

قبایل[ اسکیت با چند نفر از ]قبیله[ داهه )منظورم 

کسانی است که خود را آپارتیان ]پارنی[ می نامیدند و 

نشینانی بودند که در امتداد اوکوس زندگی می کردند( چادر

                                                 
6

. شایان یادآوری است که پارت ها با ارمنی ها تعامالت  

فراوانی داشتند. برای نمونه، ...هیرودوس )اُرد( پس از 

شاه ارمنستان خواهر او را -بستن پیمان صلح با ارتاباز

ن است در پهلوی برای پسر خود پارکو به زنی گرفت. روش

جنگ و صلح ها، مناسبات بازرگانی، فرهنگی و تمدنی و 

پیوندهای خویشاوندی خانوادگی نیز نقش شایان توجهی همین 

 گونه بر زبان های پارتی و ارمنی داشتند.   
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به پارت هجوم بردند و آن جارا تصرف کردند. در آن زمان 

که اشک یکم ضعیف بود، پیوسته او و جانشینانش با کسانی 

که آن ها را از سرزمین شان محروم کرده بودند، در جنگ  

و ستیز بودند، اما  سپس چنان نیرومند شدند که پیوسته 

با کامیابی در جنگ در سرزمین های پیرامون خود را تصرف 

 «        کردند.

 

 تروگوسن/ ژوستین  می نویسد: 

پارتیان که شرق را گویی سهم ایشان در جهان است، در »

دست داشتند، تبعیدبان اسکیت ها بودند... به علت جنگ 

های خونین و خانمان برانداز از سرزمین اسکیت ها رانده 

پنهانی در سرزمین خشک میان هیرکانیا و قبایل شدند و 

داهه، آریان، اسپارتی و مرگیانه اقامت گزیدند. در آغاز 

چون همسایگان مرزی اعتراضی نکردند، و سپس چون حریف شان  

نشدند، آن ها سرزمین خود را چنان گسترش دادند، که نه 

تنها دشت های فراخ و پست بل که استپ ها و تپه های 

 و کوه ها را نیز به تصرف درآوردند.  ناهموار

 

...در همین زمان، ]هنگام جنگ های بردارکشی سلوکیان[ 

تئیودوتوس )دیودوتوس( رییس هزار شهر بلخی، سر به 

نافرمانی برداشت و خود را شاه نامید. و این سرمشق از 

سوی همه ملل شرقی پیروی شد که رابطه خود را با 

از نمودند. در این  هنگام، مقدونیان بریدند و سرکشی آغ

اشک ]به پارتی ارشک[ مردی با اصل و نسب نامعلوم ولی 

نیرومند زندگی می کرد. وقتی او که با راهزنی و دزدی می 

زیست، شایعه شکست سلوکوس به دست گول ها در آسیا را 

پ. م.[، از بیم این شاه رهایی یافت و با  239شنید ]

مله کرد، شهربان آن جا مشتی رهزن به سرزمین پارت ها ح

را به نام اندارگوراس سرنگون ساخت و با رهایی یافتن از 

 شر او، خود را رییس قبیله خواند. 

 

کمی پسانتر، قلمرو هیرکانیان را نیز به تصرف آورد و 

این گونه، پادشاه دو قوم شد. ارشک از بیم سلوکوس و نیز 

راهم پادشاه بلخ، ارتشی نیرومند برای خود ف -تئودوس

آورد. اما مرگ تئودوس به زودی او را از بیم رهانید و 

او با پسرش که وی نیز خود را تئودوس می نامید، پیمان 

صلح بست و اندکی بعد با شاه سلوکوس که برای سرکوب 

مرتدان نزدیک می شد، درگیر شد و او را شکست داد و از 

د آن هنگام پارتیان این روز را به عنوان آغاز آزادی خو

 گرامی می دارند. 

 

هنگامی که سلوکوس به علت ناآرامی بیشتر بی درنگ به 

آسیا برگشت، دست ارشک برای سازماندهی شاهنشاهی پارت 

بازتر شد. به سربازگیری پرداخت، باروها ساخت و برای 

شهرها به پیش بینی های امنیتی پرداخت. او همچنین شهری 
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که جایی محفوظ تر بر کوه آپائورتنون ساخت به نام دارا 

 و لذت بخش تر از آن  جا نمی شد، یافت.... 

 

به روایت آریان، برادران ارشک و تیرداد )که مدعی بودند 

از نوادگان اردشیر پارسی هستند(، همراه با پنج یار 

همدست خود فرنگلس )سینسلوس: آگاتوکلس( را که از سوی 

بود، انتیوخوس تئوس دوم به شهربانی پارت گماشته شده 

 کشتند.

 

... وجود تیرداد که آریان او را برادر ارشک می نامد، 

از لحاظ تاریخی مورد شک است. پارتیان آغازین )پارنی( 

به مرکزیت شهرهای نسا، دارا )آرانگاه شاهان اولیه( و 

آساک )که اشک یکم در آن جا تاجگذاری کرد( در شمال کوه 

یک عشق آباد های البرز و حتا شمال کوپت داغ )نسا نزد

دارا نزدیک ابیورد بین عشق آباد و مرو( اقامت گزیدند. 

پ. م. می بایست مربوط  247آغاز گاهشماری )عصر( پارتیان 

باشد، چون جدایی عملی « پارنی»به قدیمترین دوره 

پ.م. رخ داد. پس  239پارتیان از سلوکیان دیرتر از سال 

به طور موقت از کناره گیری سلوکوس دوم پارتیان احتماال 

محل هایی را در جنوب رشته کوه های البرز اشغال کرده 

 اند.

 

...اگر به روایت سینسلوس از کتاب پارتیان آریان توجه 

کنیم، می بینیم که او به اردشیر نامی به عنوان نیاکان 

اشک اشاره می کند. این نام متعلق به پادشاه هخامنشی 

س به تخت، است که کتزیاس می گوید او پیش از جلو

آرساکاس/ آرساسس/ آرسیکاس ]اردشیر[ نام  داشته است. 

دینون شکل دیگری از این نام ذکر می کند که اوئارسس است 

و اکنون با نام آرسس به عنوان آرشو در متون احترشناسی 

بابلی نتاخز تایید می شود و این پرسش مطرح می شود، که 

س، آرساسس( آرسیسکاس )آرساکا -آیا شکل کوچک شده آرسس

ممکن نیست به راستی نشاندهنده  رابطه یی میان اشکانیان 

 و هخانشیان باشد. 

 

غیر از اردشیر مورد اشاره آریان، باید به آرتاخشهرکان 

به عنوان ملکی در اسناد به دست آمده از نسا  متعلق به 

پ.م. اشاره کنیم و نیز پذیرش عنوان های پادشاهی  29

)یعنی شاهان کوچک نیمه مستقل « کشاه»هخامنشیان و لقب 

پس از اسکندر در ایران( برای اشکانیان که به گزارش 

بیرونی دانشمند ایرانی مسلمان، تبار خود را به خاندان 

شاهی پارس می رساندند. دالیل استواری هست که تصور کنیم 

پادشاهان اشکانی با کامیابی در تاسیس امپراتوری و تالشی 

وعیت سلطنت شان به رسمیت شناخته شود، که داشتند، تا مشر

خود و یکی از شاهان هخامنشی « موطن»پارت را به عنوان 

خود کشف کردند.  همچنین بسا  این « نیای»را به عنوا ن 
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فرض دور از واقعیت نباشد که مهرداد یکم، نخستین شاه 

را برای خود ثبت کرده « شاهنشاه»پارتی که لقب هخامنشی 

 «                     ر ایجاد این سنت بازی کرده است.است، نقش مهمی د

    

 پیوست شماره نه

 

 عزیز آریانفر

 

 همگونی ها، هموندی ها  و همانندی های 

زبان پارتی )اشکانی یا پهلوی( با زبان پارسی دری 

 امروزی

 

به گونه یی که می دانیم، در چند دهه پسین سده بیستم، 

ترکمنستان موفق به کشف  باستانشناسان شوروی پیشین و

-15آثار بس ارزنده و گرانبهایی از شهر نسا )نیسا( در 

کیلومتری عشق آباد )اشک آباد( مربوط دوره  18

فرمانروایی پارت ها یا اشکانیان و حتا دوره های پیشتر 

از آن هم گردیدند. کشف این آثار بی نظیر، در پهلوی 

ن به گونه کشفیات همانند دیگر در ایران و میانرودا

شگفتی برانگیزی برگوشه های تاریک و ناشناخته تاریخ پنج 

 سده یی اشکانیان روشنی می افکند.

 

می دانیم که دانشمندان شوروی پیشین، مقاالت و کتاب های 

بسیاری در باره زبان های ایرانی، از جمله زبان پارتی 

)پهلوی یا پهلوانیک( نوشته بودند که به ویژه آثار در 

زبان پارتی در پرتو داده های این آثار ارزشمند، باره 

بس شایان توجه اند. خوشبختانه چند تا از این آثار در 

ایران به زبان پارسی دری برگردان شده است. با این هم، 

هنوز کار بزرگی در پیش است و بایسته است تا آثار دیگری 

 هم ترجمه به دسترس شیفتگان  فرهنگ و زبان گذاشته شود.

 

 ر این جا چند تا از این کتاب ها را بر می شماریم:د

نام های کالمی )وربال( در زبان »آساتریان گ. س.،  -1

)بر پایه داده های متون « های ایرانی میانه و پارتی

 1983تورفانی(، سانکت پتربورگ، 

دیاکونوف، ایگور میحاییلویچ، لیوشیتس و.آ.،  -2

)نتایج « اسنادی از نیسا از سده یکم پیش از زادروز»

 1960مقدماتی کارها(، مسکو، 

زبان های ایرانی توده های آسیای »لیوشیتس و.آ،   -3

 ، جلد یکم1962، مسکو، «میانه

، تهیه شده برای چاپ «زبان پارتی»لیوشیتس و.آ،  -4

 1975سوم دانشنامه کبیر شوروی، جلد نزدهم، مسکو، 

مولچانووا ای.ک.، زبان های ایرانی میانه، مسکو،  -5

1978 



 59 

 -تجربه پژوهش های تاریخی»سَترگویووا و. س.، رَ    -6

، مسکو، جلدهای یکم و دوم، «تیپولوژیک زبان های ایرانی

1975 

پیش درآمدی بر زبانشناسی »ارانسکی، ای. ام،   -7

 1979، چاپ دوم، مسکو، «ایرانی

زبان های ایرانی در پرتو »ارانسکی، ای. ام.،  -8

 1979، مسکو، «روشنایی تاریخی

زبان »ا و. س.، مولچانووا ای. ک.، َرسَترگویوو  -9

مبانی زبان شناسی ایرانی/ زبان های میانی « / پارتی

 1981ایرانی/، مسکو، 

تاریخی زبان های  -دستور قیاسی»رسترگویووا و. س.،  -10

 1990، انتشارات زبان شناسی، مسکو، «غربی ایرانی

 

روشن است فهرست این گونه آثار بارها بیشتر از آن است 

این  جا همچون مشت نمونه خروار آوردیم.  اما  که ما در

از دید این کمترین، یکی از کتاب های بسیار ارزشمند در 

« زبان های ایرانی»باره زبان های ایرانی، کتاب سه جلدی 

است که از سوی پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم روسیه 

به چاپ رسیده است. این کتاب ها زیر نظر دانشمندان 

یی چون و. ن. یارتسیوا، و. م. سولنتسف، ان. ای.  برجسته

تولستوی، و. س. رسترگویوا، و. ای. ایفیمف، و. و. 

مشکالو، ن. و. روگووا و ژوی ائدلمان نوشته و ویرایش و 

 به زیور چاپ آراسته شده اند. 

 

از این سه کتاب، آن چه مورد نظر ما در نبشته دست داشته 

« ان های ایرانی شمال غربیزب»است، جلد دوم آن زیر نام 

پژوهشی در  -است که در برگیرنده سی و هفت مقاله علمی

باره زبان های مورد نظر می باشد که به قلم برجسته ترین 

کارشناسان این زبان ها نوشته شده است. از این میان، آن 

چه برای ما بسیار مهم است، مقاله استاد ای. ک. 

است. روشن است ترجمه  «زبان پارتی»مولچانووا زیر نام 

این کتاب و به ویژه این مقاله در آینده از واجبات است. 

با این هم در این جا می کوشیم دست کم  نگاهی بیفکنیم 

به شماری از واژه ها و جمله ها به زبان پارتی یا 

اشکانی که بسیار با زبان کنونی ما همانندی دارند و من 

ادداشت  و بایگانی از این مقاله برای خود برداشت و ی

نموده ام. تنها می خواهم یادآور شوم که شاید این ها 

مربوط دوره های پسین تکامل تاریخی این زبان بوده باشند 

که به پیمانه بسیاری از دیگر زبان ها، به ویژه زبان 

های باشندگان غرب و جنوب پشته ایران و نیز زبان های 

وری و ... تاثیر میانردوانی، ارمنی و قفقازی، رومی خا

 پذیر گردیده بود.  

 مرغ -مورگ

 برادر، برادران

 زن، زنان -جمع( -ژن )ژنین
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 ساعت سه -هری زمان

 خدایان روشن )نورانی، مقدس(  -َبگان روشنان

 خدایان برجسته و ارجمند -َبگان پادیشفراوند

 این، همین -این، ایم، ایمین

 آن ها -هاوین

 همه -َهروین

 پور )فرزند  فرزند یا نوه( پور   –پوهر و پوهر 

 پوراهی  -یادداشت: در زبان اوستایی

 این بوستان )باغ( من است. -این من بودستان

 مادر او -اوش ماد 

 تو روشنی من هستی –من  -روشنیفت ای چه

 از تو -َتَون

 از من -من َان

 آموژه= آموزه، آموختن

 زاَدگان= فرزندان

 ابی= بدون

 اندر= دورن

 وپروان= پیش ر

 گریفت اود بست بود= او را گرفتند  و بستند

 روشن -روژن، َروشن

 آویستن= آمیختن، مخلوط کردن، گد کردن 

ایژ آ اماه اشا= و پس از چند  -اود َچَوند پد چه تو پد

 گام تو نزد ما می آیی؟

 رشک

اود که او تو َزنه، تو بید او هاو مه زن، اود که اد تو 

اد هو پد کن مه ایشته= و  پدکین ایشته )ه شته(، تو بید

هرگاه کسی تو را بزند، تو به نوبه خود او را مزن و اگر 

 کسی از تو  انتقام بگیرد، تو باید از او  انتقام مگیری

او که رشک پد تو َبرن=  و اگر کسی بر تو رشک برد یا   

 اگر بر تو رشک برند

او  چاواگان کد ابر اسنگ وَارَان ورنده= و مانند آن که 

 ر گاه بر سنگی باران ببارده

 گریف از َبَزگ= رهایی یافتن از شرارت )َبزه(

 کمک -ادیاور

 نیرو، زور، توان -َزور

اود هاوین وَارَان ها اسنگ ویداختن نی شاهند= و درست 

 مانند آن که هرگاه بر سر سنگ باران ببارد.

 پیداگ بود= پیدا بود

 تاریکی -تار

 نشاید -نی شاید

 مآمدی -اگاد هیم

 فرمان

 درختان م ن ک رد بارور 

 دیُدم= دیدم

 پاد هو شب چه شمبت= در آن شنبه شب
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 کسی -ک س

 چیز

 کدامین، عوض -ا یوز

 آن گون= آن گونه، همان گونه

 چاند= چند    

 اید= این جا 

 اود= آن جا

 پس

 مرد

 ایست

اندر وهشت که تو نام برآیی اواگون بود ستان اهاد 

]آیا[ اندر بهشت که تو در چاواگون ایم من بودستان= 

باره آن به من سخن می گویی، بوستانی چون بوستان من 

 بود؟   

 خفت

 آن ها، ایشان -اوشان

 نی پرمایم که= فکر نکنم که 

 انداگ= اندوه

 چه شان= چه سان

 تیرگیستر= تیز تر

 َوتر=بدتر

 پ ریوز= پیروزی

 چه وسند= به خاطر چه؟

 یک-ا و

 دو

 سه-ه ری

ید از زبان های ایرانی خاوری برگرفته چفار= چهار )شا

 شده باشد(

 چوهار، چوهارم= چهارم

 شش -شوا

 هشتم

 از پس

 از شما )مانند شهر تان، کشورتان و...( -تان

 شان= از آن ها 

 بشنو -ا یشنو

 ا شنوید= بشنوید

 توآگدی؟= توآمدی؟

 من خفت ایستم= من  خواب هسنم

 فرمودن

 گریفت= گرفت

 م  دادکیرد= کرد، نمود،انجا

 هیشت= گذاشتن، رها کردن، ه شتن

 دید

 خندان

 مانند
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 زیر= زیرک

 کار

 هم وردیشن= همایش، گردهمایی، نشست، جلسه

 درست مانند زبان انگلیسی[« یشن»]جالب است، 

 اشناس= شناختن، شناس

 از مصدر چمیدن، راه رفتن -َچم

 زیان، گناه -ویژند

 ویژندگار= بزهکار، بدکردار، زیانکار

 ریکیتم= تا

 ]در زبان پشتو هم  تورتم= تاریکی و سیاهی[

 ابیاد= یاد

 همچهرگ= همچهره، همانند

 َخش= خوش

 بوی

 چشم

 رزمیاز= برانگیزنده رزم، رزمیار

 شرگ زدگ= شیر زاد، بچه شیر

 زی، زاد= فرزند، زاده

 ]در زبان پشتو هم زی به معنای زاده است[

 برد

و آرامشبخش و آواز، گفتار نرم  –نیواز= نیوازش ) واز 

 دوستانه(

 آخیز= برخاستن

 فراز شد= برخاست، به پا خاست، بلند شد

 شدن= رفتن )آمد و شد(

 نام بردن

کد توران شاه اد َاَژدان ایم سخن اشنود= هنگامی که توران 

 شاه  و درباریان )آجودان ها/ یاوران( این سخن بشنودند

 فرشتگان

 آموزاگ= آموزگار

 دین

 آپادان= آبادان

 ار= زنده جاویدان، بی مرگ، ژیو

 ]در زبان  روسی هم ژیف به معنای زنده  است[ 

 شب

 پاد هو شب چه شمبت= در آن  شب شنبه

 چیز نی است چه خوژ )خوش(= چیز خوش آیندی  نیست.

 نَوگ شهر= شهرنو

 شهوار= شاهانه، شهوار

 از بابل زمیگ= از بابل زمین

 یزد، یزدان= پرودرگار،آفریدگار 

 وان، ارواحاروان= ر

]به گونه یی که دیده می شود، روح عربی از روان پارتی 

 گرفته شده است.[
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 داکتر اوئه البروک و داکتر سلویا وینکلمان

 گزارنده از آلمانی به پارسی دری: عزیز آریانفر

 «پارت: ابرقدرت فراموش شده»برگرفته از  کتاب 

  

 زبان و خط پارت ها )اشکانیان(

 یادداشت گزارنده:

به گونه یی که دوستان آگاهی دارند، این کمترین در ماه 

های گذشته رشته نوشته هایی را خدمت شیفتگان زبان پارسی 

خاستگاه و ریشه های زبان »دری پیشکش نموده ام زیر نام 

که در یکی از « چندکانونی و سنتزی )آمیزه یی( پارسی دری

تحول و تکوین زبان پارسی این نوشته ها به سیر تکامل و  

در دوره پارت ها یا اشکانیان هم پرداخته شده بود. 

نوشته دست داشته را می توان همچون تکمله یی دانست 

مربوط همان دوره. روشن است هنوز در نیمه راه هستیم و 

کتاب هنوز کامل نشده است زیرا متون بسیاری از کتاب های 

سیاری از مطالب مختلف مانده است که ترجمه شود و ب

 نیازمند ویرایش و پیرایش اند.  

 

روشی را هم که پیش گرفته ایم، روش ساده یی نیست. یعنی 

بررسی تاریخ تکوین، تکامل و تحول زبان پارسی دری در 

پرتو تحوالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در دوره های معین 

 و مشخص تاریخی.

 

، ترجمه بخشی به هر رو، آنچه در این مقاله می خوانید 

پارت: ابر قدرت فراموش »است از کتاب تازه به چاپ رسیده 

که به خامه دو تن از خاورشناسان آلمانی به زیور « شده

 چاپ آراسته شده است.

  

با داوری از روی یافته های مکتوب و پژوهش های 

زبانشناسیک می توان گفت که در دولت پارت ها روی هم 

در کنار هم )موازی با هم( رفته سه زبان اصلی مختلف 

 رایج بود: یونانی، پارتی  و آرامی.

 

زبان یونانی، زبان نخستین )اصلی( اداری بود که به روی 

سکه ها با حروف یونانی هم قابل تشخیص اند.  زبان 
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یونانی به وسیله مهاجران یونانی تبار از دوره 

هخامنشیان در گستره ایران شناخته شده بود و مردم با آن 

آشنا بودند و در دوره سلو یکی ها در ایران و در گستره 

 باختر و سرزمین های شمال غربی ایران پخش شده بود. 

 

روشن است زبان آرامی نسبت به زیان یونانی که در دوره 

هخامنشیان به عنوان زبان اداری به کار می رفت، برای 

مردم ایران آشناتر بود و از خط آن کار گرفته می شد و 

 Lingnaاصل همانند یک زبان سراسری و عمومی همچون  در

Franca )استفاده می شد  )زبان بین القومی یا میانتباری

زبان همگانی یعنی زبان قابل فهم برای همه در که به سان 

گستره دولت پارت یک زبان پذیرفته شده و جا افتاده و 

     تثبیت شده بود. 

 

ه آهسته همگام با پهن زبان سوم، زبان پارتی بود که آهست

شدن سیطره پارت ها بر ایران و میانرودان )بین النهرین( 

گسترش می یافت. به زبان پارتی در آغاز تنها در نواحی 

پ. م. در ترکمنستان،  247هسته یی دولت شاهی پارت در 

خراسان و گرگان سخن گفته می شد. این زبان رفته رفته در 

درباری و اداری دودمان سراسر مناطق فتح شده به زبان 

 اشکانی مبدل می گردید. 

 

در کنار زبان پارتی در مناطق مفتوحه زبان های بومی هم 

به هستی خود ادامه می دادند. مانند زبان های باختری، 

ارمنی، سغدی و برخی از زبان های قفقازی....و نیز زبان 

های مناطقی از اروپای باستان که وقتا فوقتا زیر حاکمیت 

 -نفوذ پارت ها قرار می گرفتند مانند زبان های یونانیو 

آرامی و -َمق دونی، التینی و همین گونه زبان های پالمیری

عربی نیز رایج بودند و برخی از نامکسان های این  -نباتی

 زبان ها به گستره پارت هم راه  یافته بودند.

 

در استان فارس، به یکی از لهجه هایی سخن گفته می شد که 

یشه در زبان پارسی باستان داشت و آهسته آهسته با گذشت ر

 زمان زبان پارسی میانه گردید.      

 

درست به دلیل همین چند زبانی بودن ظاهری گستره بابل 

 ضرور بود که در مناطق مفتوحه یک زبان اداری واحد داشت.

 

زبان پارتی، یک زبان ایرانی شمال غربی است از گروه 

رانی که متعلق به خانواده زبانی زبان های هندوای

هندوژرمن )هندواروپایی( می باشد. زبان پارتی از دید 

لنگوستیک )فقه الغه( با زبان مادی قدیم و زبان های 

 جوان کردی و بلوچی خویشاوند است. 
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خط پارتی مرتبط با زبان پارتی احتماال در سده دوم پیش 

زمینه  از میالد آغاز به گسترش نموده بود. در این

یافت شده در نیسا )در « راکای خاوری»سنگنبشته سفالین 

نزدیکی عشق آباد( گواهی می دهد. خط )حروف یا عالیم خطی( 

پارتی از راست به چپ  به صورت افقی نوشته می شد و تا 

دوره ساسانی کاربرد داشت. خط پارتی از رسم الخط آرامی 

دوره تکوین یافته بود که در دوره ایران باستان )

هخامنشی( در ایران در کنار خط میخی به کار برده می شد. 

با رواج یافتن برگ پاپیروس و پرگامنت )کاغذ پوست( در 

دوره هخامنشی، خط میخی از میان رفت. اما نشانه های خط 

آرامی در دوره های آینده هم شالوده دبیره های ایرانی 

ه های میانی را )از سده های چهارم و سوم پ. م. تا سد

هفتم/ هشتم( ساختند. از جمله برای دبیره پارسی میانی 

)پهلوی(، سغدی، خوارزمی و همچنان برای خط خروشتی هندی 

و روشن است برای خط پارتی که خود برگرفته و برخاسته از 

 الفبای آرامی بود.  

 

برای رمزگشایی )خوانش( زبان پارتی، کاربرد دبیره آرامی 

ود، زیرا میان خط و زبان پرتگاه یک مشکل بسیار بزرگ ب

بزرگی وجود داشت. چون خاستگاه هر یک کامال جداگانه بود: 

یعنی یک زبان دارای خاستگاه هندوایرانی می بایست به 

رسم الخط سامی نوشته می شد. رسم الخط سامی متشکل از 

الفبای صامت )بی صدا( است. از این رو، نمی توانست  

های ایرانی[ را به گونه درست  اصوات یا آواها ]ی زبان

بازتاب دهد. از همین رو، حروف در بستگی از حاالت به 

گونه های مختلف تلفظ می شدند. از جمله هیتروگرام های 

)فریم های مستقیم یا اطارات  Straight framesنامنهاد    

( یعنی واژه هایی که یک Heterogrammeمستقیم به آلمانی 

یگر خوانده می شوند. برای مثال، طور نوشته و یک طور د

ملکین »لقب شاه شاهان با دبیره آرامی بدون آوا به شکل 

خوانده می شد «مالکین ملکا»نوشته و با زبان آرامی « ملک

 که همین گونه به زبان پارتی شاهنشاه خوانده می شد. 

 

به دلیل همین پیچیدگی ها، و نیز به دلیل این که شمار 

ارتی به دست آمده است، زبانشناسان اندک اسناد به خط پ

برای احیا و خواندن متون پارتی، نخست زبان های دیگر 

 مرتبط با آن را تجزیه و تحلیل می کنند.

 

این واقعیت که زبان پارتی همچون زبان اداری تا آسیای 

میانه و  قفقاز به کار برده می شد، به آن انجامید که 

نی چه در سغدی، چه در در بسیاری از زبان های ایرانی میا

ارمنی و چه در پارسی میانی همانند زبان های سوری و 

آرامی و هم در خود زبان پارسی نو شمار بسیاری از واژه 

های پارتی حفظ گردیده است.  به ویژه واژه های بسیاری 
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به زبان پارسی میانی ساسانی از زبان پارتی همچون واژه 

 های دفتری راه یافته بود. 

 

پارسی میانی متعلق به شاخه جنوب غربی زبان های  زبان

ایرانی غربی است که برخاسته از پارس می باشد که در 

دوره هخامنشی ها به نام پارسی باستان یاد می شد و به 

آن سخن گفته می شد. این زبان )زبان پارسی میانی( با 

رشته کاملی از واژگان زبان پارتی آمیخته و آرایش یافته 

ویژه سرشار از واژه ها در عرصه های مدیریت،  بود، به

ادبیات، مذهب و نظامی بود.  تا جایی که می توان پذیرفت 

که به ویژه بسیاری از چیزها علی الخصوص س َمت های 

کارگزاران و ساختارهای مدیریتی که پسان ها از سوی 

ساسانیان به کار گرفته شدند، در واقع در دولت های پارت 

 تند.ها وجود داش

 

برای بازشناسی زبان پارت ها مطالعه زبان ارمنی نیز 

اهمیت ویژه  دارد. زبان ارمنی به دلیل سیطره دراز چند 

سده یی اشکانیان و ساسانیان زیر نفوذ نیرومند زبان 

پارتی بود و از آن  تاثیر پذیرفته بود. گذشته از این 

ها، خط ارمنی، رسم الخط آرامی را در کنار شماری از 

ویژگی های زبانی و آوایی زبان آرامی به ارث برده است. 

از همین رو ممکن می گردد تا تلفظ واژه ها و در نتیجه 

 اصوات زبان پارتی را بازسازی و بازخوانی نمود.

 

اسناد به زبان پارتی از دوره  فرمانروایی پارت ها هم 

بسیار اندکشمار اند. بخش بزرگ شواهد و مدارک مکتوب به 

 2500پارتی در نیسا یافت شده است که در برگیرنده  زبان

می باشد که با رسم « راکای خاوری»برچسپ های سفالین از 

الخط آرامی بر جا مانده اند. این یادمان های مکتوب که 

از سده یکم پیش از میالد مانده اند، و روی هم  رفته 

مربوط به خرید و فروش مشروبات اند، شامل داده هایی اند 

ر باره مقدار، محل صدور و وضعیت حمل و نقل آن. همچنین د

می توان شماری از نوشته ها روی پارچه های سفالین را 

دید که ظاهرا به عنوان متون تمرینی برای کارکنان تازه 

کار استفاده می شده اند. با توجه به این که نام های 

صاحبان آن ها هم آمده است، می توان از روی آن گفت که 

واندن و نوشتن به هیچ رو محدود و منحصر به دربار خ

نبوده است و مردم  هم در زندگانی روزمره از آن کار می 

گرفته اند.  این یافته ها آن واقعیت را تایید می دارند 

که این  گونه نوشته های روی سفالینه ها از مناطق کم 

نفوس و از حیاط های کوچک با نام های صاحبان آن یافت 

اند. دلیل این که چرا این نوشته های سفالی بسیار  شده 

مهم اند، این است که سایر نوشته ها حفظ نگردیده و تنها 

 همین ها تا کنون سالم مانده اند. 

 



 67 

یادمان های فزونشمار دیگری هم در جنوب ترکمنستان در 

کونجه قلعه، ایگدی قلعه و در واحه مرو در ارک )ارگ( 

یز در ایران در شهر قومیس و قلعه و گوجار قلعه و ن

تورنگ تپه و در بین النهرین در نیپور یافت شده است. 

همچنین گروه بزرگی از ظروف و اشیای فلزی با خطوط کوتاه 

 یافت شده که تا هنوز به پیمانه وسیع نشر نشده اند.   

 

مانند منابع چینی و سایر منابع، بسیاری از متون مربوط 

ا هم به روی چرم نوشته می شدند به مسایل اداری پارت ه

که با گذشت زمان از میان رفته اند. تنها بخشی از نوشته 

ها که به روی پرگامنت )پوست( و یا گلدان های ساخته شده 

از گل ُرس درج شده بودند، تا کنون حفظ گردیده  اند. از 

سندی  -جمله یکی از نبشته ها در اورومان در غرب ایران 

ی پرگامنت به زبان پارتی است با خط نوشته شده به رو

میالدی. متن در باره مسایل عوارض  53آرامی متعلق به سال 

مالیاتی و فروش زمین می باشد. همچنین یک سند مربوط به 

کیلومتر  300وام در باره یک زمین استپی )دشتی( به وسعت 

در مرز استان در راه دور از میهن صاحب آن قرار داشته، 

 ت. یافت شده اس

 

می توان در باره آن هم سخن گفت که از  پاپیروس هم به 

عنوان کاغذ نوشتن وثایق در پارت کار گرفته می شده است 

که در دولت یونانو باختری تهیه می شده است. در اتاق 

سال پیش از میالد از سوی  300گنج کاخ شهرک آی خانم که 

، سلویکوس یکم در مرز خاوری باکتریا تاسیس شده بود

ابزاری سپید رنگی یافت شده است از پاپیروس و پرگامنت 

که با خاک و گل داخل آن چنان پیوند خورده و آمیخته است 

که تنها با فتاوری هایی ویژه پژوهشی، برخی از صفحات 

شماری از رساله های ارسطو را می توان رمزگشایی کرد و 

ر خواند.  در میان آثار حفظ شده و بیرون شده، یک فیگو

در سلویکیا در  1984هیرالکیس دیده می شود که به سال 

 کرانه رود دجله یافت شده است. 

 

این اثر به دالیل مختلف دارای اهمیت ویژه می باشد: نخست 

این که این کتیبه )سنگنبشته( درازترین اثر مکتوب به 

زبان پارتی می باشد که تاکنون به دست آمده است. دو 

همزمان به دو زبان تحریر یافته دیگر، این اثر مکتوب 

است: به یونانی و پارتی. همراه با آن، این اثر یگانه 

اثر یونانی پارتی برجامانده از دوره پارت ها است. سه 

دیگر، این اثر یک سند گواهینامه تاریخی است که در آن 

از یک رویداد سیاسی یاد شده است. یعنی فتح پاراکینه از 

یگر، این  که این اثر از اهمیت سوی پارت ها و چهار د

همزمان خدای هراکلیس یک نیمه خدای یونانی که در دوره 
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پارت  ها به ویژه محبوب بود و ورثرغنه
7

یک خدای  -

 پیروزمند جنگی ایرانی قدیمی.

                                                 
7

 ایهرام بَ ». در ویکی پیدیا در زمینه چنین می خوانیم:  

است که  یرانیا زدانیو از ا یزرتشت میورثرغنه از مفاه

 .باشد یم روزیشکن و پ مانع ینام او به معنا

 ایبه گونه َوَره ران  انهیم یبهرام در متون پارس واژه

است. بهرام به  َوَره رام و در اوستا به صورت و ر ث َرغ َنه آمده

 یدوست داشتن اریباستان بس رانیدر ا بخش یروزیصورت پ

 یها از بخش اوستا که شتی نیچهاردهم شتیاست. بهرام  بوده

بهرام سروده  شیدر ستا رود یاوستا به شمار م یرزم

 است. شده

 ی:شناس نام

شکن( در  )مانع vrtra-g'hanبه نام * یرانیهندوا زدیا کی نام

به  انهیم ی)ورثرغنه( و در پارس vərəθraγnaاوستا به صورت 

-این شهیاست. ر شکل ورهران، ورهرام و بهرام در آمده

)زننده موانع(  wltro-gwhen-ه صورت *آن ب ییهندواروپا

 .شود یم یبازساز

vṛtrahan ندرایا یهند زدیا یها از صفت یکیشکن( که  )مانع 

 واژه بهرام است. نیهم زین باشد یم

 ،یبه صورت واهاگن و ورام، در سغد یورثرغنه در ارمن نام

ُارالگنو،  ،یدر زبان کوشان هرام،یور ،یوشن، در پارت

 است. درآمده

 .ندیگوی ام هر ماه بهرام م ستیبه روز ب زین و

 :ها یژگیو

و  رومندیاهورا ن دهیاست که بهرام آفر آمده شتی بهرام در

 ورشیدارد. او  یزیشگفت انگ یینایب یرویفرهمند است و ن

و  ها یو چه َکو ان،یهمه دشمنان را، چه جادوان و پر

و  یگجهان را تاز شکند، یرا در هم م« ستمگر» یها َکَرپان

کند.  یها را بر آورده م آرمان یو به خوب بخشد یم یآشت

و  رومندیو بازوان ن یفرزندآور ییتوانا نیچن بهرام هم

 .بخشد یم یریو دل یتندرست

 است: شده داریها پد که بهرام به صورت آن ییکرهایپ

 تندتاز   باد  

 ن،یزر یها با شاخ ییباینر  ز گاو  

 د و ل گام زرنشـانزر یها با گوش ییبایز دیسپ اسب

 کننده زیوخ و رهرو و جست زرویو ت ریسرکش و گازگ شتر  

 تازد، یم شیبه پ زیت یها که با دندان ینر گراز

 با،یدرخشان و ز یپانزده ساله و فروغمند، با چشمان یمرد

 کوچک یها و با پاشنه

و  َدرد یو از باال م ردیگ یم نییکه از پا« واَرغ ـن» پرنده

 است نین، تندترمرغا انیدر م

 چداریپ یها با شاخ ییبایز یدشت قوچ

 زیسرت یها با شاخ ییبایز یُبـز  دشت َنر
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دست روزگار همچنان شمار اندک کتیبه های سنگی یی را که 

ه بیشتر آن ها در دوره فرمانروایی ساسانیان نوشته شد

بودند، جاودانه نموده است. از  جمله برای مثال نوشته 

های شاهانه ساسانی نقوش روی صخره ها و برج نقش رستم 

)شاپور یکم( و پایکولی )نرسه یکم( و کتیبه های اروپایی 

کهن اند. در نقش رستم، برای مثال چنین دیده می شود که 

 اردیشیر یکم در یکی از نقوش -نخستین پادشاه ساسانی

کنده شده به روی صخره ها از اهورامزدا حلقه شاهی را 

دریافت می دارد. به روی اسپ ها به یکی از زبان های 

پارسی میانی، پارتی و یونانی نوشته هایی نقش بسته است 

 که صحنه را شرح می دهند.

 

از دوره پارت ها یک کتیبه قدیمی بر جا مانده است به 

رشته کوه های زاگرب در روی یک صخره در سر پل ذهاب در 

یکی از مقرهای ساتراپ ها که در باره پادشاه پارت گودرز 

اطالع می دهد و یک کتیبه از دوره مشهور پارت ها از 

 بیستون. 

 

آخرین کتیبه پارتی پیش از واژگونی اشکانیان در شوش از 

 میالدی است در نزدیکی تنصیب ساتراپ خاواساک.   215سال 

 

هی های ما از دوره پارت ها از روی بخش بزرگی از آگا

نوشته هایی است که مقارن با اوایل سده بیستم در واحه 

تورفان )در استان  سینکیانگ چین( کشف شده اند. این ها 

متون نوشتاری یی اند از سده های هشتم تا یازدهم میالدی 

که نظر به ریشه و خاستگاه خود به دوره رواج آیین مانوی 

پارت ها( بر می گردند. در این قطعات که  )در اواخر دوره

به نام قطعات تورفانی نام گرفته  اند، و امروز بخش 

بزرگ آن در موزه برلین به نمایش گذاشته شده اند، نوشته 

هایی به زبان های مختلف ایرانی میانی آمده اند، از 

جمله پارسی میانی، پارتی، سغدی، ساکی و باختری. با 

متون برای نخستین بار ممکن گردید که  تجزیه و تحلیل این

زبان های میانی پارسی و پارتی را به گونه آشکار از یک 

دیگر تفکیک کرد و آگاهی خود را در باره زبان های 

ایرانی به گونه قاطعانه توسعه داد.  مقارن با کشف 

نبشته های تورفانی، متون پارسی میانی تنها به شکل 

که از روی زبان آثار زردشتی دبیره پهلوی در دست بودند 

شناخته می شدند. امروزه هم متون تورفانی پارتی همچون 

مهم ترین منبع برای تحقیقات پیرامون زبان های مختلف 

 ایرانی میانی مانده اند.  

 

                                                                                                                                                             

در  نیورآذیو ز نیکارد  زرکوب و نگار کیکه  یشکوهمند مرد  

 گ. -«.بر داشت
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از متون پارتی و ایرانی میانی مانوی، متفاوت از دیگر 

ر آثار که در یک نسخه منحصر به فرد اند، شمار بسیاری د

 ایران حفظ گردیده و به همان شکل اوریجینال مانده اند.     

 
 پیوست ها....

 دیدگاه الترناتیف:

با توجه به اهمیت و ارزش گنجینه تورفان و مجموعه آثار 

یافت شده در آن سرزمین و برای آشنایی یافتن بهتر با 

 آن، خواندن مقاله زیر را به همه دوستان سفارش می کنیم:

 یو برنامه ها گاهیجا نه،یشیپ»، ۱۳۸۱ورنر،  زوندرمان،»

نامه  ،یاریترجمه آرمان بخت ،«یتورفان یپژوهش ها

 19 یاپیفرهنگستان، دوره  پنجم، شماره سوم، شماره پ

 «.۱۷۵ -۱۸٦ ی(، برگ ها۱۳۸۱ بهشتی)ارد

 

متن پی دی اف این نوشته را می توانید در گوگول مطالعه 

  فرمایید.

 

را که در باره متون یافت شده در در این جا مقاله یی 

 تورفان نوشته شده است، خدمت پیشکش می کنیم:

 

  یفومش یشکر

 نو یفارس یمتن ها نیدر کهن تر یعرب لیدخ واژگان

 (از مجموعه تورفان ی)به خط مانو

 

چه نثر و  ،یفارس اتیادب خیتار هیاول تیما از وضع یآگاه

است  افتهیاب ها بازت سیاز دستنو ی( در گروه۱چه نظم، )

کاوشگر  تیا( چهار ه۱۹۰۲ -۱۴) ستمیب یکه در آستانه سده 

( و آلبرت ُفن ُلُکک ۲آلبرت گرونو د ل ) یبه سرپرست یآلمان

( )ترکستان ۴) انیج نیش التی( در واحه تورفان در ا۳)

 یمیقد قت،یکشف کرده اند. در حق ن،ی(، در غرب چیشرق

ما به  یبرا انیانوتوسط م یمدارک  زبان و ادب فارس نیتر

گروه  از  نی( پس از فرستادن نخست۵مانده است.) ادگاری

سرپرست وقت  موزه  ن،یاز تورفان به برل افتهیمدارک باز

 چیکه ه یکس( »٦) ر،کارل مول لهلمیو شیدریفر ،یمردمشناس

، «ناآشنا نبود شیبرا ،یگرفته تا ژاپن یونانیاز  ،یزبان

ها شد.  سیدستنو نیخط ا ییموفق به رمزگشا ۱۹۰۴( در ۷)

 یتر متن ها شیبود که متوجه شد اگرچه ب یکس نیاو نخست

نوشته  یمانو ژهیبه خط و یمان شیمربوط به ک یتورفان

 ای یپارت ،یسُغد نهقطعه ها،  نیاز ا یشده، زبان برخ

 جانیه نینو است؛ و از ا یبلکه فارس انه،یم یفارس

دارد. او  زین یعرب لیآن که حتا واژگان دخ زتریانگ

را در اثرش، دستنوشته  M106قطعه  یعرب ل  یواژه دخ ازدهی

 ن،یبازمانده به خط استرانجلو از تورفان، ترکستان چ یها

 ( ۹( نام برده است. )۸)
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 ،یفارس یقطعه ها نینشان داد که زبان ا یبعد یپژوهش ها

است  یو مورد انتظار، که زبان ختهیفره یدر ینه آن فارس

در مرحله  یزبان ؛یدر یو فارس انهیم یفارس انیحد فاصل  م

 خواند.  «نینو  آغاز یفارس»بتوان آن را  دیگذار که شا

 

  یعرب یو نفوذها ینو  مانو ی: زبان و امال فارسکمی بخش

  گاهی: نفوذ و جایدر ترکستان شرق یعرب زبان

 ریدر تورفان، در مس ،ینو به خط مانو یفارس یها متن

ـ مسلمان،  یمانو یطیو در مح شمیابر جاده  یشاخه شمال

( نوشته شده یالدی)نهم م یقمر یدر حدود سده چهارم هجر

در  یاسالم یسده ها نیدر نخست یسغد یجیاست. با سقوط تدر

 انیددر منطقه، سغ یفارس تیسمرقند و بخارا و بسط و تثب

غرب ـ شرق  کاشغر ـ قراشهر در رفت  یکه در طول جاده تجار

نقاط  نیتا دورتر ی، وارثان انتقال فارسو آمد بودند

زمان بود که  نیشدند. در ا شمیجاده ابر یشاخه شمال

 یتیاقل ای یغوریچه او یچه سغد ،یمانو یها یتورفان

 یم ماز سمرقند الها شهیهم یفرهنگ لیدر مسا»که  گر،ید

 ه،یناح یمذهب یها تیاقل گری( همگام با د۱۰، )«گرفتند

صرف دست فرو شستند و به  یه بردارو نسخ یسیاز متقدم نو

 ( ۱۱آوردند. ) یرو یسینو یفارس

 

 ر؛ینوشتند، وال غ یخود م یآنان، در واقع، به زبان مادر

بود.  یاز عرب یواژگان رشیدر حال پذ جیکه به تدر یزبان

به شرق،  یورود اسالم، زبان و خط عرب زپس ا ی( چند۱۲)

 یبه خط عرب یسیون یرقم خورد و فارس یمانو ژهیسقوط خط و

جامه »جذب اسالم شدند و  جیبه تدر انیمعمول شد؛ مانو

 یاثر» چیه گری. حدود چهار سده بعد ددندیپوش «یمسلمان

 نشده است.  دهید «یبا ُمهر مانو

 

سبک  ن  ینو ی: سّنت ها و گونه هایالخط متاخر مانو رسم

 شناسانه 

 لیدر اوا انهیم یژرف تر زبان فارس یو دگرگون تحول

 یبرا ران،یدر شرق ا یفرهنگ طیشرا رییو تغ یدوران اسالم

 جادیا یدیجد یازهایو ن طیشرا زین ینگارش مانو نییآ

 یکرد؛ و در همان حال که واژگان، مضمون ها و مفهوم ها

 یم یهر چه گسترده تر و ژرف تر وارد جامعه مانو دیجد

با  قیو تطب دیجد یجذب عنصرها یبرا زین انیشد، مانو

ـ باز هم مطابق  شیدر سنت خو ییرهاییبه تغ دیجد طیشرا

از  ی. نه تنها ُفرم برخدندیازیشان ـ دست  نهیریبا سّنت د

شد تا  دهیآفر دیجد ییها سهیکرد، که نو رییها تغ سهینو

نبوده  ریکوشش فراگ نیبرآورده شود . اما ا دیجد یازهاین

 یرا در بر نگرفته است )نک. کم یعرب یو همه واج ها

کوشش  نیاز ا یجا تنها به شمار کم نیتر(. من در ا نییپا

 یعرب لیکنم که به نفوذ و ثبت واژگان دخ یها اشاره م
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در رسم  یفن یرهاییکه منجر به تغ یشود؛ دخالت یمربوط م

 شد.  یخط مانو

 

( دو نقطه گذاشته شد ۱۳« )‘( ) نیع» سهی. بر فراز نونیع

 «تیمعص» m’‘¨sy’tمانند باشد.  «یعرب نیع» شگر( تا نمای¨)‘

 «نیع» ی/ براaواکه کوتاه / M411+M427a+5391/R/5در متن .

ممکن  سهینو نینشان داده شده است. ا>’<  سهیبا نو یگاه

/ δ’b/‘azāb’¨‘گذاشته شود، مانند  «نیع»  سهیاست پس از نو

البته نه همواره  سهینو نی. از اM106/I/R/2در « عذاب»

 انهیم یفارس ییمطابق سّنت امال بلکه ،«نیع» یآوا یبرا

واکه   مین ای نی/  آغازiنشان دادن واکه کوتاه     / یبرا

/yنمونه،  یاستفاده شده است؛ برا زی/ ن‘¨yl’ /illā« / ّدر « اال

M105b/R/8 . 

 

 یفارس ییاز سّنت امال یرو یبه پ ،ی. معمولن کاتب مانوفا

 یم دهاستفای  سهی/ از نوf/ ینگارش آوا یبرا انه،یم

سنت وفادار است؛ اما  نیبه ا زین دیکرد. او در دوره جد

که  ،یواژگان فارس ی( تنها برا۱۴) نگینه به قول هن

-δ[w]lpk¨’r /δu-lگرفت، مانند  یدر بر م زیرا ن یواژگان عرب

faqār« /در « ذوالفقارM786/R/3از آن جا  ،ی. اما به طور کل

« ف»متفاوت از  یاندک یسفار« ف» یکه به زعم کاتبان مانو

متفاوت باشد،  یاندک دیآن با سهینو نیاست و بنابرا یعرب

 نیشد ا ی)به صورت( کوشش می با قراردادن دو نقطه بر باال

 «وسفی»  ¨Yūsuf/ ywspنمونه، / ینشان داده شود؛ برا زیتما

 نییآ نیسهون از ا یحال، گاه نی[. با ا18]M786/V/1در 

 یم سهینو نیبا هم زیرا ن یفارس یزند و واژه ها یم زیگر

 ینسبتن فراوان  آن، واژه فارس یاز نمونه ها یکینگارد. 

p¨rm’n /farmān /«در قطعه  «فرمانM5391/R/3   .است 

 

با افزودن دو « قاف» سهینو انه،یم ی. در عصر فارسقاف

متقدم  یآن در متن ها ییکه ارزش آوا q ینقطه بر باال

 یاع شده بود تا از آن برابرابر بوده، ابد قنیدق یمانو

 نیا ان  یاستفاده شود. مانو یغوریاو یترک ینگارش متن ها

 سهیبه ابداع نو یازین «یقاف عرب» یثبت آوا یدوره برا

 یاستفاده کردند؛ برا سهینو نیو از هم دندیند یدیجد

 ی. گهگاه، به جاM150/V/5در « عقرب/ »q¨rb /‘aqrab¨‘نمونه، 

 gl¨‘نمونه،  یستفاده شده است؛ براا یبه سادگ سه،ینو نیا

/‘aql« /در « عقلM105b/R/15امر آن است که در  نی.  علت ا

)غ(  یسه ی< از نوγ> یآوا یمتقدم، کاتب برا یمتن ها

؛ اما او در «بغ/ »bg /baγنمونه،  یکند؛ برا یاستفاده م

از آن رو که تفاوت  ،یدوره در نگارش واژگان عرب نیا

 ابد،ی یتر موارد در نم شیرا در ب «قاف»و  «نیغ» یآوا

برد؛ ما بر اساس  یهم به کار م یآن دو را سهون به جا

جا و  بهنا  یاست که قادر به درک استفاده  یریتفس نیچن
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« خلق» ینگارش کلمه  یبرا  سهینو نی(  ا۱۵سبک شناسانه )

 . میشو یم  M105b/V/13/ در xlg /xalqبه صورت 

 

پربسامد در  سهی< که نوδ> یمیقد سهیمثلثه و ذال. نو یثا

 یگاهیجا یعرب ینگارش کلمه ها یاست، برا یسغد یمتن ها

بود که  یعی. کاملن طبابدی یبغرنج م یژه و البته اندکیو

<δبه کار رود؛ مانند  یعرب« ذال  »نشان دادن  ی< برا

‘¨’δ’b /‘azāb« /در « عذابM106/I/R/2جا است  نی. اما مشکل ا

 ای<  θنشان دادن  > یرا برا سهینو نیا یکه کاتبان مانو

 زیزبان است ـ ن نی)ثاء مثلثه( ـ که مخصوص ا یعرب« ثاء»

.  M106/I/R/7در « َمَثل/ »mδl /maθalبردند؛ مانند  یبه کار م

« ذ» صیباشد و تشخ نیتوانست مشکل آفر یم زیعدم تما نیا

ها را، آن هم در آستانه ورود  نآ انیو تفاوت م« ث»و 

سخت کند.  اریبس ،یبه ترکستان شرق یعرب اتیو ادبزبان 

 یبرا یمشکل بود که گاه نیرفع ا یبه اعتقاد من، برا

شده  ی<( استفاده مδدو > یعنی< )δδاز >« ثاء»نشان دادن 

»   tδδlyδδنمونه،  یخوانده نشود؛ برا« ذال»تا سهون 

 خیتار رمیگ یم جهیرو، نت نیا ز. اM150/V/3در  «ثیتثل

باشد که  ییمتاخرتر از متن ها دیبا یه از متن هادست نیا

< استفاده شده است. δ> کیاز  یعرب ی« ثا» یدر آن ها برا

  M106از قطعه  دتریجد دیبا M150 سیدستنو ن،یبنابرا

 باشد. 

 

 ی/ در دوره انتقال  مختصات زبانg/ ی. آوارملفوظیغ یها

ا  آن ر یافتد و جا ینو، م یبه دوره فارس انهیم یفارس

/( x’n’g /xāneنمونه، خانه  ی)برا ردیگ یم رملفوظیغ ی«ها»

 افتهی انیپا یکه واژگان عرب نیبه تصور ا ی. کاتب مانو

سر  زقانون باال را ا دیبا زین رملفوظیغ ی«ها»به 

 jwmlgرا به صورت « جمله»مانند  ییگذرانده باشند، واژه 

به  دیآن را با دیترد ی(، اما بM106/II/V/6نگارد ) یم

 یشکل، اگرچه وفادار نیکرد. به هم یسی/ آوانوjomleصورت /

 M9011 س  یکهن عامل آن شد که کاتب دستنو ییبه سّنت امال

 k’sbyg)حاصل مصدر( را به صورت  «یکاسب» یصورت عرب

 یسی/ آوانوkāsebīبه صورت / دی(، آن را باB/5بنگارد )

ه حتا دور نیا یکه کاتب مانو میکرد. در نظر داشته باش

نگارد  یم yg‘به صورت  زی/ را نīکسره اضافه /

(M106/I/V/8 .) 

 

 ها  سیدوم: دستنو بخش

مقاله بر اساس  نیا یمانو یمتن ها یعرب لیدخ یها واژه

متن ما  نیگرد هم آمده است. نخست یتورفان سیدستنو ازدهی

توسط  یاست که در همان سال کشف رمز خط مانو M150قطعه  

آن توسط خود او خوانده و  یتر بخش ها شیب ۱۹۰۴مولر در 
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 واژهاست،  یقطعه،که در باب گاهشمار نیمنتشر شد. از ا

قلم  نیاستخراج شده است. صاحب ا ینسبتن فراوان یعرب یها

بازخوانده، و  گرید یها سیرا چون همه دستنو سیدستنو نیا

شده توسط مولر، چند واژه  ییشناسا یافزون بر واژه ها

کرده است. اما از آن جا که  ییشناسا زیا نر گرید یعرب

با کوشش  الناست، احتم دهید بیقطعه پاره پاره و آس نیا

تر  یتر و قو شیب یی انهیو امکانات را گریکارشناسان د

 افزود.  نهیگنج نیبه ا یگرید ییبازهم بتوان واژه ها

 

و  نگیتوسط هن نیاز ا شیمجموعه پ نیا سیدستنو هفت

است که در  ینکته مهم نیده اند. اما ازوندرمان منتشرش

 نگ،یهن یمطابق رده بند M9010و   M581 ،M613سه قطعه  

متن  نگ،یهن ی)مطابق رده بند M9130 یو قطعه  Bو  Aمتن 

C )-   داستان بلوهر » یمانو تیاز روا یی کپارچهیکه متن

مانده،  یدهند ـ در آن چه که باق یبه دست م« و بوداسف

از واژه ها از  یاریشود. بس ینم دهید یربواژه ع کیحتا 

همراه با قطعه  ۱۹٦۲آن را در سال  نگیکه هن M786قطعه  

باال در مجموعه مقاالت ران ملخ انتشار داده، و از   یها

M403 ،M877 مطابق رده بند(زوندرمان، متن  یA) ،M411 ،

M427a  وM5391 مطابق رده بند(زوندرمان، متن  یB )

و دو نسخه   M106( ۱٦) یدوبرگ سید. دستنواستخراج شده ان

گوهر به  انیدر ب کپارچهی یتیکه روا M901و  M105bبدل 

  نهیگنج لیتکم یما برا یقطعه ها نیدهند، مهم تر یدست م

 .ندیآ یم رنو به شما یدر فارس یعرب لیواژگان دخ نینخست

 

 سیدر چهار دستنو ،یمانو یفارس یها سیدستنو انیم از

شده  ییشناسا یعرب لیواژگان دخ زین ریزمنتشرنشده 

 یسیکه دستنو M9009( همراه با a,b,c)M595( قطعه  ۱۷است:)

 یمانو ست  یناشا ستیو گونه شا یظاهرن اخالق یواحد و متن

 یعنوان ها یدارا با،یز سیدستنو نیدهد. ا یبه دست م

و پاره پاره  دهید بیآس ی( با مرکب سرخ، برگ۱۸) یفرع

 یواژه عرب کیبا رسم خط متقدمش تنها  M8202است. قطعه 

که از  دیآ یبر م نیمتن آن چن یدارد. از ساختار کهن گرا

 یکهن تر باشد. برخ یاندک ینو  مانو یفارس یقطعه ها گرید

کوچک تر از آن هستند که بتوانند  اریقطعه ها بس نیاز ا

ما را، آن چنان که ممکن است در آغاز کار انتظار  نهیگنج

شان  یکه ارزش اسناد ستین یدیسازند؛ اما ترد لیکمرود، ت

 کیهر  زین M746aو  M9011 یباال است: قطعه ها تینها یب

 ی. براندیافزا یواژه به واژه نامه کوچک ما م کیتنها 

 ،یتورفان یمانو یامتن ه یاستخراج مجموعه واژگان عرب

 ینو  مانو یمنتشرنشده فارس یها سیکنم همه دستنو یتصور م

 باشم.  دهید را

 

 نوشت ها:  یپ



 75 

۱-   See PM, 89-104 . 

۲-   A. Grünwedel  

۳-   A. v. LeCoq  

۴-   Xinjian / Sinkiang  

که در تورفان کشف شده، به  ییمجموعه دستنوشته ها   -۵

 ،یپارت انه،یم یبه هفده زبان، از جمله فارس یطور کل

از جمله  ،یگروه خط زدهیتومشوق؛ و س ییو سکا یبلخ ،یسُغد

نگاشته شده  ،یو خط مانو یخط سغد ،یدو گونه خط پهلو

 اند. 

٦-   F. W. K. Müller  

 . 179، 1381زوندرمان    -۷

۸-   HR i-ii . 

۹-   Ibid, 106 . 

 . 3-4، 1337 نگیهن   -۱۰

 ینسخه بردار ریکه ناگز ستیبدان معنا ن نیاما ا   -۱۱

( را رها یسغد ای یپارت انه،یم یکهن )فارس یاز متن ها

اتفاق واقعن افتاده  نیکرده باشند، گرچه ممکن است ا

 باشد. 

ـ  یفارس یموجود در متن ها یعرب لیواژگان دخ یبرا   -۱۲

 . 28و  12-15، 1385 یدیباغ ب ییبه: رضا دیبنگر ،یهودی

 نامند.  یم« همزه»آن را  یبرخ   -۱۳

۱۴-   See PM, 91 . 

۱۵-   Stylistic aspect  

۱٦-   Bifolio  

۱۷-   Cf. Catalogue, 150 • 87 . 

۱۸-   Caption  

۱۹-   Ibid, 101, no. c: or (hyr’) n  ? 

 

 نامه: کتاب

 یفارس یمتن ها نیکهن تر»، ۱۳۸۵حسن،  ،یدیباغ ب ییرضا

، نامه («یو مانو یانیسر ،ی)عبر یرعربیبه خطوط غ

، ۳۰ یاپیفرهنگستان،  دوره هشتم، شماره دوم، شماره پ

 . ۹ -۳۱ یبرگ ها

 

 یو برنامه ها گاهیجا نه،یشیپ»، ۱۳۸۱ورنر،  زوندرمان،

نامه  ،یاریترجمه آرمان بخت ،«یتورفان یپژوهش ها

 19 یاپیفرهنگستان، دوره  پنجم، شماره سوم، شماره پ

 . ۱۷۵ -۱۸٦ ی(، برگ ها۱۳۸۱ بهشتی)ارد

 

نسخه شعر  نیتر میقد»، ۱۳۳۷والتر برونو،  نگ،یهن

س  ات،یمجله دانشکده ادب ارشاطر،یترجمه احسان  ،«یفارس

 .۱ -۹ ی، برگ ها۴، ش ۵
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خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری

 بخش هفتم

 دوره  کوشانی

 
در این بخش به بررسی توده هایی می پردازیم که گویشوران 

زبان » زبان ایرانی سکایی ُختنی )ُتخاری یا کوشانی( و نیز

)زبان باختری( بوده اند. در « پارسی میانه خاوری پسین

واقع، این بخش یکی از مهم ترین بخش های کتاب دست داشته 

است، زیرا بیشتر ربط می گیرد به دوره فرمانروایی 

کوشانیان که دردمندانه در باره این دوره در زبان پارسی 

تقریبا دری اطالعات بس اندکی در دست است و می شود گفت 

در تاریکی به سر می بریم. به ویژه کمتر کسی در باره 

پیشنه تاریخی این توده ها و زبان شان اطالعات دقیق علمی 

 دارد. 

 

در این جا می خواهم چند نکته مهم را خاطرنشان بسازم. 

بخش دست داشته یکسره به کوشانیان تخصیص یافته است. با 

ینده کتابی را در توجه به این که در برنامه دارم در آ

باره کوشانیان از روسی به پارسی دری برگردان نمایم، در 

این جا تنها به یک رشته اطالعات عمومی بسنده می کنیم. 

آن چه مربوط به دوره های کیداریان و یفتلیان می گردد، 

 می کوشیم در بخش های بعدی به تفصیل بنویسیم.

 
ته است فتح باب روشن است آن چه در این نوشته بازتاب یاف

و آغاز کار است و به هیچ رو نمی توان آن را سخن آخر و 

فرجام کار ارزیابی کرد. هنوز مطالعات بنده در زمینه 

بسیار ابتدایی است. امیدوارم بتوانم در آینده کار را 

 در زمینه دنبال نمایم.  

 

در باره کوشانیان در زبان روسی آثار بسیار ارزشمندی 

مبتنی بر داده های تازه علمی در عرصه های نوشته شده که 

زبان شناسی، نسب شناسی، باستان شناسی و... اند و 

دردمندانه تا کنون هیچ کدام به پارسی دری برگردان نشده 

اند. حتا کتاب هایی بسیار مهمی که نیم سده پیش از 

امروز به چاپ رسیده بودند و ترجمه آن ها بس مهم و از 

ناپدیر بود، در کنج بایگانی ها در اولویت های تاخیر 

آسیای مرکزی در عهد »تاق نسیان گذشته شده اند؛ مانند: 

 « کوشان

(Central Asia in the Kushan priod)  
که گنجینه یی است در بر گیرنده ده ها مقاله و سخنرانی 

بزرگترین دانشمندان خاورشناس در همایش بین المللی 

همکاری پژوهشکده خاورشناسی کوشانی که از سوی یونسکو به 

در دوشنبه  1968پژوهشگاه علوم شوروی پیشین به سال 
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برگزار شده بود.
8

ریاست همایش را شاد روان اکادمیسین 

رییس وقت پژوهشکده به دوش داشت. در  -باباجان غفور اف

رییس وقت انجمن  -این نشست، شاد روان استاد کوهزاد

رییس وقت  -ستمندیتاریخ و شاد روان داکتر شاهی بای م

 باستانشناسی کشور اشتراک ورزیده بودند.

 

با توجه به این که هدف ما بررسی سیر تحول و تکامل   

تاریخی زبان  ما در بستر تحوالت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

و تمدنی است، از همین رو، به بررسی دوره های یاد شده 

به  می پردازیم. اما پیش از آن بایسته است تا نگاهی

مفهوم توران بیفگنیم. ما در بخش های پنجم و ششم اطالعات 

بایسته را در باره سرزمین توران، توده های تورانی و 

زبان این توده ها آورده ایم. از این رو، بهتر است، 

 نخست به سراغ آن  نوشته ها بروید.

 

به هر رو، می پردازیم به اصل مطلب. در گذشته گفتیم که 

ن دولت هخامنشی به دست اسکندر مک دونی، پس از برافتاد

شمار بسیاری از درباریان، دبیران، دولتمردان، سپاهیان، 

لشکریان، دفتریان، خاندان های اشرافی، بازاریان، 

هنرمندان، معماران، پیشه وران، کسبه کاران، کاهنان، و 

فشرده سخن کل دستگاه  دولت و همه آنانی که می 

بیشتر به گستره سرزمین  -ایران توانستند، به خاور پشته

بلخ و آسیای میانه سرازیر شدند که شمار دقیق شان روشن 

نیست. اما می تواند سر به ده ها و حتا صدها هزار نفر 

بزند. روشن است این ها زبان خود را هم با همه واژگان 

 گسترده دفتری و لشکری و بازاری خود به همراه آوردند.

 

از لشکرکشی اسکندر به شرق ایران،  گذشته از این ها، پس 

سپاه بیکران شاید چند صد هزار نفری و شاید هم چند ده 

هزار نفری وی با بردگان پارسی شان برای همیشه در این 

سرزمین ماندگار شدند. این گونه، زمینه آمیزش و سنتز 

زبان بومی اوستایی رایج در بلخ با زبان های دو 

رسی باستان )هخامنشی( و پا -امپراتوری بزرگ باستانی

هلنی )یونانی( فراهم گردید و زبان نوی پدید آمد که با 

رسم الخط یونانی نوشته می شد و روشن است ساختار آن از 

ساختار پارسی باستان و زبان رایج در کشور بلخ متفاوت 

زبان »بود. می شود پیشنهاد کرد که این زبان را به نام 

                                                 
8

استاد  -. جا دارد از دوست دانشمندم جناب آقای داوری 

ابراز زبان و ادبیات پارسی دری دانشگاه هایدلبرگ آلمان 

سپاس نمایم که این کتاب بینظیر و شمار دیگر از آثار 

مبانی زبان »ارزشمند و کمیاب )مانند کتاب سه جلدی 

شهکار جاودانه شاد روان استاد آبایف( را « شناسی ایرانی

از کتابخانه استاد هلموت هومباخ به دسترس بنده گذاشته 

 اند.   
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یاد کرد. چون کانون تشکل آن « پارسی میانه خاوری نخستین

در گستره بلخ بوده است و هم از زبان اوستایی جوان پسین 

و هم از زبان پارسی باستان غربی در اثر رخنه واژگان و 

؛ تفاوت هایی چشمگیر « یونانی»شاید هم دستور زبان 

 داشته است. 

 

پس از برافتادن دولت یونان و باختری )س لوکی(، با  

انیان، کیداریان و... و به ویژه ره سرازیر شدن کوش

گشودن آیین نو بودایی، شمار فراونی از واژه های دیگر 

از جمله چینی، هندی و تبتی وارد گستره ایران شرقی 

گردید. یعنی باز هم زبان دچار دگرگونی و دستخوش تاثیر 

« زبان باختری»پذیری گردید. درست همین زبان نو را باید 

خاوری پسین( شمرد که بر شالوده زبان )زبان پارسی میانه 

 پارسی میانه خاوری نخستین تشکل یافته بود.

 

با آمدن کوشانی ها )تخاری ها(، کیداری ها و یفتلی ها 

به شرق پشته ایران، زبان شاهنشاهی تخاری )مهبانویان یا 

یوئه شی ها( که در واقع زبان یک شاهنشاهی تورانی 

ینه واژگانی زبان ما )سکایی ختنی( بود، نیز به گنج

افزود گردید. در پهلوی آن، راهیابی آیین بودایی واژگان 

خودش را از تبت و هند به همراه آورد. گشایش راه ابریشم 

نیز در داد و ستد فرهنگی و تمدنی میان خاور و باختر 

بسی سودمند بود. ره آورد همه این ها پیدایش زبان 

ر واقع زبان پارسی باختری )بلخی( بود که می شود گفت د

دری میانه خاوری پسین در امتداد زبان پارسی دری میانه 

 نخستین بوده باشد. 

 
 

بایسته است به یک نکته باریکتر از مو اشاره داشته باشم 

و آن این که زبان  باختری )بلخی( با زبان کوشانی 

)ُتخاری( متفاوت بود و نباید این دو زبان را یکی 

 ه پسانتر به تفصیل سخن خواهیم گفت.پنداشت. در این بار

  

 دوره نیاکان کوشانیان:

 پیشینه تاریخی ماهبانویان )یوئه شی ها(:
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در میانه های هزاره یکم پیش از میالد، در گستره پهناوری 

از گانسو و حوضه رود تاریم و تورفان و ختن و کاشغر 

 گرفته در سر تا سر مرز میان چین و مغولستان و هفترود 

و جنوب سایبریا، شاهنشاهی تورانی یی فرمان می راند که 

کشور شان را چینی ها به نام کشور یوئه شی ها 

)ماهبانویان یا سرزمین شهبانوی مهتابی( می نامیدند. در 

این سرزمین مردمانی می زیستند که متشکل بر چندین قبیله 

 بودند که چهار، پنج قبیله شان بسیار سرشناس بودند:     

( های کوچی )آسیان ها یا اوسون ها غیر از این asiiiآسی ) 

( s sakarovalساکاروال ها )، (pasiansها اند(، پسیان ها )

 ُتخارها.  و ( غیر از این ها اند(sakarauks)ساکاراوکی ها )

 

پرسشی که مطرح است، این است که چرا از کوشانیان در 

ر رو، در این میان این قبایل نام گرفته نشده است؟ به ه

باره کمی بعد تر. بایدگفت که ماهبانویان پس از شکست از 

دست هونوها که برخاسته از خیونیان بودند و در اثر 

آمیزش گروه هایی از خیونیان با چینی ها به میان آمده 

بودند، به سه بخش تقسیم شدند. گروهی که عبارت بودند از 

بت گریختند، بازماندگان دودمان شاهی کیدار، به سوی ت

گروهی هم ماندگار شدند و زیر فرمان اوسون ها و هونوها 

قرار گرفتند و بخشی هم که عبارت بودند از ُتخاریان به 

سوی هفترود و سپس هم سغد گریختند و در سرچشمه ها و 

بستر میانی رود گلزریون )سیر یا سیحون( ماندگار شدند. 

تنها می  تا این جا باز هم خبری از کوشانیان نیست.

خواهم بگویم که همه زبان شناسان بنام جهان همنگرند که 

زبان تخاریان از زبان های ایرانی شرقی بود و تردیدی 

ندارند که این زبان سکایی ختنی بود. حاال می بینیم که 

کلمه کوشان از  کجا برخاسته است. راستش، من به رغم 

شان کاوش فراوان در هیچ جایی به وجه تسمیه واژه کو

برنخورده ام و تا کنون هیچ کسی هم نتوانسته است پاسخ 
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درخور و بایسته یی به این پرسش بدهد که کوشان یعنی 

چه؟.  از این رو، ناگزیر گردیده ام، دست به دامن تاویل 

و فانتیزی علمی بزنم و به حدس و گمان متوسل شوم. خدا 

 کند به این درجه اجتهاد رسیده باشم. با این هم، می

 کوشم دیدگاه خود را در زمینه ابراز دارم:

 
فشرده داستان این است که چینی ها رود سیحون یا جوی 

می گفتند. با توجه به این که « گوی شوی»گلزریون را 

ُتخاریان پیش از به قدرت رسیدن در باختر، نزدیک به دو 

سده در سرچشمه های رود گلزریون بود و باش داشتند، به 

ها و به قول چینی ها گوی شویی ها یا از نام گلزریونی 

سوی سغدیان به گمان اغلب به نام گلزریونیان یا 

گلزریونی ها یاد می شدند. از همین رو، شاید چینی ها 

یعنی گویشانی ها یاد می کردند. « گوی شویان»ایشان را 

یعنی این چینی ها و پیرو آن ها توده های همسایه شان 

ان را گویشانی )کوشانی( نام بودند که بخشی از تخاری

 داده بودند.

 

یک احتمال دیگر هم می رود و آن این که در زبان چینی 

به معنای کوه است و شاید هم گویشان به معنای « شان»

یعنی کوهستان گلزریون و « گوی»مردمان باشنده کوهستان 

یا شاید هم جوی گلزریون بوده باشد. این است که با گذشت 

و کوشانیان متحول شدند. شایان یادآوری  زمان به کوشان

است که به زبان ترکی همین اکنون هم جوی یا جو را به 

یاد می گنند. ابدال ج وگ هم در بسیاری از « سو»شکل 

جوی »زبان ها یک امر معمول است. از این رو، شاید هم 

به معنای کوهی که در کنار جوی یا رود قرار داشته، « شان

گوی شان و سپس هم کوشان با ابدال گ به با گذشت زمان به 

 ک مبدل شده باشد.   

 

همچنین می توان گمان برد که ماهبانویان )یوئه شی ها یا 

تخاریان( که سده ها پس از آمدن از سرزمین آبایی و 

نیایی خود، نام اصلی خود )ُتخاریان( را نگه داشته 

ه بودند؛ در هنگام همسایگی چند سده یی با چینی ها کلم

)کوه( را از آنان به عاریه گرفته باشند. هر چه « شان»

هست، نام بسیاری از کوه ها درست به چینی ثبت تاریخ شده 

است مانند تیان شان و... به هر رو، تخاری ها هنگام 

بودوباش در دامنه های کوه هایی در سرچشمه رود گلزریون 

ها  یا سیحون و در بستر میانی آن، شاید به گلزریون شانی

یا « گل شانی ها»معروف شده باشند که با گذشت زمان به 

و در فرجام هم به گویشان ها و گوشان ها در « گل شان ها»

پایان کار هم به کوشان ها تبدیل شده باشند. فراموش 

نشود که برخی چنین می پندارند که واژه کوشان از نام 

 یکی از فرمانروایان تخاری گرفته شده بود.  
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این پرسش مطرح می باشد که کوشانیان یا ُتخاریانی  اکنون

سکایی  -که زبان شان به تایید همه زبان شناسان بزرگ

« اری»ختنی بوده، چگونه در کتیبه شان زبان خود را 

خوانده اند؟ پاسخ این پرسش چنین است که کوشانی های یا 

تخاریان پیش از آمدن به بلخ، با بود و باش در گستره 

شان با زبان سغدی ها و خوارزمی ها و نیز به  سغد، زبان

پیمانه معینی با زبان پارسی میانه خاوری نخستین آمیزش 

یافته بود و بستر نرمی برای پذیرش این زبان هموار شده 

بود. سپس هنگامی که کشور بلخ را گرفتند، با توجه به 

این که زبان باشندگان آن یک زبان پیشرفته و زبان رایج 

گستره پهناوری بود )آمیزه یی از زبان های  در میان

اوستایی بومی، پارسی باستان و یونانی(، و از سویی هم 

این زبان یرای شان بیگانه نبود، آن را چونان  زبان رسمی 

و اداری شاهنشاهی خود پذیرفتند. روشن است خود کوله بار 

بزرگی از واژگان زبان نخستین نیایی خودشان یعنی سکایی 

را هم به همراه آورده بودند. درست در اثر آمیزش ختنی 

این دو زبان و نیز شماری از واژگان آیین بودایی؛ زبان 

باختری شکل گرفت که به نوبه خود دارای مراحل سه گانه 

 است. یعنی باختری کهن، باختری کوشانی، و باختری یفتلی.  

 

این بود که در هنگام نوشتن کتیبه ها، دیگر زبان بومی 

باختری را همچون زبان رسمی و دولتی پذیرفته بودند و 

چون زبان ُتخاری هر چند هم متحول شده در دوره بود و باش 

در مناطق سرچشمه رود گلزریون، توانایی کاربرد همچون  

زبان رسمی دولتی و زبانی که برای همه اتباع دولت 

کوشانی قابل درک و فهم باشد را نداشت؛ از همین رو، 

پارسی دری میانه خاوری نخستین را که آمیزه یی بود زبان 

از زبان های اوستایی بومی بلخی، زبان پارسی کهن 

هخامنشی )که پس از بر افتادن شاهنشاهی به خاور پشته 

ایران ره گشود( و زبان یونانی با سازه هایی از زبان 

های سغدی و خوارزمی و... بود را به عنوان زبان رسمی 

شن است واژگان خودشان را هم با خود به پذیرفتند. رو

ارمغان آورده بودند. در نتیجه زبان نوی پدید آمد که 

)بلخی( گذاشته اند. « باختری»نام آن را دانشمندان 

بیشتر به این دلیل که این زبان در پیرامون کشور بلخ 

 شکل گرفته بود. 

 

از آن چه که در باال آوردیم دانسته شد که زبان ُتخاری 

وشانی( که زبان سکایی ُختنی بود، از زبان چند کانونی )ک

و سنتز پارسی دری میانه خاوری نخستین تفاوت داشت و نمی 

شود این دو را یکی دانست. از این رو، کسانی که چنین 

برداشت نموده اند که گویا زبان دری از زبان باختری و 

به زعم ایشان ُتخاری )کوشانی( که آن را نادرست با 
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تری یکی می  پندارندباخ
9

، برخاسته باشد، سخت در اشتباه 

بسر می برند. آنان چنین فسانه پردازی کرده اند که گویا 

                                                 
9

های شاد روان  . سرچشمه این اشتباه را باید در دیدگاه 

استاد حبیبی جستجو کرد.  چنین بر می آید که ایشان 

نتوانسته بودند میان زبان اصلی تخاریان )کوشانیان( که 

در واقع زبان سکایی ختنی و یک زبان کونتم بود و زبان 

باختری )بلخی( که در واقع برخاسته از زبان پارسی میانه 

ها با تکیه به خاوری نخستین بود؛ تفاوت قایل شوند و تن

محل پیدا شدن کتیبه، آن را تخاری خوانده اند. یعنی 

خواسته آن با آن یک نام جغرافیایی بدهند که روشن است 

اشتباه است. زیرا تخاریان، قوم بزرگی بودند که در آغاز 

در گانسو و ُختن و کاشغر و تورفان چین می زیستند و از 

ت در آن برهه با خود امپراتوری و زبان داشتند و روشن اس

توجه به این که هنوز در زبان پارسی دری آثار و اسناد و 

مدارک و اطالعات کافی در باره زبان سکایی ختنی موجود 

نبود، ایشان نمی توانستند این باریکی را درک کنند. از 

سوی دیگر، ایشان ترجیح داده اند این زبان را به اعتبار 

خوانند که باز هم دودمان کوشانی، زبان کوشانی هم ب

 نادرست است.  

 

با این  هم، باید به ایشان آفرین گفت که در مقدمه پیش  

اعتراف »...از پیش خود را تبرئه داده، نوشته بودند که 

دارم که این نظریات من قطعی و حتمی نیستند و اگر در 

آینده قراین موجه تر و معقول تری بر اساس های علمی و 

ینده به عمل آید، و مبنی بر دالیل یا از روی کشفیات آ

مثبت و  استوارتری باشد، باید آن را بدون دغدغه خاطر 

 «.قبول کرد و بر نظریات خود اصرار نباید ورزید

   

مادر زبان »به هر رو، شادروان استاد حبیبی در کتاب 

زبان کتیبه ]سرخ کوتل[ یا »زیر عنوان  4در ص. « دری

مستشرقان اروپا که این »سد: می نوی« سال قبل 1800فارسی 

کتیبه را مطالعه کرده اند، مانند هیننگ و ماریک زبان 

آن را باختری نامیده اند. ولی چون بغالن در تخارستان 

بخوانیم. و من در « تخاری»واقع است، بهتر است آن را 

این رساله آن را زبان کوشانی گفته ام که نام واقعی است 

ری مقدسی زبان والیت بین بلخ و ولی چون البیرونی و البشا

بدخشان را تخاری خوانده و آن را به زبان بلخی نزدیک 

ص.[، 330و احسن التقاسیم  222دانسته اند]آثار باقیه ص.

بنا بر آن، اگر این زبان را تخاری بگوییم، نیز جایز 

 است....

...این زبان تخاری یا کوشانی را  چنان چه در قسمت 

بینید، با زبان کنونی افغانستان و تحلیل کلمات آن می 

زبان دری و نیز پشتو روابط محکمی است و اغلب کلمات و 

تراکیب و حتا افعال آن با پشتو مشترک اند. ولی آن را 
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Tohari   بهdohari   که امکان آن « د»به « ت»با تبدیل

و سپس هم دری تبدیل  dahriفراوان می رود، با گذشت زمان 

و شده است، و هیچ پیوندی با زبان پارسی غربی ندارد!! 

در واقع یک زبان بیخی جدا از زبان پارسی غربی است، در 

یک سخن، به دلیل عدم آشنایی با ریشه های زبان تخاری و 

زبان باختری به بیراهه رفته اند. در این حال، فراموش 

کرده اند که زبان سکایی ختنی یک زبان کنتوم بوده است. 

یک این در حالی است که زبان باختری و نیز پارسی دری 

زبان سئتم است. در این حال، هواداران این دیدگاه این 

را که چگونه می توان یک زبان گروه کنتوم را با یک زبان 

 گروه  سئتم یکی پنداشت، توضیحی نمی دهند.     

 

به هر رو، منظور این بود که زبان ُتخاری )کوشانی( با 

زبان بلخی یا باختری بیخی متفاوت بوده است. تازه باید 

در سنجش گرفت که در این جا سخن بر سر پارسی میانه 

خاوری نخستین است که در دوره فرمانروایی یونانیان در 

بلخ شکل گرفته بود و زبان باختری یا زبان پارسی میانه 

خاوری پسین، زبانی بود که در چند مرحله در اثر آمیزش 

زبان پارسی میانه خاوری نخستین )که در دوره سیطره 

ها شکل گرفته بود( با زبان های کوشانی، کیداری، سلوکی 

یفتلی، پهلوی اشکانی، پهلوی ساسانی، ربان های گستره 

شمال باختری هند، و در فرجام با زبان تورکی پدید آمده 

بود. نباید فراموش کرد که کیانیان در هنگام بودوباش دو 

سده و نیمی خود در تبت آمیزش های با تبتیان داشته 

روشن است زبان شان هم به پیمانه معینی از زبان  بودند و

های تبتی و چینی و زبان های مغولی باستان )زبان های 

 سیان بی ها و ژوژان ها( متاثر شده بود. 

 

پرسشی که از دیر باز در میان پژوهشگران مطرح است، این 

تخارها، چه  -یوئه شی ها -ی هاکوشانمی باشد که نیاکان 

به » ؟به ارمغان آورده بودند باختربه زبانی را با خود 

سخن می تواند تنها بر سر ، (V.A. Livshitsپنداشت لیوشیتس )

-مستقیما مرتبط با لهجه ختنی« یکوشان ییلهجه ساکا»

 سکایی ترکستان خاوری در میان باشد.

                                                                                                                                                             

نمی توان پشتو شمرد. بل که شکل قدیمی همین فارسی کنونی 

افغانستان است. و ضمنا ریشه های کلمات آن را در پارسی 

و سغدی و ختنی و لهجه های دیگر باستانی و پهلوی 

اشتباه شادروان حبیبی در «  افغانستان نیز توان یافت.

این بود که نام این زبان را زبان تخاری یا کوشانی 

نوشته بودند. اگر زبان باختری می نوشتند، پروا نداشت و 

باکی نبود. زیرا زبان تخاری با زبان های پشتو و پارسی 

گونی ها و نزدیکی ها، تفاوت های دری، به رغم یک رشته هم

جشمگیری دارد. تنها زبان باختری است که می توانسته با 

 «.        این دو زبان روابط مجکمی داشته باشد
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در  ،پارنی ها در پارتکوشان، مانند زبان  یزبان ساک

از سوی زه واردان تااسیمیالسیون )همگون شوی(  جهینت

و.  ،برعکس .شد ]همانجا[ دیناپد یرانیاباشندگان بومی 

ی را کوشان-و. ایوانف، تعلق تخاری بودن اولی زبان تخاری

، . همراه با آنکند یرد نم با اشاره به گویش تخاری کوچی

تباری اتحادیه قبیله  یناهمگونهمو ایوانف بود که فرضیه 

ه معینی در کنار مرحلدر »که در آن  یی یو ئه شی را 

، مطرح «تخارها، قبایل خاوری ایرانی هم شامل بودند

  ساخت. 

 

سده دوم پیش از میالد، همه یوئه  که در نیتوجه به ابا 

منابع مطابق ) شی ها میانه آسیای را ترک نگفته بودند،

« کوچک»خاوری یوئه شی های  گانسو و ترکستاندر  ،ینیچ

کوچیدن همین »، درست فاکت یوانف(، اماندگار شده بودند

که بخش ایرانی خاوری اتحادیه قبیله یی یوئه شی ها را 

به غرب، تخاری خوانده می شدند؛ به  گران،ید اهمراه ب

مجاز می شمارد. از گفته های ایوانف می  ،یانهم یایآس

نام عمومی همه  -توان چنین برداشت کرد که تخاری ها

بوده و « ارستان بزرگتخ» -اتباع کشور شاهنشاهی یوئه شی

شاخه ایرانی خاوری کنفدراسیون کثیرالمله  -کوشانیان

 «تخاری بودند.

 

روشن است، زبان پارسی میانه غربی )پهلوی اشکانی و 

« زبان پارسی میانه خاوری»پهلوی ساسانی( تفاوت هایی از 

کوشانیان، کیداریان و یفتلیان )زبان باختری یا زبان 

ن( شاید از دید گویشی و تا پارسی میانه خاوری پسی

 اندازه یی هم واژگانی و دستوری پیدا نموده  بود. 

 

همزمان با روی کار آمدن اشکانیان در غرب و میانه پشته 

ایران، در مناطق شمال خاوری )بلخ و ُتخار و فرارود( 

دولت گرپاند )گرپانت/ کشور راه کوهستانی( تشکیل گردید 

یان )آمده از سرزمین یوئه که سروری آن با دودمان کوشان

شی ها( بود. پس از کوشانیان، پادشاهی این خطه به دست 

دودمان های کیداری )کوشانیان کوچک( و یفتلی افتاد. در 

دوره های کوشانی و یفتلی )که خاستگاه شان کوه های 

پامیر بود(، آیین های بودایی و ... در این سرزمین ره 

ین و هند و تبت آغاز گشود و مراودات گسترده یی با چ

گردید. روشن است، آیین بودایی تاثیرات خودش را بر 

فرهنگ و زبان باشندگان این کشور گذاشته بود و شمار 

فراوان واژه های هندی و چینی و تبتی  به آن ره یافته 

 بودند. 
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در دروه یفتلیان که روابط گسترده یی با دولت ژوژان های 

ز جمله پیوندهای خویشاوندی( مستقر در گستره مغولستان )ا

داشتند، روشن است باید داد و ستدهای فرهنگی و زبانی را 

میان زبان های شرقی آسیایی و زبان پارسی میانه شرقی 

باختری در سنجش داشت. زیرا کوشانیان پیوسته با پارت 

ها، هندی ها و در پایان با ساسانیان؛ و یفتلیان پیوسته 

ر تعامل بودند تا این که پس از با ساسانیان و هندی ها د

سرازیر شدن تورک ها، دولت شان بر افتاد و سغد و خوارزم 

به دست تورک ها  افتاد و تخارستان و بلخ و سیستان و 

 کابلستان به دست ساسانیان.

 
به هر رو، گفتیم که زبان ُتخاری و زبان باختری یا بلخی 

ن از لغزش را نباید یکی پنداشت. یکی پنداشتن این دو زبا

های فاحشی است که باید ویرایش گردد. دشواری در این است 

که بسیاری از پژوهشگران به دلیل عدم آشنایی با علومی 

چون انتروپولوژی )انسان شناسی(، اتنولوژی )تبار 

شناسی(، ژنیتیک )نسب شناسی(، ایتمولوژی )ریشه شناسی(، 

تاریخ  لنگوستیک )فقه الغه(، نومازماتیک )سکه شناسی(،

خاور باستان و.... تنها با تکیه به برداشت های سطحی به 

 بیراهه می روند. 

 

برای پی بردن به سرشت موضوع، در آغاز باید دانست که 

ُتخار یعنی چه و ُتخاربان کی و چه مردمانی بودند و از 

کجا آمدند و زبان اصلی شان در آغاز  چه بود و تخارستان 

رستان چه زبانی بود. همین گونه یعنی چه و زبان رسمی تخا

باید دانست که زبان باختری یا بلخی در آغاز چه زبانی 

بود، پسان در دوره سلوکی ها )هلنی ها( دچار چگونه 

استحاله یی شد و سر انجام در آستانه افتادن خراسان به 

دست اعراب و سپس دستیابی به استقالل نسبی و در پی آن 

 ایی گردید.   کامل دستخوش چه دگردیسی ه

  

از تاریخ می دانیم که در حدود پنج هزار سال پیش از 

امروز توده های اروپاییدی از گستره میان رودهای ولگا و 

دانیوب به سوی قزاقستان، جنوب سایبریا، آسیای میانه، 

ایالت سینکیانگ چین )کاشغر، ختن، تورفان، گانسو و...( 

کنون دیوار چین در و جنوب مغولستان در امتداد مرزی که ا

آن ساخته شده است، پراکنده شده بودند. در این گستره 

پهناور شمار بسیار تیره های اروپاییدی می زیستند که 

 زیر نام عمومی اسکیت ها یا تورانیان یاد می شوند.   

 

در این جا نوشته های چند دانشمند روسی زبان را خدمت 

 ترجمه و پیشکش می نماییم:

 

 

 یارف )پژوهشگر تاتاری( اسکندر با
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 سارمات های خاوی

 

( ی خاوری، تیره های نام Sarmatians ،Sauromatsسارمات ها )

  -تخاری ها و یوئه شی ها) ی هاکوشانآشنایی اند: 

Tocharians  وYueh،) ( کنگویی هاkangyuys)، آسیانی ها 

(asians،)
10

 کوچی دارنده تیجمعهم  دی، و شا(Alansالن ها )

برخاسته بودند:  ایآس ژرفایها از  آن .کیریپازفرهنگ 

 اماختن.  و کشور یمرکز یایقزاقستان، آسدشت های خاوری 

 ایشان بوده باشد. هنیتواند م یماین دشت ها 

 

دشت  یانه،م یایآسفرزندان ها  ، آننظر به همه نشانه ها

د. نباش یخزر م یایدرکرانه های و  یاورال جنوبهای 

به نام  انیرانیا یاوستاآن ها را شته که در گذ هاییکشور

هم ارییانه ویجه  و سپس( Hvanirataَخَونیَرث یا هوانیرات )

ی به خویشاوندی آن کس چیه. چنین بر می آید که دیناممی 

 ییایبا آر -ها آن قیو از طریی اوستا ها با آریایی های

از آداب  ی، اما در برخیی تردید نداشته باشدوداگیرهای 

ودند، متفاوت بها  ییایآراز ریشه از ها  ، آنودخو رسوم 

های دشمنان خود  کشته مه آن هاه. کینزدها با گول  گر،م

گردن سرفرازی با سرهای بریده آنان و با  دهیسر بر را

رای ناشناخته بسنتی  ند.آراستمی خود را های اسب های 

  )مادها و پارس ها(. یغرب انیرانیا زیو ن ،ییایآرقبایل 

 

ی در ایت هسکا نیز )بل سارمات ها و ها و رسوم سلت آداب

( Tanaisُدن ) هرودخان آن سوی رود در که  (ییایآسگذشته 

آنان بسیار دلیر زنان  می زیستند، بسیار جالب اند.

از همین رو، که پیکارها می رزمیدند و در بودند 

 می خواندند.« ها ی گکآمازون»ها را  آن انیونانی

 

 بارهدر  ی،ونانی نویس خیرتا -یلیسیس (Diodorusدیودورس )

کشتن  با کیرزمندگان سلت»می نویسد:  آداب و رسوم سلت ها

 اناسبهای و در گردن می بریدند را های آنان ، سراندشمن

ر سر ا به خانه، ببا آوردن آن هو  می آویختندخود 

دشمنان  دهیبر یها سرها . آنمی زدند خیمهای شان  دروازه

... و ندداشتمی در روغن سدر نگه ود را خورده خشکست 

ها را حاضر نیستند سر نایکه آنان می بالیدند  از یبرخ

هم طال اگر به مقدار وزن های شان  احتبه کسی بدهند. 

 «بدهند...

 

( پیدایش سارمات ها )از جمله سرمات های خارویدر  شاید،

 یمایشان آداب و رسوم از روی . هایی نهان باشدرمز و راز

                                                 
10

. شایان یادآوری است که نام  قاره آسیا از همین  

 گ.-آسیان ها گرفته شده است.
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 ییایفرزندان آر پیمانه برابریکه به برداشت کرد ان تو

یی آبا نیسرزمجایی که د و در نباش یم کیگال لیو قباها 

نیاکان  و ی هارانیو ا ند)ه ه استبودهندواروپاییان 

در همان جا  دیبا( (، (protoitaloceltsایتالیک ها و سلت ها 

های فرهنگ کهن  یها شهیی سارماتی ها و ریآبا نیسرزم

 هم جست. ا آنان ر

 

باره ، در یعلم کنکاش هاصددانشمندان طی اما چه ساده؟! 

ها در کجا واقع شده  ییهند و اروپا نیایی نیکه سرزم این

 یمیک را ( باستان شناسهایفرهنگ  ایفرهنگ )است، کدامین 

 نیترسرشناس  -ها ییایداد و آر پیوندها  توان به آن

ه دکر یم یزندگ ر کجاآن ها )هندواروپاییان( دفرزندان 

 ، نتوانسته اند به اجماع دست بیابند.ندا

 

مورد همه این فرضیه ، اما در زمینه هست هیفرض نیندچ

 در بارهدانش ما »اظهارات بکر؛  یکبر پایه ی. اند اختالف

انکار هر گونه راه حل ساده تنها برای ها  ییواروپانده

ه ها را همه این فرضیما خوب  «.ساله بسنده است.م نیا

باستان شناسان، زبان شناسان و انسان فهرست نمی کنیم. 

گذشته  یدر بازسازیی  هبرجستبه ره آوردهای شناسان 

 هنیم زمینه کجاییاما در یافته اند. دست هندوآریاییان 

 نیهمدر ، ه اند. شایدبرخوردنیایی ایشان به بن بست 

 د.متبارز گردیده باشعلوم  نیانکته، محدودیت امکانات 

 

آن  و از پویایی باز نمی ایستد. زند یما زمان در جا نما

آن ، کشف کند تواند ینمعلم و این پژوهشگر  نیاچه را که 

ه یاری ب و آن پژوهشگر دیگر می کوشد دریابد. گریدعلم 

نو ژنیتیک )علم االنساب یا نسب شناسی(، ژنیالوژیست علم 

ز و راز رم DNA ها )شجره شناسان( با انجام آنالیزهای

تا کنون راستش،  را پیشاروی ما می گذارند. «یکتاب زندگ»

 یچه کسکی، » به این پرسش که  دیشا «.نشاننام و »بدون 

 .داده شودپاسخ به  یبه زود «؟است

 
گیتاشناس  -دست استرابوه در طالیه عصر حاضر، پیک هایی ب

( های asiiiآسی )که رسید دال بر آن  یونانی (دان یجغراف)

ی )آسیان ها یا اوسون ها غیر از این ها اند(، پسیان کوچ

( )ساکاراوکی ها s sakarovalساکاروال ها )، (pasiansها )

(sakarauks)باختر را  ُتخارها، سرزمین و ( غیر از این ها اند

از هلنی ها گرفته اند. در این گزارش، تاریخ نویسان 

شان می خاطرن ،کوچرو لیقبا یها نامبرشمردن با باستان، 

های همه قبایل بازتاب  نامسازند که در این فهرست 

آمده است که ، ترین شانبزرگنام های تنها  نیافته، بل که

 به خودی خود، گواه بر ابعاد بزرگ تهاجم می باشد. 
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ها را به نام  آنی ها نیز می شناختند که نیچُتخارها را 

آن ها می خواندند. « یوئه شی های بزرگ»یا « یوشی ها-دا»

ی را تشکیل مرکز یایآس لیاز قبا یمندنیرو هیاتحادزمانی 

ایشان را بیشتر به نام سارمات های خاوری که  ،می دادند

 ها در جنگ برووندیدن از هشکست تخارها با  می شناسند.

 به سمت غرب ینیبه عقب نش ناگزیر ،یمرکز یایآس سر

غال را اشیانه م یایآس نیسرزمایشان از  ی. برخگردیدند

ها جایگاه برجسته کوشان د. تخارها که در جمع ایشان کردن

را آمو رودبار  های جریان میانیاستپ داشتند، 

گرفتند.
11

سارمات های خاوری  اب که پاسیان ها با َکنگلی ها

 ارال یایو در ریسرود  «گرسنههای دشت »پیوند داشتند، 

  .را برای بودوباش برگزیدند
 

در آینده از این کنفدراسیون چنین پنداشته می شود که 

ها )َاَرن ها( النقبیله یی، نخست 
12

و در سده های میانه، 

پیچینیگی ها و باشقیری ها برخاستند. گمان می زنند که 

در گذشته چراگاه های آن ها در استان گانسوی چین واقع 

بود که در نام آن، اتنونیم )نام تباری( شان ترسب نموده 

 است. 

 

 ( یا اوسون ها می گردد،Asianآسیان ها ) آن چه مربوط به

سارمات های خاوری نداشتند باپیوندی ها  آن
13

 نیو در ا 

یوئه  در برابر( Xiongnuوها )هونهمراه و همپیمان با جنگ 

شی ها جنگیدند. آن ها با راندن تخارها از چراگاه های 

را که به  سکایی ها و تخاری ها بخش ازآن شان،  نیات

و ماندگار شده بودند تا در  ی ها نشتافتهدنبال یوئه ش

که ( را sakaroval) زندگی نمایند )و نیز ساکروال ها جااین 

 (؛ زیر فرمان خود در آوردند.ندبودرفته پیشتر 

                                                 
11

در شمال  ائرش . کوشان ها، پس از پی ریزی دولت نو،

در دره فرغانه را چونان  نخستین پایتخت خود  آمو،

 گ. -برگزیدند.
12

ایرانی یا اریایی(  -( در اصل َاَرن )از ایرalan. الن ) 

بوده است که با گذشت زمان به الن مبدل شده است. در 

 گ. -آالن ها –شاهنامه 
13

. روشن است این دیدگاه نویسنده درست نیست. اوسون ها  

یک رشته تفاوت ها، چه از دید با یوئه شی ها به رغم 

تباری وچه از دید زبانی همریشه و همخاستگاه بودند. در 

این جا باید به یک نکته باریکتر از مو اشاره کرد. در 

آغاز این توده به نام ووسون ها یاد می شدند. تنها پسان 

ها بود که در اثر آمیزش با هونوها و دیگر توده های 

متحول شدند و نام اوسون ها را  تورکی زبان و مغولی زبان

به خود گرفتند و پس از آن با همین نام یاد می شوند. از 

این رو، نادیده گرفتن این باریکی موجب می شود که آن ها 

 را همچون توده جداگانه یی از  یوئه شی ها بپندارند.  
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 لیاز قبا یاری، مانند بسوهاهونیوئه شی ها،  با ظهور

که و به گونه یی  آنان رفتند زیر فرمان ی،مرکز یایآس

«. در یک خانه بسر می بردند»دهند،  میها گزارش  ینیچ

 ،امپراتوری های کوچرو ژهیبه و ،ی هاامپراتور همهاما 

و سخت آسیب پذیر اند. شکننده  هر چند هم نیرومند باشند،

این دولت ها مادامی که توده های زیر فرمان، آن ها را 

سرنگون نکرده اند، به زندگی خود ادامه می دهند. هنگامی 

دولت یوئه شی را با چالش کشیدند،  که هونوها هستی

بسیاری از قبایل از آنان رو تافتند و جدا شدند. مانند 

 دی ها و دینلین ها. 

 

. بود درازآغاز شد، و دشوار و پ. م.  206 به سالجنگ 

 جبهه سهدر در دو، اگر نه یوئه شی ها ناگزیر به نبرد 

ها  تسیانو خاور  اوسون ها در ها وو: در برابر هونبودند

از آن ها با  در شمال. دینلین ها جنوب وو سکایی ها در 

، یآلتادامنه های و  رود تاریم حوضههای  نیدست دادن زم

در سال  جا گرفتند و )سمی ریچیا( هفترود باختریدر بخش 

را از این جا  یکاشغرسکایی های  ،الدیاز مپیش  161

 به سمت ایمالیهکتل های کهستانی  راه، که از راندند

از آغاز پر آژنگ ها  آنروابط  شاید. ندجنوب به هند رفت

های  یساک از روی همه نشانه ها، بوده. هو نادوستان

گورگان )قرغان( دگانسازنا کاشغر ب
14

پیوندها و  ،ارژن

                                                 
14

یا قورغان )از تورکی( به معنای تپه در « قرغان. » 

ا یا نامجا ها )نام های جغرافیایی بسیاری از توپونیم ه

یا گیتایی( منطقه بازتاب یافته است. مانند قرغان تپه 

در تاجیکستان و تاشقرغان )تپه سنگی( در استان سین 

کیانگ چین و هم در نزدیکی مزار شریف )خلم(. در اصل این 

آرامگاه  –کلمه همان گورگان ایرانی است )گور+گان(. گور

 شده دگرگونمانند شبرغان که پسوند مکان؛  -و گان

گاهی  ی وساسان کمیآن شاپور  ادگذارشاپورگان است و بنی

 هم پسوند زمانی مانند مهرگان )موسم پاییز، مهر ماه( (. 

 

به هر رو، آریاییان باستان رسم داشتند که مرده های 

پادشاهان خود را در گورهای بزرگی به خاک می سپردند و 

ساختند و در آن زیورات و جنگ  بر سر آن اتاق بزرگی می

افزارها و ... وی را می گذاشتند و بر دیوارهای آن گلیم 

های نمدی یا قالین هایی را  میخ می زدند و بر سر آن 

پشته بزرگی از خاک بر می افراشتند. شاید برای این که 

کسی به آسانی نتواند آن را بگشاید و به آن دستبرد 

ژه کماکان به شکل کورگان به بزند. به زبان روسی این وا

کار می رود. مگر، با توجه به این که در زبان کنونی 

پارسی دری به همین شکل قرغان )تورکی شده( جا افتاده 
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همریشگی های خویشاوندی داشته بودند و از همین رو، 

 وها یاری کرده بودند.هونبا آشکارا  ایو  پنهان

 

نیروی هونوها به تنهایی برای شکست دادن روشن است که 

در مرحله کامل یوئه شی ها بسنده نبود. از همین رو، 

 زبان یرانیا لیقبادر راس )احتماال یی، اوسون ها را نها

در برابر یوئه شی ها گسیل داشتند که  (آن سرزمین ها

پیوستن اوسون ها به کارزار، توازن قوا را به سود 

واژگونی نهایی شاهنشاهی یوئه شی  هونوها برگرداند و به

انجامید. این بود که شماری از یوئه شی ها زیر سیطره 

نبرد و برخی دیگری از آن ها در  اوسون ها قرار گرفتند

به سمت غرب  شتریب وها شکست یافتند وهوناز  ،بزرگ

پیروزمندان )هونوها و اوسون ها(، غنایم بزرگی  .ندرفت

چراگاه ها و چارپایان ان، زنان، کودکبه دست آوردند: 

 را.

 

کیدار 
جان باخت و  نبردپادشاه یوئه شی ها در  –15

ش که پیروزی را جشن گرفته بودند، از استخوان دشمنان

این ساختند. باده پیمایی شادیانه جام  کاسه سر او،

دودمان شاهی یوئه شی به پایان رسید و داستان گونه، 

توافق با . بر پایه شدند ایآسهونوها، فرمانروایان مرکز 

باشندگان هفترود )شمال قرغیزستان و  چراگاه هاها، وهون

 که در آنهایی  نیبخش از زم و جنوب قزاقستان(، یعنی آن

ه ساکن شدیوئه شی ها پس از ترک آسیای مرکزی در آن 

ارزش  ، به اوسون ها واگذار گردید. دستاوردهای نو،ندبود

 یکوه هادر گرهگاه  جا، نی. در ااین پاداش را داشتند

قرار  ایسآاورچراگاه های  نیشان و استپ، بهتر نیات

 دارد.

 

شایان یادآوری است که ظاهرا زبان های ایرانی باشندگان  

حوضه رود طارم )تاریم( آسیای میانه و آسیای غربی زیر 

تاثیر زبان دردها دچار دگرگونی گردیده بود. واژه های 

های روسی و هندی باز اند، زبان های دردی ها مانند زبان 

یعنی دارای حروف صدادار اند. در این مورد، می توان 

                                                                                                                                                             

-است، ما هم آن را به همین شکل قرغان به کار برده ایم

 گ.

    
15

. نام این پادشاه شایان توجه است که هم به کی  

کیدار  -ا دارا( همانند است)کیانی( و هم دار )داریوش ی

)کی+ دار(. شاید دودمان کیداری ها که به نام کوشانیان 

کوچک یاد می شوند و پس از برافتادن کوشانیان بزرگ روی 

کار آمدند، از بازماندگان دودمان همین شاه نگونبخت 

 گ.-بوده باشند.



 91 

نمونه هایی را از زبان های کوشانی )از اثر بانو و. 

 ویرتوگرادوا( آورد:     

 

«οτηια ιώναγγο οασο οζοαστο ταδηια αριαο οσταδο» 

 

ی را کنار گذاشت، ونزبان گفتاری ایکه او  یو هنگام»...

 « ن آریایی را رایج ساخت.او زبا

 در این جا:

 οασο - به سانسکریت زبان، گفتار(-vas). 

 

«рαονανο рαο βαζοδηο κοрανο» 

 شاهنشاه بازودیو کوشان

را می دهد. یعنی « ش»آواز « p»که در این جا حرف  

 «. شاهونانو شاو واسودیوا کوشانو

 

دیو شاه یعنی پادشاه، و بازو –پیداست که در این جا، شاو

شاه کوشانی است. -( βαζηpκο)بازئشکو
16

چنین بر می آید که  

بوزی از همین گرفته شده است و پیشوند  -نام شاه آنت ها

به معنای کوچک می باشد.  -شکو
17

   

 

 همین گونه می توان نمونه یی از زبان خیونی ها هم آورد:

 «Σριβαγο οζραβαδιγο σανανο βαγο χοαδηο»  

 

، ارجمند )بزرگوار(، خداوندگار (Ozrapadigoاوزراپادیگو )

خدیو و شهریار است ، و راند را شکست داد انکه دشمن

( Aturopatاتروپات ) ،(Azuropat)اوزراپادیگد از ازوروپات )

نام یعنی کسی که آتش مقدس نگهدار و نگهبان او است(. 

سرزمین  یعنی (Aturopatkanاز آتوروپاتکان ) جانیآذربا کنونی

 ان گرفته شده است. آتروپاتک

 

                                                 
16

. شایان یادآوری است که شادروان استاد حبیبی در رساله 

چنین نوشته اند که در کتیبه های « ن دریمادر زبا»

که در اخیر هر کلمه دیده می شود، نه حرف، « 0»کوشانی 

بل نشانه یی همانند به نقطه  است که همچون جداگر به 

کار می رفته است. درست مانند  آیه های قرآن . از این 

 رو، بر پایه دیدگاه ایشان می تواند چنین باشد:

 شاه -شاو

 بازدی-بازدیو

 کوشان -کوشانو

  و...
17

. جالب است که در زبان روسی نشانه تصغیر برای کلمات  

)گاهی هم « اچکا»یا « شکا»دارای جنس مونث با پسوند 

دختر،  -مادرک، دیوشکا -می آید؛ مانند ماتوشکا«( اوچکا»

 گ.   -و... مارینکا -مارینوچکا
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ی است، قفقازیک زبان در اصل که  (Burishزبان بوریشی )

دردی تغییر شکل  یزبان ها ریتاث همین گونه، شاید زیر

، این زبان درست مانند زبان افغانی )پشتو(. است افتهی

 اریبس یعنی دارای حروف صدا دار گردید. باز یک زبان 

در  میقد یها ماندر زاین صفت را ها  محتمل است که آن

. ه باشندبرداشترود طارم(  حوضهدر )خاوری ترکستان 

مدیون دردی ها از بابت نه تنها یان کنونی، رانیا

وامگیری برخی از واژه ها اند، بل که بسیاری از ویژگی 

های سیمای خود را هم مرهون آنان اند:  تا اندازه یی 

این  در)های شان را  ینیبا نوک گرد بچهره های باریک 

 باره پسانتر شرح داده شده است(.

 
 یریدرگ به بیشتر نبوده، زیصلح آم شهیهمگزینی ها ن اسکا

گونه پیکارها  نیاز ا یکی می انجامیده است. نیخون یها

با ظهور تخاری ها  الدیاز م شیدوم هزاره دوم پ مهیدر ن

در آن هنگام، دردی ها، بوریش ها، احتماال  بود.رخ داده 

)کیت های اصیل( از جاهایی که در آن زندگی می ساموسی ها 

 . دردی ها و بوریش ها ازخود رفتند یاز خانه ها -کردند

رفتند و  جنوبها به کوه  گریوه های ور ادهیپ یرهایمس

ساموسی ها مسیر دیگری را برگزیدند و در گستره  علیای 

  رود اوبی پدیدار گردیدند. 
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افت شده در سیان مربوط عهد تندیس یک سغدی. پیکره چینی ی

 دودمان تان

 

 

 
تخاری های اصیل(.  -سردیس های کوشانیان )یوئه شی ها

 آسیای میانه در سده یکم میالدی
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 در سمت چپ: آدم های مرغیان باستان

( از اودیان ) Lahanلهان )  -در سمت راست: پادشاه یفتلی

Oddiyan) 

نوک های بینی همه آن ( : K. Angelovaیادداشت ک. انگلوا )

ویژگی که  –است « گرد» ها مانند همه توده های ایرانی

بیخی  ییاروپاتوده های  گریاز دچهره های آنان را 

 «می گرداند. زیمتما

 
 

 اسکندر بایارف

 
 یوئه شی ها یا ماهبانویان

کوشانی ها، کنگیویی ها، سابری ها،  )سارمات های خاوری:

 کروات ها و...(

 

یوئه شی ها
18

)سارمات های خاروی(، پس از لشکرکشی های 

(، اسکیت ها و Cimmeriansناکام آسیای قدامی کیمیری ها )

(، از استپ های توران و کشور ُختن، Massagetsماساگت ها )

سر بر آوردند. هنگامی که اسکیت ها کشورهای آسیای قدامی 

را با یورش های شان زیرورو می کردند، ماساگت ها با 

سر ایران خاوری )غرب افغانستان کنونی و آسیای  مادها بر

 میانه( درگیر نبرد بودند. 
 

                                                 
18

یوئه شی یا سارمات های خاوری، کنفدراسیونی بودند .  

متشکل بر پنج قبیله باشنده استان سین کیانگ چین 

)ترکستان خاوری پیشین که در زمانه های قدیم ُختن )به 

نام شهر ختن( خوانده می شد( که نامدارترین شان کوشان 

ها بودند. در منابع چینی، نام این کنفدراسیون قبیله یی 

، یوئه چی  Yuechjyبه اشکال گوناگون آمده است: یوئه چژی 

Yueh-chih  و یوئه جیYuezhi ،یو ئه جی-دا». )همچنین یوچی »

در منابع روسی به شکل یوئچژی می «(. یو ئه جی-تا»و 

آورده  نویسند. ما در همه جا آن را به شکل یوئه شی

 گ.-ایم(
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نام های ملکه های ماساگت ها که به ما رسیده است، عبارت 

(، آماگا Tomirisاند از: زرینه، تومیریس )تامارا( )

(amagat .) 

 

در سده ششم پیش از میالد وضعیت دگرگون گردید. پارس ها 

آغاز مادها، و سپس هم قبایل نیمه  )ایرانیان غربی( در

زمیندار اریانا )ایرانی های خاوری( و کوچروان آسیای 

میانه را رام کردند و زیر فرمان خود در آوردند. این 

گونه، مرزهای شمالی شاهنشاهی پارسی تا کرانه های دریای 

 ارال رسید.

 

یونانیان همه جا حاضر، دو شهرک به نام های اسیدون را 

تند. یکی جایی در اورال جنوبی و دیگر یا سیدون می شناخ

نشیمنگاه سیر ها )که به اشتباه ُتخارها نامیده می شوند( 

در ترکستان خاوری. به باور بسیاری از پژوهشگران، 

اند که شماری آن ها را (Usuns) ا سیدون ها همو اوسون ها 

به نام آسیان ها می شناسند. ]نام قاره آسیا از همین 

-ها گرفته شده است. آسیا یعنی سرزمین آسیانی هاآسیان 

 گ.[ 

 

 Asut  Iset-برخی هم به عنوان آوند، از نزدیکی نام های  

یادآور می شوند. )نام اوستیای کنونی از همین گرفته شده 

( آسیان ها یا A. Tuallagovaاست(. به پنداشت تاولوگوا )

 اوسون ها همان الن های باستانی بودند.

 http://www.alanica.ru/article/2.htm 

  
چنین می پندارند که در این زمان ماساگیت ها حاکمیت خود 

 -را به بسیاری از توده ها تحمیل کرده بودند. در شمال

بر شکارچیان و ماهیگیران سایبریای باختری، بر جلگه های 

بر کوچروان  –بر سارمات ها در خاور –ولگا و اورال جنوبی

 سایان. -بر آلتای ترکستان خاوری و

 

سایبریا باختری،  (Sargaticاین گونه، فرهنگ های سارگاتی )

سایان -سارماتی اورال جنوبی و پازیریکی آلتایی جنوبی

ریخت یافتند. یوئه شی های شناخته شده در تاریخ را با 

سایان پیوند می دهند. -همین فرهنگ پازیریکی آلتای جنوبی

ده ویژگی های تمدن های سیمای فرهنگ آنان، در بر دارن

 خاور نزدیک می باشد.

 

چنین بر می آید که شمار جنگجویان ماساگیت های کوچرو 

بسیار نبوده است. کسانی از آنان که به شمال رفته 

بودند، به فرمانبرداری از قبایل سایبریای غربی 

)شکارچیان و ماهیگیران( تن داده بودند و به همین بسنده 

شت زمان، آن ها زبان این قبایل و نموده بودند. با گذ

برخی از آداب و رسوم ایشان را پذیرفتند و با خویشاوندی 
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با رهبران بومی از رشته زنان، خود باشندگان بومی 

گردیدند. یعنی سیمای نژادی اصلی و آغازین خود را از 

دست دادند. اما، سارمات ها و یوئه شی ها راه و رفتار 

آن ها در راه جهانگشایی های متفاوتی را پیش گرفتند. 

سترگ گام برداشتند. برخی از ایشان اسکیت ها را شکست 

دادند و در هم کوبیدند و استپ های پربار  کرانه های 

دریای سیاه را گرفتند. گروه دیگر شان، در نبردهای 

خونین قبایل باشنده آسیای مرکزی را زیر فرمان خود 

 .آسیا شدند درآوردند و فرمانروایان گوشه یی از
 

از جنگ افزارها  متفاوت از اسکیت ها، سارمات های خاروی

و شیوه های های رزمی بیخی دیگری کار می گرفتند. نیروی 

سواره نظام سراپا مسلح بود. سواران  -ضربتی ارتش آن ها

زرهپوش سارماتی، تا دندان مسلح با نیزه و شمشیرهای 

 سندیدند. آهیخته، نبردهای تن به تن را بیشتر می پ

 

 klibanariپسان ها، آن ها سواره نظام طراز نوین 

(katafraktariنامنهاد را ساختند که مانند لژیونرهای )  ،روم

پیکارها را با آرایش صفوف سپاهیان پیش می بردند. اما 

اسکیت ها،  سواران تنها مجهز با جنگ افزارهای سبک 

ترجیح می  بودند و با سواران نامنظم به نبرد می رفتند و

دادند با تیرباران دشمن از فاصله های امن برای خود، 

یورش بردند. اسکیت ها در هنگام نبردهای تن به تن، 

 هنگامه و های و هوی برپا می کردند. 

 
تا کنون ناشناخته مانده است که نشیمنگاه اصلی یو ئه شی 

ها در کجا واقع بوده است؟ به باور برخی از پژوهشگران، 

های حوضه رود تاریم در ترکستان خاوری. سرزمینی  در استپ

( تا تورفان را پس از هزار سال، تورک ها Kuchaاز کوچ )

گ.[ -])چهار کشور تخاری؟(« Tugriچهار کشور توگری»به نام 

می خواندند. خود تخارها )سارمات ها( شاید کشور خود را 

 به نام تخارستان می خواندند.

 

شور آن ها در خاور تاریم واقع به گزارش منابع چینی، ک 

بوده است. روشن است که یکی از قبایل کوشانی، در آن 

هنگام به گانسو، میان دانهوانگ و تسیلیانشان 

(Tsilyanshan در حال کوچروی بوده اند. فرهنگ پر جنب و )

جوش کوه های آلتای، معروف به پازیریک با یو ئه شی ها 

هرا گورستان های نیایی پیوند دارد. درست در همین جا، ظا

سایت مدفون نخبگان پازیریک و  -آن ها واقع بوده است

( که مانند سکاها به آن ارج می Bashadarباشادار )

گذاشتند. از آن ها در جنوب سایبریا نام دریاچه و جزیره 

  )تخار( بر جامانده است.  Tagarتاگار یا تهار 
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شان )شاهان و  یوئه شی ها، اجساد منجمد نخبگان مرده های

سرداران( را در تابوتی ساخته شده از  ُکنده )تنه( 

کاویده شده درختان کاج می گذاشتند و در درون گور بزرگی 

که پر از طال و گوهرهای ناب، نمد و هدایای قبایل وابسته 

بود، می گذاشتند. روی دیوارهای ساختمانی که برای گور، 

لیمی و قالین های فرش های بافته شده گ برپا می داشتند،

آورده شده از خراسان را می آویختند.
19

مراسم خاکسپاری 

باشکوه و تشییع جنازه که برای شاهان یو ئه شی برگزار 

می شد، هدف به نمایش گذاشتن توانمندی و قدرت حاکمیت 

این چنین  آنان را بر قبایل پیرامونی شان دنبال می کرد.

« عرشه یی»بوت های اشیای مدفون، اجساد مومیایی شده و تا

)خلوتکده ایکاترینای دوم( « ارمیتاژ»کنون در کاخ موزه 

 در شهر سانکت پتر بورگ روسیه نگهداری می شود.

 

گورستان های نیایی اشراف یوئه شی، در جاهای بسیار 

دشوار گذار قرار دارند. تا کنون چند تا از این گونه 

گورگان گورستان ها را یافته اند. نامدارترین آن ها، 

ایرانی « بزرگ» bazork)تپه( پازیریک است )که شاید از 

گرفته شده باشد. چنین کلمه یی همین اکنون در زبان 

چوواشی کاربرد دارد(. روی هم رفته، شمار چنین گورستان 

ها به بیش از چهل سایت می رسد. از جمله، شش گورستان 

ی شاهی. کاوش های انجام شده در دوره پیش از جنگ جهان

دوم، دستاوردهای شایانی داشتند. در گورگان های شاهی، 

شمار بسیاری از اشیا و مواد بسار ارزشمند و شگفتی 

برانگیز خوشبختانه بسیار خوب حفظ شده را، یافتند. هر 

چند در زمان های قدیم بسیاری از این اشیا به تاراج 

رفته بودند، اما، با این هم، کشف چنین آثاری به خودی 

 یک حادثه شگفتی برانگیز بود. خود،

 

متون چینی گواه بر آن اندکه یو ئه شی ها با الن ها هم  

پیوندهایی داشته بودند. آن ها باری در کوه های تسلیان 

با هم زندگی می کردند. به این معنا که در همان  شان

جاهایی که یو ئه شی ها در آن به کوچروی می پرداختند. 

یف، الن ها چه کسانی هستند؟()نگاه شود به: ت. گابو
20

 

 

( افسانه یی را که در میان مردم J. Voinikovژ. وینیکف )

در باره الن   Selkups) سایبریای باختری )سیلکوپ ها و...

ها تا کنون سینه به سینه حفظ شده است، می آورد، که از 

                                                 
19

. شایان یادآوری است که در گستره شوروی پیشین تا به  

شان می امروز مردم قالین های گرانبها را به دیوارهای 

آویزند. شاید چنین سنتی ریشه در رسم و رواج های توده 

 گ.-های باستانی داشته باشد.
20

. Т. Габуев. Аланы, кто они?  

http://osetins.com/2007/10/09/alany-kto-oni.html ( 
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آن می توان برداشت نمود که الن ها زمانی در جنوب 

ا، می زیسته اند و خود را به نام  سایبریا، آلتای و توو

بهادران )قهرمانان( می خواندند و در داستان  -نارت ها

 ( می گفته اند.Nartpakهای شان، خود را نارتپاک )

پدیده تغییر شکل مصنوعی جمجمه در میان »]نگاه شود به:  

 «[نیاکان بلغارها. زایش و دانش

 

(، Maloletko) او با تکیه به پژوهش های د. ام. مالولیتکا

نام های تا کنون حفظ شده ایرانی )اوستیایی( رودخانه ها 

(، Chadon(، چادون )Ardantو دریاچه های آن سوی اردانت )

( )که تا سده هژدهم Kuydan(، کویدان )Toydanتویدان )

کبادان )قبادان( خوانده می شد(
21

ساراتان،  -و دریاچه های

اورتان و اسرتان
22
(Asratanرا در آل ) تای به خاطر می

                                                 
21

. قبادان، قبادیان بلخ را به خاطر می آورد. در شهر  

بادیان و مزار شریف همین اکنون گذری است به نام ق

خانواده هایی هم اند که تا همین اکنون نام خانوادگی 

 است. « قبادیانی یا قبادی»شان 
22

. بسیار جالب است که این نام  ها، به ویژه َاسَرتان و  

در نزدیکی شهر مزار شریف « َحیرتان»اوَرتان با نام بندر 

استان بلخ بسیار نزدیک اند. من تا کنون وجه تسمیه 

ر جایی ندیده ام. اما هر گونه پیوند آن با حیرتان را د

پارسی « ان»حیرت عربی از دید من مردود است که گویا با 

دری جمع بسته شده و حیرتان شده باشد. شاید چیزی مانند 

به معنای جای بودوباش ایری « ایر»ایرا+تان )برگرفته از 

ایرانیان( یا اریاتان )برگرفته از آریا، به معنای -ها

وباش آریایی ها( بوده باشد و شاید هم چیزی جای بود

همانند همین اسرتان، ساراتان، اورتان و ... این که 

که در همه این واژه ها مشترک است، چه معنا « تان»پسوند 

 می دهد، نیاز به پژوهش و کاوش بیشتر دارد. 

 

تاون به  -اگر نیک بنگریم، در زبان های اروپایی تان

به « داون تان»ر می روند. مانند مفهوم جا و مکان به کا

زبان انگلیسی، به معنای پایین شهر یا محله فقیرنشین 

 شهر.

 

، «تان»در لغتنامه دهخدا چنین آمده است که پسوند 

 نشاندهنده زمان می باشد مانند تابستان، زمستان و...

 

در زبان روسی هم به « زمه»در این جا باید متوجه بود که 

ست. یعنی زمه روسی و زم+ س +تان معنای موسوم سرما ا

پارسی دری ریشه مشترک دارند که با افزود شدن س +تان، 

ُبعد زمانی پیدا نموده است. هر چند می شود با پذیرفتن 

آن به شکل ستان به آن بار مکانی داد و آن را چونان  

کشور سرما هم تعبیر کرد. همین گونه تابستان را هم که 
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، «آزها»آورد. باید افزود که پسان ها در آن سرزمین ها 

می زیستند که نام تباری شان، شکل دیگر الن ها یعنی 

ها را به خاطر می آورد. هرگاه چنین باشد، پس باید « آس»

اذهان کرد که آن ها در سرزمین های پهناوری می زیسته 

 اند: از تسیالنشان چین تا به آلتای.

 

وئه شی ها، پس از تحمل شکست در جنگ در برابر هونوها، ی

و کوشان  کنگیویی ها -به غرب کوچیدند. برخی از آن ها

شاید سابری  -ها، استپ های سیردریا را گرفتند. دیگران

ها
23

)جنوب باختری سایبریا( و  Baraba به استپ های بارابا 

 شمار دیگر هم که نام های شان تا کنون ناشناخته مانده

است )شاید کروات ها( به استپ های پیرامون دریای سیاه 

 «رفتند.

 

                                                                                                                                                             

ستان ساخته شده است. اگر دقیق از تاب )تابش خرشید( +

دیده شود، در این دو کلمه تابستان و زمستان، با حرف 

زمان، به مکان مبدل می شود. یعنی در همه جا س + « س»

تان )ستان، استان(، مکان را نشان می دهد. مانند 

 ریگستان، گلستان، بوستان و...

 

 جالب این که در زبان روسی نیز کلمه هایی دیده می شوند

مانند استانسیا )استان+پسوند سیا( به معنای ایستگاه یا 

انگلیسی و « شن»مانند « سیا»جای ایستادن وسایط. پسوند 

فرانسوی است. از امکان دور نمی باشد که این « سیون»

پایان می یافته « دان»چنین واژه ها شاید در آغاز، با 

ه ، به گون«دان»اند که پسان دان به تان مبدل شده اند. 

یی که می دانیم، معنای ظرف و محفظه و جای نگهداری چیزی 

می باشد: مانند جامه دان )چمدان(، قلمدان، نمکدان 

 گ.-و.... 
23

. گروهی بر آن اند که کلمه سیبیری از همین نام سابری  

ها گرفته شده است. یعنی سرزمین سابری ها. روس ها آن را 

سی به شکل به شکل سیبیر می نویسند، در زبان انگلی

سایبریا و در فرانسوی به شکل سیبری نوشته می شود. درست 

تر خواهد بود تا اگر به شکل سابریا یا سابری نوشته 

 گ.-شود. این گونه، سیبیری، یک نام ایرانی خاوری است.
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جنگجوی سوار و الهه مادر. فرش نمدین. پازیریک. سده 

اسب سوار سیاهمو در ژاکت کوتاه  پنجم پیش از میالد.

تزئین شده با پالک های زرین، و باالپوش سارماتی. نماد 

و کوشانی  تیپیک برای قبایل ایرانی. در سکه های خوارزمی

که با محیط زیست کوچیان ایرانی مرتبط اند، یک روی سکه 

معموال در بر دارنده  تصویری از شاه، و  روی دیگر آن، 

 . می باشد« sparak»اسپارک  -تصویر  سوار کار )به ایرانی
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 -کوچیان ایران خاوری. در راست الهه مادر زیر درخت جهان

کبیر(. محل کشف ناشناخته  نماد زندگی ) از کلکسیون پیتر

است، اما مدل موهای، جامه، زین، سازوبرگ اسب همانند 

آلتای کوهستانی می باشد. سیماهای مردم قابل توجه  قبایل

است. چهره مرد سمت راست بی تردید اروپاییدی است و 

قبایل آلتای کوهستانی، بسیار پهن. بینی زنان  مانند

 .است دارای تیپ جنوبی با برآمدگی محدب
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سیما و »نبرد جنگجویان کنگویی )از مقاله پوگاچنکوا، گ. 

 «.نماد کنگویی ها در هنر سغدیان

(http://kronk.narod.ru/library/pugachenkova) 

آسیای میانه. جنگ چهار جفت از رزمجویان سوار و پیاده. 

کسانی که در چپ اند، دشمنان خود در سمت راست را شکست 

 می دهند.
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 جنگجویان کوشانی

اسب ها را هم مطابق آداب و رسوم نظامی کوچروان شرق 

ایران زره پوشانده اند. جنگجویان یو ئه شی هم همین 

 گونه ملبس و مسلح اند.

 
 

در ویکی پیدیا ذیل یویچی )یوجی یا یو ئه شی( به زبان 

 روسی چنین آمده است:

-دا»وان اتحادیه قبیله یی، که در منابع چینی به عن»

شناخته شده، در اسناد باستان زیر نام تخاری « یوایچژی

 1-2آمده اند. این اتحادیه در هزاره های « Tocharian»ها 

پیش از میالد در نواحی خاوری آسیای میانه، در همسایگی 

شمال باختری چین باستان به میان آمده بود. سرزمین 

اویغور  -نیایی یو ئه شی ها منطقه خودگردان سین کیانگ

)ترکستان خاوری( شمرده می شود که در آن مومیایی های 

تاریم به دست آمده است. نیاکان یو ئه شی ها را با 

 دارندگان فرهنگ افاناسیف پیوند می زنند.

 

به گمان غالب، یوئه شی ها نمایندگان پیشتاز توده های 

هندواروپایی به سمت خاور بودند. به هر حال، زبان 

روپایی است، احتماال ایرانی. به تعلق آن به تخاری، هندوا

خانواده هندواروپایی به طور غیر مستقیم اجساد مومیایی 

شده به دست آمده از حوضه رود تاریم و مناطق همسایه آن  

که در بر دارنده  ویژگی های نمایندگان نژاد 

 هندواروپایی می باشند، گواهی می دهند.

 

چین باستان گزارش می  تاریخ نویس پرآوازه -سمه تسیان

دهد که در سال های دهه هفتاد سده دوم پیش از میالد، 

قبایل کوچی هونو یا خونوی همسایه، شکست خرد کننده یی 

بر یوئه شی ها تحمیل کردند. پیشوای یوئه شی ها ]کیدار[ 

در نبرد، کشته شد. هونوها از کاسه سر او جامی ساختند 

از آن شراب می نوشیدند  که رهبران شان در آیین های ویژه
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و به باده پیمایی و میگساری می پرداختند )به عنوان 

پیش از   47مثال، هنگام بستن پیمان صلح با چین در سال 

میالد(. پس از این شکست، یوئه شی ها، ناگزیر به رفتن به 

سمت غرب گردیدند. آن ها از راه دره فرغانه
24

به آسیای 

اکتریایی ها )باختریان(، میانه رفتند و با شکست دادن ب

بسیاری از سرزمین های شمال آمو را گرفتند. در این 

چژان تسیان )ژانگ کیان(  -هنگام، جهانگرد نامدار چینی

در آن جا حضور داشت  که اطالعاتی در باره این قبایل 

 داده است.
 

ژانگ کیان گزارش می دهد که پارت در غرب گستره یو ئه شی 

( در جنوب آن واقع است.ها و باکتریا )باختر
25

مرز میان 

کشور یو ئه شی ها و دو پادشاهی دیگر )کشور اشکانیان  و 

رود آمو بود. در آن هنگام، ارتش یو ئه شی ها  -باکتریا(

صد تا دوصد هزار سپاهی سوار داشت.
26

از این رو، در  

اواخر سده دوم میالدی تهدید جدی یی برای هر دو دولت به 

 شمار می رفت. 

 

رین یادآوری ها از یوئه شی ها در منابع چینی مربوط آخ

« هان»میالدی می گردد )در تاریخ دودمان بزرگ  25سال 

)خن( (. در آن هنگام، دولت یوئه شی ها شامل پنج بخش 

                                                 
24

.  یک واژه  بسیار قدیمی ایرانی که در اصل پرگنه یا  

ده است که پرکنه )پرگانه( به معنای جای دور افتاده بو

معرب آن فرغانه می شود. این واژه همین اکنون هم در 

زبان پشتو به شکل  د خلقو پرگنو )یعنی احاد مردم( به 

 گ. -کار می رود
25

. شایان یادآوری است که تا آن هنگام، چینی ها از  

موجودیت کشورهایی چون ایران )پارس(، هند و روم آگاهی 

نداشتند که چین تنها نداشتند. آن ها در آن  برهه می پ

کشور بزرگ و متمدن جهان است که در پیرامون آن  توده 

های وحشی کوچرو بودوباش دارند. از این رو، در واقع، 

ژانگ کیان کشف بزرگی در جغرافیا کرده بود که چشمان 

چینی ها را به روی جهان باز می کرد. او در گزارش خود 

« پوسی»بود. کشور اشکانیان را به نام اسین خوانده 

)پارسی( نامی است که پسان ها چینی ها ایرانیان را به 

 گ.-آن نام می خواندند.
26

. با توجه به آن که در آن هنگام، همه مردان به گونه  

یی مشمول خدمت سربازی بوده اند، می توان گمان برد که 

نفوس یوئه شی ها به شش صد هزار نفر می رسیده است. 

هزار مرد می  300را زن فرض کنیم،  هرگاه نیمی از این ها

ماند. حال، اگر نیمی از این جمع را پیرمردان و کودکان  

 150فرض کنیم، و آن ها را هم کنار بگذاریم، نزدیک به 

 گ.-هزار نفر مرد آماده پیکار می ماند.
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بود که یکی از آن ها پادشاهی کوشانی ها یا گویشانی ها 

(Guyshuan) .بود 

 

پیش از میالد  176مهاجرت یو ئه شی ها به آسیای میانه از 

میالدی رخ داده بود. یو ئه شی ها )به چینی  30تا سال 

月氏, 月支)که هندی ها آنان « یات ها» –، به زبان یونانی

می گفتند، یک توده ایران خاوری در آسیای « یادوها»را 

میانه بودند که به لهجه ایرانی خاوری گروه شمالی سخن 

  می گفته اند. 

 

به دلیل شباهت نزدیک فرهنگی، همچنین گاهی آن ها را 

سارمات های خاوری هم می نامند. در آغاز، آن ها چراگاه 

های حوضه رود تاریم )جایی را که کنون منطقه خودگردان 

اویغور چین خوانده می شود(، گانسو و احتماال  -سین کیانگ

را در اختیار داشتند. پس از آن )در سده دوم  تسلیان

ن ها )کوشانی ها، یفتلیان، و پیشاز میالد( بخشی از آ

...( به فرارود )ورز رود یا به گونه یی که عرب ها می 

گفتند ماورالنهر یعنی آن سوی رود آمو و سیر( و باکتریا 

)باختر( کوچیدند و سپس از آن جا به شمال هند، جایی که 

 شاهنشاهی کوشان را پی ریختند.

 

یی های یوئه شی ها مردمان اروپاییدی بودند که مومیا

یافت شده در حوضه رود تاریم متعلق به آن ها می باشند. 

سال می رسد.  4000سن قدیمی ترین این مومیایی ها به 

گمان هایی است مبنی بر این که نخستین هیروگلیف در کلمه 

( به معنای ماه )مهتاب(، 月« )یوئه»نه  ( Yuezhiیوئه جی )

« ژوچژی» بوده است. پس معنای« گوشت» - 肉« ژوو»بل که 

 می شود.« قبیله  گوشتخور»به زبان چینی 

 

سال پیش از میالد  645نخستین اشاره به یوئه شی ها به 

گوان چژان )زونگ گوان( در  -باز می گردد. نویسنده چینی

( به توصیف یک قبیله یوئه 管子)به چینی  Guantszyرساله 

( )به چینی nyuchzhi( و یا نیوچژی )禺氏شی )به زبان چینی 

牛氏 در شمال غرب چین، که از کوه های نزدیک گستره )

یوئه جی به گانسو نفریت یا سنگ یشم می آورند، می 

پردازد. صدور نفریت از حوضه رود تاریم به چین را 

 باستان شناسان بسیار خوب بررسی نموده اند.

 

در باره یوئه شی ها در اسناد تاریخی چین، به ویژه در 

سئما « یادداشت های تاریخی» سده دوم پیش از میالد در

تسیان )سیما کیان( به تفصیل سخن گفته شده است. در فصل 

یوئه شی ها در آغاز میان تسیلیان، کوه  آمده است که 123

، که مربوط به «های تیان شان و دانهوانگ زندگی می کردند

 شرق حوضه رود تاریم  و شمال گانسو می گردد.
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روی سکه ها نشان می دهند پرتره های پادشاهان آن ها به 

یوئه شی ها اروپاییدی بوده اند. اما نوشته هایی  که

مستقیمی در باره نام های فرمانروایان شان بر جا نمانده 

است و هیچ اعتمادی به دقیق بودن پرداز چهره های آن ها 

در پرتره ها نمی توان کرد. تنها نام های بازماندگان 

می  را کوشان و اپتالیتایشان بر جامانده است که خود 

خواندند که به مرزهای جنوبی آسیا یورش برده بودند. 

آدم سفید با موهای »منابع چینی، یوئه شی ها را چونان  

 پرداز نموده اند.« دراز
 

بر پایه منابع چینی، هنگام فرمانروایی دودمان پادشاهی 

تسین شین هوانگ دی، پادشاهی یوئه شی ها در اوج شگوفایی 

اما پیوسته با سیونوها )خونوها یا هونوها( که در  بود.

گستره شمال خاوری سرزمین ایشان بودوباش داشتند، در 

 دشمنی و درگیری بسر می بردند. 

 

یو ئه شی ها با هونوها )خونوها( به مبادله اسیران و 

گروگانان می پرداختند. مودی شانیو
27

 -(冒顿)به زبان چینی

اسارت یوئه شی ها بسر می  شانیو تئومان که در پسر بزرگ

برد، توانست با ربودن یک اسب از نزد آنان بگریزد. یوئه 

شی ها او را چونان گروگان نگه داشته بودند تا در صورت 

                                                 
27

مودی شاه، بنیادگذار دولت پادشاهی  -. مودی شانیو 

که نام وی که در بزرگ هونوها. چنین پنداشته می شود 

منابع چینی مودی آمده است، شاید در اصل مادون بوده 

باشد. مانند فریدون، ایدون و... ایرانی. اکادمیسین 

باباجان غفوراف وی را در کتاب تاجیکان  و رنه گروسه در 

 کتاب امپراتوری صحرانوردان، ماودون خوانده اند.  

ی تواند. هر نیز چیزی جز شاه ایرانی بوده نم-کلمه شانیو

چند اکادمیسین گومیلیف نوشته است که این کلمه از  

پروتومغولی گرفته شده است که برجسته و  (sayanشایان )

نمایان و برازنده معنا می دهد. در این حال، شاید وی 

در زبان پارسی همین اکنون هم به « شایان»نمی دانست که 

یی اند  عین معنا به کار می رود. چون مغول ها هم توده

مخلوط از سپدپوستان و زردپوستان، از امکان به دور نیست 

که این کلمه را از ایرانی زبانان گرفته باشند. هر چه 

به مفهوم پادشاه چند بار به « شا»است، پیهم آیی کلمه 

اشکال گوناگون، تردیدی در ایرانی بودن آن بر جا نمی 

که پیشوای  –گذارد. برای نمونه پدر سردار آشین )آشینا( 

نام داشته است. در « نولو شاز»قبیله خود بوده است، هم 

یعنی با اندکی تغییر « شاز»این جا باز هم شاه به شکل 

آمده است. یعنی نولو شاه. طرفه این که شاز در پارسی 

باز هم به معنای برجسته، بی نظیر، فوق العاده، برازنده 

 گ.-و شایان... به کار می رود.
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یورش هونوها بکشند. اما مودی با گریختن از نزد یوئه شی 

ها، پدر خود را کشت  و اعالم پادشاهی کرد  و شاهنشاهی 

 ت. بزرگ هونوها را پی ریخ

 

پیش از میالد هونوها به رهبری پسر  177در حوالی سال 

شانیو مودی به سرزمین یو ئه شی ها در گانسو یورش 

آوردند. مودی با برنده شدن در جنگ، پیامی به بارگاه  

می فرستد و در این پیک به آگاهی دربار « هان»امپراتوری 

چین می رساند که پسرش شاه یوئه شی ها را کشته و از 

 اسه سر او جام شراب ساخته است.ک

 

بر پایه منابع چینی، پس از این نبرد، بخش بزرگی از 

یوئه شی ها وابسته به هونوها شدند. چنین بر می آید که 

همو آن ها نیاکان پادشاهی بزرگ آینده شدند. شمار کمی 

 آنان به جنوب از راه تبت گریختند که یوئه شی های از

 150ه گزارش دودمان هان، کوچک نام گرفتند. بر پای

گ.[ نجات -خانواده ]شاید وابستگان خاندان شاهی و اشراف

یوئه شی ها توانستند  یافته بودند. سپس، گروه بزرگی از

رود تاریم و گانسو به شمال باختری بگریزند و  از حوضه

در آغاز به دره رود ایلی در شمال کوه های تیان شان، 

سکایی ها یا ساک  -له سایجایی که توانستند قبی -بروند

ها را شکست بدهند. قبیله سای به تدریج به کشمیر رانده 

شدند و در آینده در آن جا  پادشاهی هند و سکایی را پی 

 ریختند.

 

پیش از میالد، اوسون ها همراه با هونوها  155پس از سال 

بر یو ئه شی ها یورش آوردند و آنان را ناگزیر به رفتن 

د. یوئه شی ها از زمین های تمدن های به جنوب  نمودن

مسکون در دوان )فرغانه( گذشتند و در کرانه های شمالی 

اوکس )آمو( در گستره فرارود )گستره ازبیکستان و 

 -تاجیکستان کنونی( در شمال گستره پادشاهی یونانی

پیش از میالد از اثر تاخت و  145باختری، که به سال 

 شدند.تازهای آن ها برافتاد، مستقر 

 

پیش از میالد سفارت چین، به رهبری چژان  126به سال 

تسیان )ژانگ کیان( از کشور یو ئه شی بازدید و تالش 

ورزید تا در برابر هونوها )خونوها یا سیونوها( با آنان 

همپیمان شود. با این که شهزاده یوئه شی پیشنهاد 

سازماندهی اتحاد را رد کرد،
28

ژانگ کیان توانست اطالعات 

                                                 
28

ن کار چنین بود که ماهبانویان )یوئه شی ها( . دلیل ای 

نیک می دانستند که چین دولت نیرومندی است و هونوها به 

رغم دشمنی، تنها نیرویی اند که در استپ ها جلو گستره 

جویی چین ایستاده اند و حیثیت سپر بالگردان را دارند. 

هرگاه چینی ها بتوانند هونوها را از سر راه بردارند، 
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بسیاری در باره وضعیت در آسیای میانه گرد بیاورد، که 

سیما کیان  (SHIJI) پسان ها در یادداشت های تاریخی شیتزی

 بازتاب یافتند.

 

ژانگ کیان یک سال آزگار در کشور یو ئه شی ها بسر برد. 

-2000به گفته وی، یوئه شی ها سر زمین هایی به فاصله 

و   (Dayuan) ب فرغانهکیلومتر( در غر 1500-1000لی ) 3000

شمال آمو )اکسوس( را در دست داشتند. همسایه جنوبی آن 

 (Anxi)باکتریا یا باختر( و انسی )  Dasiaها دولت داسیا 

سغدیانا  –یا  پارت بود. همسایه شمالی آن ها کانتسزویو

 بود.

  

یوئه شی ها، کوچی بودند و پیوسته از جایی به جای دیگر 

خود می کوچیدند و آداب و رسوم شان  با رمه ها و گله های

به آداب و رسوم هونوها همانند بود. شمار سپاهیان شان 

هر چند آن  .هزار کماندار خدنگ افکن می زد 200-100سر به 

ها در شمال رود آمو بسر می بردند، آشکارا با پادشاهی 

یونانوباختری که در جنوب آمو قرار داشت، پیوند داشتند. 

ر پنج قبیله اصلی بودند که در راس هر یک آن ها متشکل ب

از این قبایل، یک یغبو یا پیشوا قرار داشت که چینی ها 

یاد می (休密( )به چینی Xiūmìآن ها را به نام سیومی )

گویشان ها )به  -کردند. در غرب واخان و زیباک در بدخشان

 -( یعنی کوشان ها، در سرزمین های همسایه آمو貴霜چینی

یعنی شغنانی ها، سیدون ها (雙靡چینیشوانمی ها )به 

(Xidun به چینی( )肸頓) در بلخ و دومی ، Dūmìبه چینی都密 

 در نزدیکی ترمز می زیستند.

 

                                                                                                                                                             

ین همسایه هم مرز و در به دیوار شان خواهد شد آن گاه چ

و درد سرهای بزرگی برای شان خواهد آفرید. از همین رو، 

 پیشنهاد همپیمانی با چین را رد کردند.

 

در همین هنگام، اوسون ها پیشنهاد چین را پذیرفتند و با 

چینی ها در برابر هونوها همپیمان شدند و دولت هونوها 

قرار نبود، چنین همپیمانی به سود را برافکندند. اما 

اوسون ها پایان یابد. پس از بر فتادن هونوها، سیان بی 

ها که از بازماندگان دونهو ها )دونخوها( و سپس هم 

ژوژان ها یعنی نیاکان مغوالن بر استپ ها چیره شدند و در 

نخستین فرصت اوسون ها را از چراگاه های شان راندند. 

پیش از این، اوسون ها با هونوها  شایان یادآوری است که

در برابر یوئه شی ها همپیمان شده بودند و در شکست آنان 

نقش بزرگی را بازی کردند. زیرا هونوها به تنهایی توان 

 شکست دادن یوئه شی  ها را نداشتند.       
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بنا به دیگر ارزیابی ها، قبایل در بخش شمالی تر بسر می 

برده اند. در آن سوی کوتل شهرستان سر از اورا تپه. در 

یوئه شی این حال، در گستره تاجیکستان جنوبی کنونی، 

هایی که دیگر زمیندار و مسکون شده بودند، زندگی می 

کردند و خصوصیات فرهنگ یونانی را گرفته بودند و مانند 

 تخارها در شمال دولت یونانوباختری بسر می بردند.   

 

یش از میالد یوئه شی ها )کوشانی ها( با پارت پ 124به سال

اردوان( ها درگیر نبرد شدند که در این جنگ ارتاپان )

پادشاه اشکانی زخمی شد و پسان هم درگذشت. پس از  -یکم

پسر  -آن، شاید زیر فشار میتریداد دوم )مهرداد دوم( 

به بلخ نقل  -اردوان، یوئه شی ها )کوشانی ها( به جنوب

کوچیدند. می دانیم که پس از لشکرکشی  اسکندر کبیر در 

وکی، پیش از میالد در این جا تمدن هلنی )س ل   330سال 

یونانو باختری( برای دو صد سال دیگر نافذ بود. در این 

تاریخ نویس یونانی گزارش می دهد، که  –استرابوباره 

اشاره می کند که سکاها و تخاری ها )تخاری های اصیل( 

همراه با آسیان ها، پاسیان ها و ساکاروال ها پادشاهی 

 یونان و باختری را در سده دوم پیش از میالد واژگون

 کردند.

 

کوشانی ها که به سخن گفتن به لهجه  -بخشی از یوئه شی ها

های زبان های یوئه شی که با زبان های خوارزمی و سغدی 

-خویشاوند بودند، ادامه می دادند؛ به رهبری پادشاه خود

ام میالدی( به حدود -گیرا )از سال یکم میالدی تا سال سی

را پی ریزی  باکتریا یورش آوردند و شاهنشاهی کوشانی 

 نمودند.  

 

در دوره پادشاهی کنیشکا، آن ها بودیسم را چونان دین 

رسمی کشور خود پذیرفتند، که بعدها شالوده همبستگی دولت 

شان شد. در آینده هم هرچند، یفتلی ها کوشان ها را شکست 

دادند، اما با این هم، به آداب و رسوم کوشانی ادامه می 

ام در لشکرکشی های تورک ها در دادند. دولت یفتلی سر انج

 آستانه جهانگشایی عرب ها نابود شد.

 

 ماخذ:

http://www.slavlibrary.ru/load/0-0-0-38-20 PDF 

 
زبان شناس، در باره پنج واژه بازمانده از  -ب. الوفر

یوئه شی ها در متون دودمان هان )خن( پژوهش هایی را 

مه ها متعلق انجام داد و به این نتیجه رسید که این کل

به گروه زبان شمالی ایران بوده است. کلمه ششم یوئه شی 

را او با توجه به ویژگی های فونتیک باستانی زبان چینی 

احیا نمود و آن را با نام شناخته شده  sgwied-diچونان  

، یعنی سغد+ دی ورانداز نمود. در این جا،  Sogdoiسغدی 
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قیاس از روی زبان  را چونان  پسوند جمع، با« دی»پیشوند 

های اوستی، سکایی، سغدی و یغنابی تفسیر و تعبیر نمود و 

تفاوت میان این گروه از زبان ها را از گروه زبان تخاری 

که نزدیک به اروپای باختری و در نتیجه دور از زبان های 

 ایرانی است، خاطر نشان ساخت.  

 

«Bertold Laufer. The Language of the Jue-chi or Indo-Scythi-ans. Chicago, 

1917, P. 14» 

 

نمناکی اروآسیا در  Heterochronicity در مقاله لئون گومیلیف

ب. الوفر ثابت کرد که یوئه شی ها »دوران باستان نوشت که 

به زبان شمالی ایرانی سخن می گفته اند که به گروهی که 

ن هم در آ Yaghnobi زبان های سکایی، سغدی، اوستی و یغنابی

زبان تخاری شامل بودند، متعلق بود و هیچ رابطه یی با
29
 

 «که با زبان های اروپایی پیوند دارد، نداشتند.

 

 فهرست منابع اصلی:

در باره پادشاهی کوشانی// دانشنامه )دایره المعارف یا 

 ،2010، مسکو، 16انسکلوپیدا(ی بزرگ روسی، جلد 

 2005و، ، مسک1در باره ایرتام// همان دانشنامه، جلد 

 ،2008، مسکو، 12در باره کنیشکا// همان دانشنامه، جلد 

 ،2005، مسکو،2در باره باکتریا// همان دانشنامه، جلد 

 ،2008، مسکو، 19در باره ماساگت ها//همان دانشنامه، جلد 

 ،2005، مسکو، 2در باره ارژن// همان دانشنامه، جلد 

 ،2008و، ، مسک12در باره کنگوی// همان دانشنامه، جلد 

، 1در باره فرهنگ اندرونوفوا// همان دانشنامه، جلد 

 ،2005مسکو، 

 迦腻色伽王与大月氏王系 منابع چینی، 

 -8-11استرابو، جغرافی، 

 The Western Regions according to the Hou Hanshu, trans. John Hill 

Linguistic analysis of the connection between Yuezhi and Kushan Overview 

of Xiongnu history and their wars with the Yuezhi Craig Benjamin on 

Yuezhi migrations Kasim Abdullaev on Yuezhi migrations in Central Asia 

Lokesh Chandra on Yuezhi translators Yuezhi Sapadbizes coins Yuezhi 

Agesiles coins. 

 

                                                 
29

. باید متوجه بود که در این جا سخن بر سر زبان سیرها  

تخارها شهرت یافته بودند.  است که در گذشته نادرست به

این لغزش سردرگمی های فراوانی را به بار آورد که می 

 تواند در صورت بی دقتی موجب گمراهی های فراوان گردد.
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پیش   II-I در سده های« ربیسرزمین غ»ل. بوروکووا، پادشاهی 

از میالد )ترکستان خاوری و آسیای میانه بر اساس اطالعات 

 2001، مسکو، «(هان شو»شی تسزی و 

Л.Боровкова. Царства «западного края» во II—I веках до н. 

э.(Восточный Туркестан и Средняя Азия по сведениям из «Ши цзи» и 

«Хань шу»). М. 2001 

 

و. ویرتوگرادووا، نامه های ناشناخته در گستره چند رسم 

 الخطی باکتریای باستان

В.Вертоградова. Неизвестное письмо в многоалфавитном пространстве 

Древней Бактрии. 

 
 

 

 

 اسکندر بایارف

 ُتخارها

(Τοχάριοι) 

 

مردم  – (psevdotohary) ُتخارهای مستعارتر  قیدق ُتخارها،

. یمرکز یایآسیی اند در اصل از  و فراموش شده میزاسرارآ

توده ها آنان را می از  یاریبس میقد یاما در زمان ها

 گانیهمساکه  (Ceylonesو سیلونی ها ) ی هانیچ شناختند:

که در هنگام سفرهای بازرگانی شان  انیونانشان بودند و ی

را با ها  آنبه خاورزمین، با آن ها برخورده بودند و 

( می خواندند، یعنی sserبه پیشه شان، سیرها ) توجه

 -شان را هم به همین منوال و کشور شمیفروشندگان ابر

گ.[، یعنی کشور ابریشم -])ابریشمستان( (Serika) سیریکا 

 . فروشان

 

در میان توده های  ایها در قلب آسیونانیان، سیربه گفته 

(fokarفوَکار یا ُفکار )
30

ور( )ُتخار(، اویخورد )اویغ 

(oyhard( )(، اوتوروکور )اوتیگورottorokor (uttigur  و.....می

 زیستند.

 
سیرها از قدیم ها توده های پیرامونی خود را با سیماهای 

 ی، موهای: چشمان آبدیدنی خود به شگفتی وا می داشتند

معاصر دوران اما تاریخدانان  رسایی قامت های شان.و  بور

و چونان گرفته  دهینادا را همه این اطالعات در باره سیره

میانه های  تنها در به آن می نگریستند. خنده دار اطالعات

ترجمه های ارزنده ن. بیچورین  سده نزدهم بود که به ُیمن

(N. Bichurin از آثار تاریخی چین چوواش( )پژوهشگر )ی االصل

                                                 
30

 گ.-. یا شاید هم فرخار. 
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 باستان، جامعه علمی به اطالعات بس گرانبهایی در باره

وها ونخ، یوشی ها ،ها ید -چون اقوام اسرارآمیزی

و دیگر توده های کوچرو  (Usunsاوسون ها )، )هونوها(

 باشنده میانه های آسیا دست یافتند.

 

 یعنی، (hustsiهو استسی ) ها را به نام آنی ها نیچ

عادی  ریغگیرا و  به سیمایو  باختری می خواندند بربرهای

بدن ، رسا هایبلند، قد یها ینی: بآن ها اشاره می کردند

توده های  یی مانند ها یژگیویعنی دارای  -پرموهای 

  معاصر.
 

منشای تباری سیرها تا اوایل سده بیستم که هیات علمی 

خاوری نسخه های ترکستان در  1906در سال اعزامی روسیه 

 درخطی کهن را نیافته بود، در پرده های راز مانده بود. 

د این نسخه های توانستن ستمیب سده پنجاه سال های دهه

باورنکردنی یی را برانگیختند.  رتیحند که خوانخطی را ب

در در دوران باستان از این نسخه های خطی چنین برآمد که 

ان مردم ای، در قلب آسآن گوشه دور افتاده جهان

این که نویسندگان این  .نده اکرد یم یندگز ییهندواروپا

خواندند،  نسخه ها خودشان زبان خود را به چه نامی می

-یختن چونان   ،هااین نسخه از  یکیاما زبان روشن نبود. 

زبان که  یشد، در حالو تثبیت ( شناخته یرانی)ایی ساکا

 بود.ناشناخته مانده  ، کماکاننآ گریدنسخه 

 

ا تکیه بر گاهنامه های هندی، گویشوران این بدانشمندان، 

یی  زبان ها را به نام ُتخاری ها خواندند )اما به گونه

(یک نام بیگانه اب که پسان ها روشن گردید،
31

اما هر چه  

 خیاربود، گویشوران این زبان ها، با همین نام وارد ت

ه بود تا راز ماند کچونان ی نی شامنشا درازیزمان شدند. 

فرهنگ ایشان را چونان  دارندگان   نیکال این که ل.

، گزینش ( شناسایی کرد )ل. کالینBalanovskaja) االنوفسکایاب

سه فرهنگ(.  -فرهنگ باستان شناسی برای تخارها در آسیا

( Fatyanovoدارنده فرهنگ فاتیانووا ) لیقباآن ها از دیگر 

مدیترانه یی خاوری   معمول ریغ ینژادبا  داشتن سیمای 

فرق می شدند.
32

 

                                                 
31

. در آغاز، سیرها را به اشتباه همچون یکی از تیره  

های ُتخاری یعنی بخشی از کنفدراسیون یوئه شی می 

. پسان ها روشن شد که آن ها به رغم اروپاییدی پنداشتند

بودن، تخاری نیستند اما چون به همین نام شهرت یافته 

 بودند، ایشان را تخاری های مسعتار خواندند. 
32

ی )به راه افتادن( تخارها از گستره سرگردان خیتار. 

نیاکان آن ها از  یدر گذشته، برخآغاز نمی گردد.  ولگا

کشاورز  لیقبا رهیداو در کردند  یم یدر بالکان زندگ

با یورش هندواروپاییان وادار اما شامل بودند. باستان 
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دارندگان فرهنگ  الد،یاز مدوم پیش هزاره  میانه هایدر 

رانده  انیرانیا( که از سوی balanovsباالنف )باالنوفی ها

( منطقه تنها مردان جوان -نیکالشده بودند )به پندار 

 ریمسرا ترک گفتند و راه خاور را در پیش گرفتند. ولگا 

هر چه بود، از است، اما مانده ناشناخته راهپیمایی آنان 

سر برآوردند و در آن جا پدیدار  یمرکز یایآس یها استپ

کاراسوکی را درست  فرهنگپدیدآیی . باستان شناسان شدند

یی نرفته هابه تن آن هااما با همین ها پیوند می زنند. 

بودند. با داوری از روی وامواژه های برگفته از زبان 

 ایشان، سین دشتی هابا  ؛(ی آنان)و فرهنگ ماد تخاری

بازماندگان ولوسف )فینی ها و اوگری ها  ( وی هارانی)ا

به آن کران جهان رفته  -سرزمین هاهم به آن  ؟(volosovsها 

 زبانخاطرنشان می سازند که در زبان شناسان چون  بودند.

آشکارا دارای ریشه های از واژه ها  یاریبستخاری 

 -فینی زبانهندواروپایی اند. در گام نخست، آن واژه های 

                                                                                                                                                             

ها  آنبه ترک زمین های شان شدند. چنین بر می آید که 

و تباری شان را از دست دادند  یکپارچگی شدند وپراکنده 

در آن هنگام در حال  ییمردمان هند و اروپا رهیوارد دا

دقیق تر، )یادمان های آن ها  دیشا شکل یابی گردیدند.

یادمان هایی از پاره های برجا مانده از یک توده 

 یباستاندر نام های تباری و مکانی  (یباستانفروپاشیده 

 ها تن  و  بازتاب یافته باشد: ا ن ت ها )در آسیای قدامی(، 

در ) واندی ها، (ایتالیای ها یا و ن زی ها( )در زیت)ون

لس در فرانسه(، تا انوسیاقکرانه در  یخیمنطقه تار

واندال ها و و ن دها )در اروپای مرکزی(، ویاتچی ها )در 

اروپای خاوری(، وتیاکی ها )در اودمردی( و یاتی ها 

 )یوئه شی ها( در حوضه رود تاریم و دهلیز گانسوی. 

 

موردوی  تخارها در محیط زبان و فرهنگ ردپای  دیشا...

(Mordovians)  مردوی ها شمار بسیار  .بر جا مانده است

و  نام های شان ترکیبی استکه )الهه( دارند زن  انیخدا

(. ، بانومادر، زن -)آواساخته می شود  «آوا»افزودن با 

]شایان یادآوری است که در زبان پشتو، زنان سالمند را 

 -یاد می کنند« انا»یا « آنا»-با نشانه تکریم و تمجید 

نیز نام های خانوادگی  مانند نازو آنا. به زبان روسی

 ردانپایان می یابد.گ.[  موردوی ها، م« اوا»با  –زنان

پیر  -سالمند و سالخورده را آتیا می خوانند )آتا، آته

ی رکوت لیزبان قبا باهر دو روشن است   مرد(. مرد، پدر،

 آپا، آتا -ها قپچاقبا زبان  صوصبه خ همخوانی دارد.

هدار(، در میان قزاق ها ، سردار، سپساالر« )اتامان»لقب )

و همین  همین کلمه گرفته شده است(از )شبه نظامیان( روس 

 تخاری زبان بر تاثیر زبان شناسان گونه زبان باشقیری. 
  ی تاکید می ورزند.و تبت یرکوتهای زبان  رب
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 یهمپوشانبا آن لیکسیکون یا واژگان خود را  ، کهاوگری

تخارها،  کهمی کنند  یریگ جهینتمبنا،  ر اینب می دهند.

بودند، بل که یک « همسایه»نه تنها با فینی ها و اوگرها 

اوگری هم داشتند. از دیگر زبان  -سازواره یا الیه فینی

ها، آن ها وامواژه هایی از زبان های تبتی و ایرانی و 

 کمی هم از زبان آریایی گرفته بودند. 

 

هایی  نیزم بودند، با آن که تخارها توده بس اندکشماری

اشغال کرده  خاورزمین بسیار گسترده و پهناوری را در

 مغولستان و حوضهباختری به جنوب تا  نیبودند: از شمال چ

هفترود  از ا،یآسهمه جاها در ر رود تریم. ردپای آن ها د

)در قرغیزستان و جنوب قزاقستان( گرفته تا  یا سمی ریچی

احتمال زیاد، چنین  به دیده می شود. دور مرزهای خاور

 رآنان ب یو فرهنگ یصاداقت ،یاسیاز تسلط س یناشچیزی 

« فناوری پیشرفته»ها  آن .استبوده  یمرکز یایآسگستره 

که چرخی را دو ارابه های  یعنعهد باستان( ی« های تک)»

 اسب داوری از روی نقاشی های برجامانده،، با ها آن به

را برنز بینظیر  یرگ ختهیر دیتولنیز و ها را می بستند 

و خوشه چینان آسیای مرکزی به  انیشکارچ با خود به محیط 

  .همراه  آوردند

 

شایان یادآوری است که نه تنها شکل های فرآورده های 

لیتیوم در  نازکهای  وارهید یگر ختهیروش ر شان، بل نیز

خاوری شمال اسرار آمیز  دهیپد نیا نوع خود بینظیر بود.

برنز آسیای  متالورژی کاراسوکی این که در. بود ایسآاور

چین دارای  انگیآن و سیمین سایبریا باختری -مرکزی، سامو

 شک چیه  ی،کس چیه اند، در نزد  یکیژنت ریشه های مشترک

 .وجود نداردو تردیدی 

 

نمی  قتیحق نیا یبرامتقاعدکننده یی  حیتوضروشن است، 

پا یاد توان داد. کاراسوکی ها این فناوری را در ارو

آن را در آسیای مرکزی  یناگهانگونه اما به نداشتند. 

نیز با این فناوری آشنا نبودند. ها  ینیچفراگرفتند. 

 ،ادیبه احتمال ز اما آن را از کراسوکی ها فرا گرفتند.

 ند.بودبینظیر ن یتکنولوژ نیاکراسوکی ها آفرینندگان 

بهره برتری های آن از  توانسته بودند اما به طور کامل 

رسیدن به توده های آسیای پس از  ،دیشا گیری نمایند.

قدامی که از نگاه تباری با سامویی ها و سیمینی ها 

نزدیک بودند؛ چنین فناوری یی را از آن ها فرا گرفته 

 بودند.

 

فرهنگی شامل  فیط نیکه در اتوده هایی روشن است.  زیچ کی

مگون ناهبودند، در گذشته دارای خاستگاه های تباری 

های شان سخت با هم گره خورده بود « سرنوشت»، اما ندبود

 شده بود. دهیتن و درهم
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نخستین کسانی از ، می پنداشتند که تخاریان نیاز ا شیپ

دو و  کیارابه )ی ها را با نیچهندواروپاییان بودند که 

گاری ها  ، آنبه راستی آشنا ساختند. ( و پرورش اسبیمحور

از  ادیز اریبه احتمال بسو  ختندرا می شنا چرخدار های

به ها بهره می گرفتند. موجودیت وامواژه های زبان اار

تخاری در زبان چینی، گواه بر تماس های تخاری ها با 

چینی ها اند. تاثیر زبان تخاری تا همین اکنون هم بر 

ما داده ی احساس می شود. ارانیو ا یرکوت ،یتبتهای زبان 

مچنین نشان می دهند که چینی ها ه یباستان شناستازه  یها

فرا گرفته  انیرانیاارابه سواری و اسب پروری را از 

را  نیچ اویغور -انگیک نیسبودند. کنون منطقه خودگردان 

اندرونوفوی می سازند. چنین بر می آید  فرهنگ شامل گستره

یی های به دست آمده از حوضه رود تاریم ربطی به ایموم که

حامالن فرهنگ اندرونوفوی دارند.  تخارها نه، بل که با

زیرا تخاری ها در نیمه دوم هزاره دوم پیش از میالد به 

 این جا آمده بودند. 

 
که تا  یلیبه دالسده سیزدهم پیش از میالد، تخارها در  

 آن دیشاسایبریا کوچیدند. به جنوب  هنوز روشن نشده است،

ی می دادند و شاید هم از سوگسترش  خود را ها قلمرو

های استپ راه دوره از  نیکه در ا ی شانرانیا گانیهمسا

رانده می شتافتند،  نیچسوی به تاریم  و دهلیز گانسوی 

 .نده بودشد

 

و  زیستند سال 500 سایبریا نزدیک بهجنوب  تخاری ها در

. ندشد دیناپددر پی یورش توده های دشت نشین پس از آن 

ا رانده شده این که بیخی نابود شده بودند یا از آن ج

نبردها بیشتر در در پیروزمندان  ؟بودند، چیزی روشن نیست

را زنده  نانرا نابود می کردند ولی زمردان  همچو موارد

 ید. براانشمار بی چنین رفتاری ینمونه هامی گذاشتند. 

 مردانبه زندگی  بیکارائباشندگان جزایر دریای مثال، 

همین  ی(،مرکزی آمده ازآسیا یتاتارها( )Arawakآواراکی )

از همین  گونه پایان دادند. اما زنان شان را نکشتند.

دو  تیجمعبا یک  ،بائیکارکشف ها پس از  ییایاسپانرو، 

به و مردان به زبان اراواکی  : زنانرو به گردیدند زبانه

 سخن می گفتند. یبیکارائ زبان

 

دردناکی یافته بودند. سرنوشت قبیله حاکم تخاریان  دیشا

 بردند. جان سالم به در بزرگی از ایشانبخش هم،  با این

 اچهینام در از)جنوبی  سایبریا( Tagarتگاری )فرهنگ 

، در بر دارنده (گ.[-]شاید شکل تغییر یافته تخار -تگار

 ،است. شاید کاراسوکی واسکیتی ط لختمفرهنگ  یها یژگیو

دارندگان فرهنگ کاراسوکی  کهکرد درک چنین  این را بتوان

 -یی آلتاییسکادر دایره فرهنگ های  (اناز آن یخشب ا)ی
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به آنان،  از صفات خود یبرخا دادن (، بیرانی)ا سایانی

به جاهای دیگر  شان، گریدو بخش های  بودندداخل شده 

 ه بودند. رفت

 

کنونی آمدند که در  قزاقستانگروهی به میانه های گستره 

-Begazyداندی بای ) -این جا شالوده فرهنگ بیگازی

Dandybayباختری مغولستان  ( را گذاشتند و برخی دیگر هم به

 خاوری شتافتند. ترکستانو 

 

به  ی هاکوشان یرانیدر زبان ابه هر رو، هر چه بود، 

تخاری ها آشکارا  یگفتار یها یژگیوباور زبان شناسان 

زبانشناس برجسته، همین  -به گفته آبایف. هویدا می باشد

 .گفت یزبان اوست توان در مورد یمچیز را 

 

بقایای انتروپولوژیکی دارندگان فرهنگ کاراسوکی  یبررس

دارای منشای  ها نشان داد که آن یجنوب سایبریا )ُتخاری(

سیماهای شان اروپایی اما دند. ( بوheterogeneous) ناهمگن

شماری از آنان . ی بودنیچ دیشا نگولوییدی،م با سازه های

 -یری)پام میانه یی یایآس میانروداننژاد گرایش به 

 یها یژگیوو شمار دیگر آنان، دارای ، داشتند (یی فرغانه

پیشین فرورفتگی میسورینسک  تیجمع-(okunesآکونی )

(Minusinskک )ه از ( محیط هایپرمورفیکhypermorphic )

 .بود افتهمدیترانه یی تشکل ی

 

بازآرایی انتروپومورفیک استخوان های آدم های یافت شده 

وا )جنوب سایبریا روسیه( نشانگر آن است که دارای از تو

در  مسطح توجهشایان به طور چهره اما های بلند  ینیب

های آکونی ها بوده اند. سازه های با چهره  سهیمقا

 کیژنت، از روی داده های آرام انوسینوع اقمنگولوییدی 

و اندکی هم در میان  ک های، ازبها معاصرزیقرقمیان در 

تاتارها  چنین سازه هایی در میان. ه می شوددیدقزاق ها 

 .هم هست

 

سده تا  رود تاریم حوضهکاراسوکی ها )تخارها(  بازماندگان

ی کشاورز ست اندرکاردبسر می بردند و   الدیاز مهشتم پیش 

 یم یزندگ ها و واحه ها و در شهرستانبازرگانی بودند  و

ساخته در جهان شهره ها را  آن ،شمیابربازرگانی کردند. 

ی ها یا ریها را س آن انیونانی ل،یدل نیبه هم بود.

 بایتقرآن ها  زیمسالمت آم یزندگخواندند. اما  یم سیرها

  .دیرس انیبه پا یزیغم انگپیش به گونه سال  هزار کی

 

در دوره مهاجرت های بزرگ توده ها، شهرها و واحه های 

 نیخون یها یریدرگ حوضه رود تاریم به میدان کارزار 

شکست قدرت های بزرگ وقت: چین و خونوها مبدل گردید. با 

 یافتن، یوئه شی های سارماتوییدی، پیکان باختری مهاجرت،
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 ییایآسپیکان خاوری را گرفت. تخاری ها در جمع خود  یجا

ی خاوری را پذیرفتند و با تغییر زبان و نام تباری از ها

 «صحنه تاریخ ناپدید شدند.

 

مقاله، آن چه را که در ویکی پیدیا برای مقایسه با این 

 در باره تخار آمده است، می آوریم:

ُتخار نام قومی ساکن تخارستان بود که در سده سوم پیش »

از میالد در نواحی کوچا و تورفان در شمال شرقی سرزمینی 

که بعدها ترکستان شرقی یا ترکستان چین خوانده شد، به 

به یکی از زبان های  بردند. مردمی نیرومند بودند و سر می

گفتند که به  وابسته به گروه زبانی هندواروپایی سخن می

ترین زبان  زبان تخاری معروف است. هرچند این زبان شرقی

شناخته شده هند و اروپایی است، اما از لحاظ تقسیمات 

( آن زبان تعلق Centumشناسی به شاخه غربی یا کنتوم ) زبان

 دارد.

 

پیش از میالد تخارها بر اثر  های سده دوم در میانه

تر کوچ کردند.  تهاجمات هونوها ناگزیر به نواحی غربی

شی و  منابع چینی در شرح این رویداد از دو قوم یوئه

اند که از برابر هونوها گریخته، و به  اوسون نام برده

پ. م. از  ۱۶۰اند و اندکی پس از  نواحی فرغانه رانده

قلمرو دولت یونانی  باختر سیحون )سیردریا( گذشتند و به 

.م. دولت  ق ۱۳۰تا  ۱۴۰سرازیر شدند. و میان سال های 

یونانی باختر را برانداختند. استرابون از مردمی 

یاد کرده است که در (« Tokharoiتخاروی )»چادرنشین به نام 

اند. با برافتادن دولت یونانی  این تهاجم شرکت داشته

ت کوشانیان را بنیاد باختر، این قبایل بیابانگرد دول

نهادند و پس از آن، تاریخ تخاریان و زیستگاه جدیدشان، 

 یعنی تخارستان با تاریخ این دولت درآمیخت.

 
در  یتیکهن و نام وال ینیُطخارستان نام سرزم ایُتخارستان 

واقع در امتداد  ،یاسالم یها سده نیخراسان بزرگ در نخست

و وسطا بود که از  ای( علای)آمودر حونیج یجنوب یها کرانه

 حونیرود ج یجنوب یها خاور به بدخشان، از شمال به کرانه

و در  است ههندوکش محدود بود یها کوه و از جنوب به رشته

 نواحی همه یتر عیدر مفهوم وس یخیاز ادوار تار یبرخ

را  حونرود جی مرتفع وابسته به بلخ، واقع در دو کرانه

 استان رندهیدر برگ گرید یو به عبارت است گرفته یدر بر م

ندز، تخار و بدخشان کجوزجان، بلخ، سمنگان،  اب،یفار یها

 نیدر نخست امن نیاست. ا بوده یدر افغانستان امروز

 یباختر باستان در نواح نیاز سرزم یبر بخش یاسالم یها سده

برگرفته از  نیسرزم نیا نام .است شده یبلخ اطالق م یخاور

. تخارها از اقوام شدند یخوانده م است که ُتخار ینام مردم

کوچا  یدر نواح الدیاز م شسوم پی بودند که در سده ییایآر
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 یکه بعدها ترکستان شرق ینیسرزم یو تورفان در شمال شرق

 .بردند یخوانده شد، به سر م نیترکستان چ ای

 
از دو  اسالمی دوره ییایو جغراف یخیمنابع تار در

 ادی کیهر گاهیشخص کردن جاو سفال بدون م ایتخارستان  عل

 یکه ابن خردادبه برا ییفهرست شهرها هیاست. بر پا شده

 یشرق ینواح ایبرشمرده است، تخارستان عل ایتخارستان عل

 است و از نوشته گرفته یرا در بر م حونیج یبلخ و جنوب

تخارستان  یدر شمار نواح انیجا که از بام آن ،یعقوبی

 نیچن کند، یم ادی( نیتر کیزد)ن «ایدن» ای( نی)اول «یاول»

 یجنوب غرب ینواح رندهیکه تخارستان سفال در برگ داستیپ

 است. بلخ بوده یو جنوب ایتخارستان عل

 
است  و دشت بوده یدو بخش کوهستان یتخارستان دارا نیسرزم

 .کردند یم یآن ترکان َخلُّخ )ُخرُلخ( زندگ یها و در دشت

ُخل م، سمنگان، بغالن،  یتخارستان شهرها یشهرها نیتر مهم

عاصم،  یروب، سرا شت،یآرَهن، راَون، سکم ز،یسکلکند، وروال

( که شهر بلخ قانلَخشت و اندراب بود و شهر طالقان )تا

شمار  شهر و مرکز تخارستان به نیتر وسعت داشت، بزرگ

 .رفت یم

 
 یگذار در شمال افغانستان به نام َتخار نام یتیوال امروزه

را در  یخیتخارستان تار نیاز سرزم ییها است که بخش شده

تخار که مرکز آن شهر تالقان  ادینوبن تی. والردیگ یبر م

تالقان،  یدارد و شهرها)فرمانداری(  یولسوال ۱۷است، 

آن  یشهرها نیتر اشکمش و فرخار مهم قلعه، ینگیَ آب،  چاه

 .دیآ یم رشما به

 
چند  رویپ یالدیپنجم تا هفتم م یها تخارستان در قرن مردم

و مدارک  یخیبودند. به استناد بر مآخذ تار نید

مردم تخارستان  تیگفت که اکثر توان یم قیدق یشناس باستان

 زین ییبودا نید تیبودند. موقع یزرتشت میقد یها مثل دوره

 انیبه دوران هفتال یوسط یایمستحکم بود. در آس یلیخ

 یعضقرار نداشت و ب بیمورد تعق ییبودا نی( دانیتالیه)

 . کردند یم یبانیپشت ییبودا نیاز د یتالیحاکمان ه

 

حاکمان  یبعض یالدیهفتم م سده لیششم و اوا سده انیدر پا

و هم در  وندندیپ یم ییبودا نیترک به د یخاقانات غرب

هم در افغانستان و شمال هندوستان  انهیم یایجنوب آس

 ناییو از بودا ندینما یم ییبودا یبه ساختن معبدها آغاز

تخارستان، شهر  تختی. در قرن هفتم در پاکنند یم یبانیپشت

در شومان دو  ر،یها د ده زدر ترم ،ییبودا ریبلخ، صدها د

موجود بودند. از اطالعات  ...و  ریسه د انیدر قباد ر،ید

 یلیخ ییبودا نیکه در تخارستان د دیآ یبه دست آمده بر م

 نیدر ا انهیم یایکه در آس یگرید نیاست. د انتشار داشته
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 گر،ید نید کیبود. باز  هیمانو نیزمان رسوخ کرده بود، د

 ینصران نیمعتقد به د یتخار یها بود. ترک ینصران نید

 گ.-.«بودند

 

در ذیل تخار در ویکی پیدیا به زبان روسی در باره 

 تخارها  چنین آمده است:

زبان تخاری، به گمان بسیار، خاوری ترین شاخه زبان های »

وپایی بوده است. گستره بودوباش تخاری ها در هندوار

فرورفتگی تاریم )سینکیانگ و گانسو( شمرده می شود. از 

روی مومیایی های برجامانده در تاریم می توان در باره 

 سیماهای شان داروی نمود.

 

( زبان های centumزبان تخاری ها مربوط به گروه کنتوم )

بان هایی چون هندواروپایی می شود که در این گروه ز

سلتیا، ژرمنی و ایتالیک داخل اند. اما نه گروه زبان 

 ساتیم(.  Satemهای هندوایرانی )گروه 

 

زبان های از  یکیبه عنوان ( Tocharianتخاری ) بانز

 ندچ رایج بوده است. هر در همان منطقه ییهندواروپا

سده ششم زبان مربوط به در باره این  نخستین گواهی های

 یلهجه هامیان ، مانند تفاوت غیر مستقیم شواهد، می گردد

A  وB زبان تخاری بیرون از  یمانده ها یو عدم وجود باق

مناطق زبان در  نیااجازه می دهد بپنداریم که  ،منطقه

یکم پیش از میالد موجود هزاره  ردر اواخ نشیمنی تخارها

 بوده است.

 

 تورامپراهنگام پادشاهی در  ،ی هانیچ یبه داده هابنا 

یوئه شی ها یا یوئه جی  یپادشاه(، Shihuang) نیش تسین یا

با پیوسته  ها در اوج شگوفایی به سر می برده است که

خاوری خود  شمال همسایه -سیونو ها )خونوها یا هونوها(

یوئه شی ها، دولت در درگیری بوده اند. در نزدیکی 

ه به گون ()سیرها( psevdotoharanتخارها یا شبه تخارها )

یاری با آنان می زیسته همو   یستیهمزدر  زیمسالمت آم

  «اند.

 

 از دید علمی، تخاری ها را به دو گروه تقسیم می نمایند:

شی ها بودند  یوئهاز  یکه بخشراستین( ) تخاری های اصیل

 زبان سکاها )که با یشمال یرانیا یلهجه ها و به

تند و خویشاوند بود(، سخن می گفتند و به سوی جنوب شتاف

در شمال افغانستان کنونی مستقر شدند و این گستره را 

 تخارستان نامیدند.

 

( psevdotohars) سیرها یا شبه تخاری ها یا تخارهای مستعار

چینی ها و شماری دیگر از اقوام اروپاییدی هایی که  –

گ.[، آنان را ناآگاهانه و به اشتباه ُتخاری می -]هندی ها
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بودند که با آن که به لهجه های خواندند. این ها کسانی 

ها خویشاوندی  یزبان ُتخاری سخن می گفتند، اما با یوئه ش

شتند و خود هیچگاهی خویش را ُتخاری نمی ندانزدیک تباری 

 خواندند.

این اشتباه در آینده پیچیدگی های بسیاری را در علومی 

چون تبارشناسی و زبانشناسی پدید آورد. از این رو، باید 

دقیق متوجه بود که در متون در  کجا سخن از سیرها بسیار 

یا تخاریان مستعار و زبان شان که شاید بتوان آن را 

زبان سیری خواند، و نادرست زبان تخاری خوانده می شود، 

است و کجا از تخاری های راستین در میان است. روشن است 

این کار برای خوانندگان عادی کار ساده یی نیست و تنها 

  ناسان می توانند باریکی را تشخیص بدهند.   کارش

 
]این که آن ها خود، خویشتن را و زبان خود را به چه 

نامی می خوانده اند، تا کنون روشن نیست. تنها چیزی که 

تثبیت شده است، شبه تخاری ها از توده های اروپاییدی 

بوده اند و به یکی از زبان های هندواروپایی سخن می 

اری بر آن اند که آن ها یکجا با کیداریان گفته اند. شم

به شرق پشته ایران آمدند و شیرها )شارها(ی بامیان از 

بازماندگان آن ها اند. از این رو در اتنوزنیز هزاره ها 

 و شماری دیگر از توده ها نقش بارز دارند.[

 

اجساد  روی 2010بررسی های ژنیتیک انجام شده در فبروری 

ضه رود تاریم در سین حو یباستان گانبرجامانده از باشند

 با عمر نزدیک بهگورستان  هیالکیانگ، )از دیرین ترین 

، هاپلوگروه یا گروه پیوستگی (الدیاز مپیش سال  2000

R1a1a  را تثیبت نمود ]که ویژه هندواروپاییان می باشد-

 گ.[.

 

منطقه و  شتیدر مع ینقش مهم رود تاریم واحه حوضه»

کرده است.  بازی  یغرب یو کشورها نیچن میاسازمان تجارت 

خاور و اقصی است. در غرب ناهمگن بوده  این واحه تیجمع

هندو توده  -آن در مرکزمی کردند.  یزندگ انیرانیاآن 

این نام تباری را از «. تخاری ها» -یی قفقازی نمااروپا

شان ها خود آنگرفته ایم که »« این رو در میان گیومه 

اشتباه  م نمی خوانده اند. و دیگران بهخود را به این نا

آنان را به این نام یاد کرده اند. هندی ها نام کوچروان 

 تخاری ها را بر آنان گذاشته بودند.  -ایرانی زبان

 

Evidence that a West-East admixed population lived in the Tarim Basin as 

early as the early Bronze Age 

 
 ینمونه خط تخار
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)تهران( و  توغرانبه باور برخی از پژوهشگران،  یادداشت:

و  تخاری ها[ منسوب به ی: تخاری( ]توغرشی)تجرشیتوغر

)از توابع تخارها( در افغانستان  بدخشان ـچ  یمنطقه سنگل

)پارک شهر( هسته  تنها شهر همنام با سَنگلـَچ زین یامروز

در کنار  دالیاز متخارها پیش است.  میقد «طهران» یاصل

ی بلخ، تمدن آمور ان  یرهمچون آمو یرانیا لیقبا گرید

 نهادند.  د ایبن نیالنهر نیباستان( را در ب هی)سور
 

 

بایف داکتر اسکندر قادر
33

 

 
 مهاجرت های بزرگ توده ها از خاور به میانه های آسیا:

یوئه شی ها، سیونو ها )هونوها(، اوسون ها و دولت های 

 ش از میالدآن ها در سده سوم پی

 )بر پایه مدارک تاریخی دودمان های شاهی چین(

 
تا  یمنچوری، که بخش خاوری آن از مرکز یایجهان آس

 Great Eurasian) ایسآاوراستپ کبیر  - (Pannoniaپانونیا )

steppe ،سیمای آمیخته  ،الدیاز م شیپسده سوم در ( پهن بود

خاور  در یو فرهنگ یخیتار تیضعتباری داشت. ورنگارنگ 

 -باشنده این سرزمین لیا قبابه گونه تنگاتنگی ب ایسآاور

اوسون ها، کنتسزیویی )کنگویی( ها، دونهوها  ،یوئه شی ها

(dunhu( دینلین ها، تسزیانکون ها ،)tszyankuns)  ،کرکیرها(

قرغیزها؟(، سئه ها )ساک ها( و به ویژه سیونوها )هونوها 

دگان رویدادهای یا خونوها( که چهره آفرینان و گردانن

بزرگ در تاریخ جهانی )مهاجرت کبیر توده ها از 

 خاور(گردیدند، پیوند داشت.

 

-پروتو لیباباره قدر  ینیچمنابع  نخستین اطالعات موثق

چهارم پیش از میالد  -سده های هفتممتعلق به هونویی ها 

بخش  لیقبا نیا یقلمرو مرکزمی باشد. در آن هنگام، 

بود.  اوردوس هم مرز با نیچ یاآنششکنونی استان  یشمال

                                                 
33

. پژوهشگر ارشد )قزاق تبار( در پژوهشکده خاورشناسی  

شرده مقاله او را پژوهشگاه علوم روسیه. ما در این جا ف

خاوران، »آورده ایم. اصل مقاله به صورت کامل در کتاب 

 آمده است.« ایران و توران در سپیده دم تاریخ
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 در شمال شهرستان( Weiheوی هی ) رودخانهدر حوضه 

 .کردند یم یزندگ(  lyuhun(  لیوهون ها )Lunsyanلونسیان )

 

( )شهرستان کنونی Beidi« )بای دی»در شمال آن ها در 

( بودوباش داشت. syuyyan( قبیله سیوی یان )Tsinyanتسینیان 

( در اندین syuyyan( و سیویان )lyuhunمیان لیوهون )

(Andin و پین لیان )Pinlyan  پینگ لیانگ(Pingliang  و گون

 بسر می بردند. « نسل اوشی»(  کنونی( Guyuan) یون

 

 یمواد پژوهش هاکه در  ،یکشاورز از یدامدارجدا شدن 

سده های مغولستان در گستره و  نیدر شمال چ یباستان شناس

به ظهور منجر  ترصد شده است، الد،یاز م پنجم پیش -هفتم

 .گردید جا نیدر ادشت نشین  شبانکوچرو دامدار و  لیقبا

 نیاز ا یبرخگرد آمدن  در کوتاهمدت، ندیفرا نیاپیامد 

ن اری ایبود. منابع نوشت یی لهیقب یه هایدر اتحاد لیقبا

ها در باره یورش های پیوسته و گزارش سرشار از  ،دوره

نشین، بر آبادی های پراکنده و پیهم کوچروان دشت 

زان چین است. تاخت و تازها و کشاورروستاها و دیهه های 

با مقارن با سده چهارم پیش از میالد نها شبخون ها، ت

سردارنشین تسین که توانست بخش بیشتر  یاستقرار هژمون

 های دودمان رو به افت چژو )ژو( را زیردوک  آبادی ها و

 اهش می یابد.بگرداند، کمتحد چتر خود 

 

در اواخر سده چهارم پیش از میالد، گردانندگان کشور تسین 

(  protosyunnusسیونو ) -پروتو اقوام ستگاهیز گستره (نیش)

کوچیانی که در آن جا و )نیاکان هونوها( را اشغال کردند 

ناگزیر  ،ینیچ یهاجنگ افزارفشار می زیستند،  زیر 

ای جلوگیری از تاخت برباختری گردیدند.  البه شمکوچیدن 

و تازهای کوچروان مرزی بر چین باستان، نخستین بخش 

پس ساخته شد.  «چانگ چنگ« )چئن -چان»  نیبزرگ چ وارید

 گوال -ائدزین و شان -تسلیان ریاد شده د لیقبااز چندی، 

 ند.شو یظاهر م

 

، «چین خیپدر تار» -(Sima Qian انیک مایسسئما تسیان )

های  ادداشتی»)( Chi Chi  -)چی چی« زیت -شی» کتاب سندهینو

با سخن گفتن در باره نیاکان ( «Historical Notes»ی خیتار

تلخ رویارویی دو  یت هایواقعبالفصل قبایل سونیو )هونو( 

فرهنگ کشور امپراتوری چین کشاورز  -فرهنگ بزرگ زمان خود

( و فرهنگ امپراتوری settled agricultural Chinaو زمیندار )

( nomadic Xiongnu Empireو دامدار ) نینش چ)هونو(ی کو نو سیو

بخش  ethno-political history یاسیس -را که روند تاریخ تباری

 سده تعیین کرد، مد نظر داشت. نیچند یا را برایآس یشمال
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جلگه  باشندگانمتفاوت بود.  یتا حدود تیدر واقع، وضع

متشکل بر  ،اهای میانه آسی هیو کوهپا یمرکز یایآس یها

ی چند زبانچندپارچه و تکه تکه و چندین قبیله پراکنده و 

 یاسیس یروین ،الدیاز م پیشسوم  سده انیتا پا بودند.

 ونانی یوئه شی )در زبان یورتامپرا -در منطقه یاصل

و نیز اتاکوری ها « ی هاآس» -نیدر الت «yatii» -یاتی باستان

(attakory) نیچا از شمال خاوری بود که گستره سرزمینی آن ه 

خاوری ترکستان تا واحه های ( ی متاخرمنچورباختری )بخش 

 پهن بود.

 

گستره بودوباش یوئه شی ها را به گونه  ،انیک مایس

اسکیتی که به  -تقریبی چونان  دایره بودوباش قبایل سکایی

 ییهندواروپاهای ایرانی قدیم یا دیگر زبان های  زبان

در یوئه شی ها »ز می نماید: سخن می گفتند؛ چنین پردا

«. کردند یم یزندگ شان -تسیلیان دانهوانگ و آغاز میان

: می دهد حیوضدر این حال، در باره یوئه شی چنین ت

دانهوانگ در شرق، درآغاز، یوئه شی ها در گستره یی از »

 «.بود و باش داشتنددر غرب ... شان-تسیلیان و از

 -تسیالن وکنونی است ( Shachzhouهمین شاچژوی )-دانهوانگ

 است.واقع   (Ganzhouباختری گانچژو )در جنوب شان 

 

« هان شو -تسیان»این اطالعات در نوشتارهای برجامانده از 

( یا )تاریخ اولیه Qian Han Shuهان شو ) -یا کیان

که گردآوری شده است The early history of the Han امپراتوری هان( 

امتداد خط های واقع در  نیزمسریوئه شی ها  ،بر طبق آن

جنوب ( در Richthofenرشته کوه های ریشت هوفن ) یالراس اصل

( را زیر فرمان Ganzhouی گانچژو )سوژو و جنوب غرب

 داشتند.

 

گستره بودوباش یوئه شی  ،هانامپراتوری اواخر عهد اسناد 

 یعنی، (Jiuquanتسزیوبسیوان ) انگ وژ را میان  باستانهای 

جا می دهد به  ( Suzhouسوژو ) و نونی گانچژومناطق کدر 

 (.Edzinائدزین گل )  و(  Bulangirبوالنگیر )عالوه 

  
 هیاتحاد نیترمطابق اطالعات چینی ها، یوئه شی ها نیرومند

( بودند که نیشتسین ) یامپراتورعهد در  نیچ یدر مرزها

های تنومند و خوش پیکر به دست اسب  شان کشورچینی ها از 

 رزم داشتندآماده جنگجوی  ردند. آن ها  یکصد هزارمی آو

سیونوها از جمله  ه،یهمسا نیکوچ نش لیقبا شتریو ب

همسایه خاوری شان، در در وابستگی از آنان  -(هاوهون)

زمانی »بسر می بردند. گاهنامه های چینی می نویسند که: 

یوئه شی ها بسیار نیرومند بودند و به سیونوها )هونوها( 

 [ 1«.]تحقیر می نگریستند به دیده
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 ریغ ، قبایل کوچیالدیاز م پیشسوم مقارن با اواخر سده 

فشار  وها هم بودند، زیرها هون آن انیدر مکه  ،ینیچ

به شمال  ی اوردوسها از استپ ،ژائو -نیشمال چ یپادشاه

وها به دست هونی زمان، رهبر نیکردند. در ا ینیعقب نش

،انمتو
34
، یک بانو از یوئه «ملکه» -ارشد ویکه همسر بود  

 یجد تیواقع نیتوان با ا یمشی ها بود. در این باره 

دودمانی ائتالف میان در « ئه شی»شهبانوی  هداوری کرد ک

 (Hayyan(  و یا خیان )هایان Huyanخویان )هویان -هونو

 خوانده می شد.

 

( و یا خیان )هایان Huyan)خویان )هویان -واژه نیا

Hayyan) ) یوئه  مقدس یاصلهوم مف نییدر تعی میستقمی مواز

راه »، «دیراه سف» «دیسف( )»tszyuyyan« )تسزیوییان» -شی

«( ائه شی« )»ائه جی» ، و اصطالحمی یابد( «یریش

 یکپی می شود، بازساز( ati« )اتی» که در قالب«( شهبانو)»

 یکیگراف (راتییتغ) دقیقی از یکی از واریاسیون ها

(graphic variations) خویان )خویان یا  همان کلمه(

، که ( استHayyan( و یا خیان/خایان )هایان Huyanهویان

«یوئه جی»به شکل بعدها 
35

گ.[ ثبت شده بود. -«]یو ئه شی 

                                                 
34

. از گذشته های بسیار دور، قبایل کوچرو تورانی،  

تومان ها،  -سپاهیان شان را در گروهان های ده نفری

 یک گردان صد -آرایش می دادند. از ده گروهان ده نفری

یک هنگ  -نفری و همین گونه از ده گردان صد نفری

یک سپاه ده هزار نفری  -هزارنفری و از ده هنگ هزار نفری

تشکیل می یافت. معموالتومان های ارشد در راس همین سپاه 

های ده هزار نفری قرار می گرفتند. چنین بر می آید که 

     گ. -تومان منصب لشکری رهبر هونوها بوده باشد تا نام وی.
35

. شایان یادآوری است که کلمه یوئه شی را به زبان  

( می نویسند. در زبان юэчжиروسی به شکل یوئه چژی )

چینی، به اشکال گوناگون آمده است؛ مانند: یوئه جی، 

-یوئه جی و هم تا -یوئه جی و تا-یوئه ژی، یوئه شی، دا

یوئه چی. روشن است در زبان های انگلیسی، فرانسوی و 

ی هم به پیروی از چینی ها آن را به اشکال گوناگون آلمان

نوشته اند. از دید ما، برای جلوگیری از سردرگمی بهتر 

است تنها به یک شکل نوشته شود. چون معنای دقیق این 

کلمه، شهبانوی ماهتابی )یعنی ملکه آمده از سرزمین 

به شهبانو بسیار « شی»ماهبانو( است، و  -ماهتابی ها

آورده « یوئه شی»از همین رو، آن را به شکل نزدیک است، 

ایم. بایسته یادآوری است که هونوها پادشاه خود را به 

یاد می کرده « شی»نام شانیو و شهبانوی خود را به نام 

اند. منظور از سرزمین ماهتابی، کشوری است که در 

ترکستان خاوری و شمال باختری مغولستان واقع بود و در 

ایی )ایرانی زبان( زندگی می کردند که آن پنج قبیله آری

 نامدار ترین شان کوشانی ها بودند.
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« یوئه جی»به سخن دیگر، در جامعه هونوهای قدیم، کلمه 

معنا می « ملکه»یا « شهبانو»گ.[ عیننا -«(یوئه شی])»

داد.
36  

 

( به نوشته همان Maodunماودون ) -(Toumanتومان ) رپس

« گروگان» در نزد یوئه شی ها  ،نویسنده چینی

بود.
37

ماودون دیگر بزرگ شده، با فریب دادن یوئه شی ها و 

                                                                                                                                                             

 

شاید در آینده، پس از فروپاشی امپراتوری هونوها و 

پیوستن بخشی از آنان به یوئه شی ها و اوسون ها، آن ها 

  گ.   -را از همین رو، هون های سفید خواندند.
36

نی خاوری . بایسته یادآوری است که در زبان های ایرا 

به معنای نکو و خوب به کار می رفته است؛ « هو»باستان 

مانند هوشنگ )نکوکار( و هومن و... همچنین امکان آن می 

هزارگی که چونان  نشانه « آجی»یا « آجه»رود که کلمه 

به کار می رود، « تکریم و تعظیم به بانوان پیر و کهنسال

اشد. مانند )شهبانو( داشته ب« ئه جی»نیز ریشه در همین 

« حاجی گک»بامیان که نادرست به شکل « آجه گک»کان آهن 

در زبان چینی چونان  « آ»معروف شده است. باید گفت که 

نشانه احترام و تکریم و تعظیم به کار می رود. به گونه 

مثال، در اخیر نام سردار آشین )سردار آسین یعنی سردار 

. به دور نیست آسمانی( که آن را به شکل آشینا نوشته اند

مادر بزرگ( در  -که در کلمه هایی چون آقا و آچا )آچه

زبان های ترکی، آجا )آجه(، آپا )آپه(، آبا )آبای( در 

گویش هزارگی پارسی دری و نیز  آنا و آکا )اکا( )مادر 

، از همین نشانه «آ» -بزرگ و عمو( در زبان پشتو و...

برعکس، چینی گرفته شده باشد. شاید هم « آ»احترام چینی 

ها در زمینه از هونوها و شاید هم تخاری ها یا سیرها 

 گ.–تقلید کرده باشند. 
37

گرفتن و گروگان گروگان . چنین بر می آید که آیین  

میان کوچی های آن زمان مرسوم بوده باشد. با در گذاشتن 

ی ها نیچروایت تنها از یاد برد که این  دیبااین هم، ن

( در میان اوسون avunculat)آونکوالت  نوزادبخشیسنت  نیست. 

ان را نوزاد [ نیز رواج داشت که مطابق آن،2های باستان ]

یش می سپردند. زیرا چنین می پنداشتند که رمادبه خاندان 

نوزاد مال آنان می باشد. چون دختر شان آن را به دنیا 

آورده است. سپس کودک را می توانستند دو باره از خاندان 

 ردانند.بازگ شبه خانواده پدرو  ده مادریش خری

: چون چنین رسمی در میان ایرانی زبانان یادداشت گزارنده

نیست، روشن است به دشوار بتوان چنین همتاواژه یی در 

زبان پارسی دری برای آوانکوالت یافت. شاید ترجمه تحت 

ماما  -گذاشتن نوزاد نزد برادر مادر  -avuncularاللفظی  

اند. هر چه است، ما در این جا نوزادبخشی )دایی( شده بتو

 گ.–نوشته ایم. 



 126 

)کودتای دورن  «یکاخ یکودتا» ینوعگریز از نزد آنان، 

)نامادری  او زن پدر خودخانگی( را به راه انداخت: 

وارث و  ولیعهد -واپسر یا شهبانو، و  همسر ارشد -خود(

(، از رشته پدری خودناتنی برادر  یعنی)شاهی تاج و تخت 

 یلیبه دالتومان شانیو را که  -خود پدر سرانجام هم و 

ش بود، کشت.بازگشتمخالف 
38

 

                                                 
38

. ماجرای در گروگانی بسر بردن شهزاده ماودون و  

بازگشت دراماتیک  او و کشتن پدر و نامادری و برادر 

ناتنی اش )شاه و شهبانو  ولیعهد هونوها( را بسیاری از 

پژوهشگران تاریخ هونوها از جمله اکادمیسین گومیلیف در 

با تکیه بر منابع « تاریخ خلق هونو» -اب معروف خودکت

چینی آورده اند. فشرده ماجرا چنین است که هونوها 

کنفدراسیون قبیله یی بودند زیر فرمان پادشاهان کشور 

یوئه شی ها(. پادشاه ماهتابیان بنا  -ماهتابی )پسان ها

بر مصلحت های سیاسی، یکی از شاهدخت ها را به همسری 

پادشاه هونوها داده بود. تومان شانیو هم  -وتومان شانی

بنا بر مصلحت های سیاسی، همانا همین شاهدخت ماهتابی را 

شهبانوی کشور ساخته و پسر وی را ولیعهد رسمی اعالم 

 داشته بود. 

 

در این حال، تومان شانیو، برای حفظ روابط حسنه با 

دربار شاهنشاهی کشور ماهتابیان و به خاطر کسب اعتماد 

شاهنشاه و تضمین پادشاهی آینده برای نواده وی،  

پسر ارشد خود از همسر نخستین اش را چونان   -ماودون

گروگان به دربار ماهتابیان فرستاده بود. اما، ماودون 

که خود را سزاوار تخت شاهی هونوها می پنداشت، با فریب 

دادن یوئه شی ها و ربودن یک اسب از نزد آنان گریخت و 

گاه پدری آمد. سپس با کشتن شهبانو، ولیعهد و به اردو

شاه، خود شانیو شد و سپاه بزرگی فراهم آورد و آغاز به 

جهانگشایی کرد و همه قبایل کوچرو را از خاکاس ها یا 

خیاگاس ها )نیاکان قرغیزها( گرفته تا دونخوها )نیاکان 

قبیله( را زیر   24  -مغول ها( و اوسون ها و... )در کل

ود درآورد و این گونه، شاهنشاهی کوچی بزرگی را فرمان خ

پی ریخت. سپس، بر یوئه شی ها تاخت و با یورش غیر 

پادشاه آنان را کشت و سپاه آنان را به  -منتظره کیدار

سختی شکست داد. این بود که یوئه شی ها ناگزیر به ترک 

ترکستان شرقی و همه متصرفات خود گردیدند و به سوی غرب 

کوشانی  –ختند و در آن جا یکی از قبایل شان و جنوب گری

ها، با شکست دادن یونان و باختری ها پادشاهی نوی را پی 

 ریختند.

 

این در حالی بود که در زمان پدرش، هونوها در وضع بس 

دشواری به سر می بردند و از چهار سو در محاصره دشمنان 

ها نیرومند قرار داشتند: در جنوب چینی ها، در شرق دونخو
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در جامعه  یسابقه روابط سنت یبسنت شکنی  نیادر باره 

که  یدر حال»چنین حکایت می کند که  انیک مایسسیونوها، 

و فرمانبرداری  اطاعتخاموش بودند و چاره یی جز م مرد

بر آن شدند  ه،یهمسا یر در کشورهاوجس دشمنان، نداشتند

های بستگانش سرو راست سرگرم زدن چپ تا ماودون را که در 

پرداخت باج و خراج و خواهان نمایند جنگ به  دیهدبود، ت

دونخوها )دون هوها( از راه  نرایفس این بود که گردند.

ند که ماودون به نشانه صلح با آن اظهار داشتیدند و رس

زیباترین همسرش را  و وهاگله هوناز اسب  نیبهترها باید 

و  یدند و برآشفتندشورنزدیکان ماودون به آن ها بدهد.  

را بکشند. ی، سفیران گستاخمی خواستند تا به خاطر چنین 

زش ار ایآ»گفت:  با لبخند وماودن جلو آنان را گرفت  اما

را دریغ  زن کیا یاسب  یک هیدوستان همسادارد که از 

 «؟کنیم 

 داد هر چه می خواهند، برای شان بدهید.دستور ...و 

 

فتوحات هونوها را شرح می آغاز این گونه،  انیک مایس...

همقبیله یی و ستم، خشونت و  یگر لهیحماودون، با  دهد.

، مودهن و شرط دیق یب هایش را وادار به فرمانبرداری 

 را، یشخوپایتخت متصرفات  تیریمداو  .شد یعالفرمانروای 

خاوری و باختری گستره  یها نیو سرزم خود به دوش گرفت

نزدیک بستگان  انیاز م یفرماندارانزیر فرمانش را به 

وها از همین اعالم پادشاهی هون یورتدوره امپراسپرد. خود 

 ماودون آغاز می شود. 

 

د و شکست ناپذیر ماودن شانیو روی سپاهیان همیشه پیروزمن

را ندیده بودند. در میدان نبرد، جنگجویان در سه  ناکامی

مرکز و جناح های چپ و راست )قلب،  -صف آرایش می یافتند

نیک می دانستند. خود را  فهیوظمیمنه و میسره( که هر یک 

ینی برپا بود: به خاطر نظم و انضباط آهن -در سپاه

یک رزمنده، همه دسته را )به شمول  کوتاهی و سهل انگاری

زمان  کیدر سربازان ماودون، ند. یدبر یم فرمانده وی( سر

ترکستان تا  باختردر  ،کالیبا اچهیدرتا  شمالدر  کوتاه

و در جنوب به ند دیرس ائویرودخانه لخاور تا در خاوری، 

 .نزدیک شدند باستان نیچ نیزمسر 

 

پیش  201 سال دره های منابع چینی آمده است کگزارش در 

ی هون یوی شمال لیقبا، او یرهبروها به هون ،الدیاز م

(hunyuy)، ( تسیویی شیtsyuyshe) ،دینیلین، ( گیکونgekun )و 

سال بعد در ، و ( را زیر فرمان خود درآوردندZeilتسایلی )

                                                                                                                                                             

)نیاکان مغول ها( در شمال خاکاس ها یا خیاگاس ها 

)نیاکان قرغیز ها که در آن هنگام در سرچشمه رود ینی سی 

 گ.     -اوسون ها و یوئه شی ها. -بسر می بردند( و در غرب
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 یامپراتور یشمال یدر مرزهاپویاتر  یبه برداشتن گام ها

 .پرداختند هان

 

کم تحرک  واران چابک هونوها بر سربازانس ینظامبرتری 

 ،الدیاز مپیش سال  192 به سالچنان بزرگ بود که  ینیچ

بلندپروازانه، از و دراز خود، بی پروا نامه ماودون در 

با این کار، به که  خواستگاری کردگائو  -بیوه هانملکه 

 به همسر یوفادار ینیچگونه بسیار اهانت بار، سنت دیرین 

حال،  نیدر ارا زیر پا می گذاشت.  یمرگ و پس از حتا

ماودون چنین می پنداشت که مطابق آیین های کوچی ها، 

خودی به شده حاکم کشور فتح ه دودمان ندینماعروسی با 

به گستره و مردم آن  نیمستلزم گنجاندن زم دیبا خود،

 کشور فاتح باشد.

 

 کیتحرنامه به آن پیمانه چندش آور و و سبک نوشتن شیوه 

 نداشت. را یارای ترجمه متن آن  انیک مایکه سبود  زیآم

نشان دهنده آشکارا و ه است اما نامه تا روز ما حفظ شد

ماودون . است باستان نیو چ وهاهونمیان روابط تراز 

های پر استپ سرزمین در . من من تنها هستم»نوشته بود: 

ما  یهر دوتنهایی برای  .ه امبزرگ شد ها اسباز گاوها و 

به ما آرامش تواند  یچه م ، ما از آنکننده است خسته

  «....هستیم محرومببخشد، 

 

شد و و پرآژنگ  نینامه، خشمگ نیا افتیپس از درملکه، 

کرد. در این حال، رد  اهانت آمیز ماودون را شنهادیپ

در سراسر مرز شمال و درگیری هونوها با مرزبانان چینی 

به  کارما، شت. ادا هان ادامه یامپراتورباختری شمال 

ملکه  . از این رو،بودجنگ نآماده  نیچ نکشید.جنگ بزرگ 

خفت باری به دور از شان  یمه پاسخناگزیر گردید نا

 خیدر تارچنین نامه یی را که  ،امپراتوری چین بنویسد

ننوشته بودند. « یانوحش»هرگز هیچ فرمانروایی برای  نیچ

[4] 

 

ست یازیدن به چنین د ن،یو چ وهاهونمیان توازن قدرت 

ی نیچبرای  ،هر چند کاری را یک امر ناگزیر ساخته بود.

هونوها دارای  کهمی پنداشتند متکبرانه که باستان،  های

، چنین چیزی «اند  یوحش جانورانقلب انسان و چهره »

وها هون ،زمان نیامقارن  .بودآبروریزی  نیبزرگ ترچونان  

ی ها را بگیرند و یوئه ش یها نیزمتوانسته بودند همه 

 و دانهوانگبه گستره میان تسیلیان  آنان را به غرب

، ماودون شانیو برای الدیاز مپیش  177سال برانند. به 

تنبیه چینی ها به خاطر زیرپا گذاشتن خودسرانه و عمدی 

امپراتوری هان، از با پیمان صلح بسته شده در آن برهه 

د تا به سرزمین فرمان داخود  یغربسوی آن ها؛ به جانشین 

سواره لشکرکشی نماید.  ،هنوز هم قدرتمندیوئه شی های 
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 نیو همچنداد شکست یوئه شی ها را به سختی  و،نظام هون

باختری را که در گذشته زیر مناطق توانست مهم ترین 

 فرمان یوئه شی ها بود، بگیرد.

 

گ.[ هان -ماودون در این باره به امپراتور ])امپراتریس؟(

گ.[ آسمان، همه سپاهیان ما -لطف ]خداوند به»نوشت: 

یوئه شی ها  آنهای شان سالم و تناور. و اسب تندرست اند 

 ریمشرام کردند. به شماری از آنان شنابود و  ها را

آهیخته زده شد و شماری دیگر را زیر فرمان آوردند و 

 )آرامش و حاکمیت را( برقرار ساختند.

 

 Utsze، اوسون، اوتسزی Loulan (Krorayna) لوالن )کرورایانه( 

( و بیست و شش سردارنشین همسایه با آن ها Avgal)اوگال 

یعنی همه سردار نشین های وقت  -باشد 36)در واقع، باید 

ترکستان خاوری( شامل ارتش )هونو( شدند و یک خانواده  

 [5)یعنی یک دولت( گردیدند. ]

 

 الدیاز م شیپ 165-174 بر یوئه شی ها میان سال هایها وهون

دیگر در زمان،  گونه نهایی پیروز شدند. سر از این به

 میان های رو در رو یریبه درگ ییاشاره هیچ منابع 

وها و یوئه شی ها دیده نمی شود. و اما آغاز به هون

 دریانه م یایبه آسسپس و رود هفت کوچیدن یوئه شی ها به

اوسون ، به دلیل یورش الدیمپیش از سال  158و  160سال های 

غرب ها بر آنان بوده است. یوئه شی های رانده شده به 

وادی های مو و سرزمین های گستره علیای آ ،یانهم یایآس

 را گرفتند. ایردریسمیانی رود 

 

ی کنتسزوی ربغدولت  گذاراندایبندر آینده، ها یوئه شی 

(Kantszyuy)- یا کنگویی ها  کنگ یپادشاه (Kangha) ،از  )که

 سال زشناخته شده است و در ترکیب آن ا الدیاز مپیش  150

ارال و  یایدر نیبهای  نیزم میالدی 221 تا الدیاز م پیش 21

 یهند-ی مرکزیایآسنیز امپراتوری  وکسپین قرار داشت( 

چهارم میالدی در کنار  -ی سده های یکمهانج قدرت) یکوشان

گ.[( -]و نیز امپراتوری اشکانی موامپراتوری های هان و ر

 یدند.گرد

 

 یکوشان یامپراتور یها شهیباره ر در «هو هان شو»در 

 هنگامی که دودمان یوئه شی به دست»چنین گفته شده است: 

باختر،  و ونانی به )گسترهشد، وها برافتاد و واژگون هون

سردارنشین پنج کوچید و به  (یانهم یایجنوب آس به

 guyshuan سال سردار گویشانیصد گذشت .. پس از فروپاشید.

( )کودجوال Kiotszyukyuکیوتسزیوکیو) ( شاهزادهی)کوشان

نشین دیگر را تابع  ( چهار شاهزادهKudzula Kadfizکدفیز( )



 130 

 او یپادشاه. اعالم کردپادشاه و خود را خود ساخت 

 [6«]شد. یم دهینامگویشانی )کوشانی( 

 

 یچگونگباره در تصور واحدی در علم همراه با آن، 

جود و ان و باختری به دست یوئه شی هابراندازی دولت یون

 ،الدیاز مپیش سال  164ه در گروهی می پندارند کدارد. ن

 یبه ترک اراضوها ناگزیر فشار بزرگ هونیوئه شی ها زیر 

خاوری گردیدند.آن ها با آمدن به غرب،  خود در ترکستان

و  و باختری ها یورش آوردند ونانی برفرغانه،  راهاز 

ال رانداختند و پایتخت خود را در شمی را بپادشاه نیا

 بنیاد گذاشتند.آمو 

 

را که در آن  ها(ها )ساک ه ئها س همزمان، در غرب، آن

کردند  یم یزندگسوی رود یکسرت )گلزریون، سیر یا سیحون( 

ها  از آنبخشی که سرکوب کردند ( ایردریدر شرق سیعنی )

 ([گ.-])پروان( )دره کابل سایبه مهاجرت به کاپناگزیر 

باستان  یانایدرنگ نیدر سرزمآن ها  گریدبخش و گردیدند 

زرنج( اسکان گزیدند که از همین رو،  -حوضه رود هلمند)

 گ.[-ن نام گرفت. ]معرب آن سجستانستایسسَکستان یا 
  

تا کنون  یباخترو  یونانی یپادشاهباژگونی  قیدق خیتار

 درواژگونی  نیکه ا ندباور داربرخی نشده است.  تثبیت

بود. مطابق اتفاق افتاده  الدیاز مپیش  138-140 های سال

مدت درازی زیر فرمان  را که باختر گر،یدگمانه زنی 

از ترکستان آمده  گانگانیبنه  بود،باستان  انیونانی

به زبان احتماال ) ییهندواروپا یها که به زبانخاوری )

قبایل بومی  ( سخن می گفتند(، بل کهباستان یرانیاهای 

و آمو  ایردریسکرانه های باستان ساکن در  یرانیای کوچ

 ایبزرگ ی که یوئه شی های لیقبا یهاتحاد از یبخش)که 

شمرده می ساکنان خوارزم  و شدند یم دهیها نام ماساگت

ل یشککنگ ها را ت دولتاصلی هسته پسان ها و شدند 

 دادند(، آزاد ساختند.

 

 -انهیم یایآسدر ترکیب دولت یوئه شی در  ،کل در

در مناطقی  ،ی هاکوشان یورتامپرا پیشگامان یا پیشینیان

 ی کنگویی هادشاهپا -کنونی کستانیکستان و تاجیقلمرو ازب
 فرغانه( و پرکنه )، خوارزم)تاشکنت کنونی( سغد، چاچ)

کنونی که در واقع معرب پرکنه یا پرگنه است به معنای 

 گ.( شامل بودند.-منطقه دروافتاده

 

گستره قرغیزستان و  -)سمی ریچیا هفترود یوئه شی ها در

نیز در  جنوب قزاقستان کنونی در دامنه های تیان شان(

یوئه  یگاه اصلکنار اوسون ها و ساک ها حضور داشتند. باش

خاوری بود که ترکستان سده یکم پیش از میالد، در  شی ها

وها، هون شان از آن، زیر فشار در آغاز، پیش از کوچیدن
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مقارن این زمان، دیگر، با و تان یاد می شد به نام تخارس

کوچیدن آن ها به گستره جنوبی تاجیکستان کنونی این نام 

  .ر آن اطالق می گردیدبیعنی تخارستان 

 

 ،دولته مردم این دهند ک یگزارش م نباستا سندگانینو

ند، باشندگان ساختخانه ها می ، زمیندار و کشاورز بودند

بودند و  مانند ساکنان فرغانه آن از نگاه تباری و زبانی

 ونیلیم کیکشور به  نیدر ا تیجمع .ماهردر کار بازرگانی 

کاالهای گوناگون با  یبازار»آن  یو شهر اصلمی رسید نفر 

وها بر هون یروزیاز پ یناشداشت. پیامدهای « و رنگارنگ

نه تنها یوئه شی ها چنان بودند که به گونه ریشه یی 

سرزمین های همسایه با و  یمرکز یایآس یاسیس ،تبارینقشه 

  را هم تغییر دادند.  هندنیز  بل ،آن

 

 پلماتیو د جهانگرد -انیژانگ ک ،الدیاز مپیش سال  139در 

سال ده پس از او . ی رفتمرکز یایبه غرب آس سرشناس چینی،

یانه م یایآس بهو توانست بگریزد ها وهون اسارت در نزد

در  با اوسون ها کههان  امپراتوریکه در آن  جایی -برود

کنتسزیویی  ها ووهونکردند، در برابر  یم یهفترود زندگ

به  ،ی اوسونی هاغرب هی، همساکنگوی. پیمان ببندد ها

با یک پیوند زناشویی دودمانی با هونوها پیمان نوبه خود 

 یبرابست. پادشاه کنگهی ها یا کنگوی ها دختر خود را 
 . تگرف رااو دختر شانیو داد و خود 

 

زارش داد که در گ نیهمچنبا برگشت به چین،  انیژانگ ک

(Yaksartیکسرت )  حوضه رود سیر یا
39

به یوئه شی ها که 

                                                 
39

. در باره رود آمو و رود سیر در ویکی پیدیا چنین  

باستان:  یونانی)به  حونیج ای ایآمودرنوشته اند: 

Oxus/Ὄξοςباستان رود: َوخش  ینام پارس ٔ  شده یونانی -/ُاکسوس

 «.تاس

 یمعنا َارَته، به خشَهیَ باستان: ی )پارس حونیس ای ایرَدرسی

: یونانی؛ خشَرتیَ : یپهلو ؛یواقع دیمروار

Jaxartes/Ιαξάρτης/ َون،یزر گل ای حونی: سیعرب ؛)یکسرت(کسرت سی 

است   ایو درآم بعد از انهیم یایرود پرآب در آس نیدوم

نام،  نیا ی. بخش ُترکزدیر ی( مارالخوارزم ) اچهیبه درکه 

 چیدر ه یالدیشانزدهم مدهم هجری  از سده شیتا پ ر،یس

 نینام در ا نیمرجع ا نیاست؛ نخست نشده افتی یخیمنبع تار

بهاُدرخان، تاریخ  ی( است، که ابوالغازیسده )دهم هجر

 یای)در یزیت ن ریخوارزم را س اچهیدر وه،ینویس و خان خ

 . دی( نامنگر سرخ

 

 یونانیبا نام  ایردریس ،یغرب یدر منابع اروپا

که  شود، یشناخته م کسرت سیَ /Jaxartes/Ιαξάρτης اش یباستان

 وزفیطور که  )آن خشَرتیَ  زبان پهلوی برگرفته از واژه
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 Die Chronologic der»در  ،یمارکوارت، خاورشناس نامدار آلمان

alttiirkischen Inschriften »پارسی (، برگرفته از واژههکرد ادی 

 «است. یواقع دیمروار یمعنا َارَته، به خشَهیَ  یباستان

 

شایان یادآوری است که کلمه یخشی در زبان های ازبیکی و 

قزاقی به معنای خوب و نیکو، از همین یخشه پارسی باستان 

 گ.-گرفته شده است.

 

 در انسکلوپیدیا چنین آمده است:

.  است  وسی/ اكس اكسس ، خیدر تار  حونیج  نام  نیتر یریند»

 323  درگذشتهاسكندر )  یدر لشكركش  انیونانیبار   نینخست

  یها را در نوشته  آشنا شدند و آن  نام  نی( با ا .م  پ.

  از سده هفتم  كم دست  انیكردند. هند  حفظ  یو روم  یونانی

  ، ص1938 ، ماركوارتاند ) هرود را ذكر كرد  نیا  نام  یالدیم

به  دیرجوع کن  حونیج  ینیو الت  یونانی  نام  ی؛ برا31

 (. 231  ؛ اشپولر، صOxos  لیذ ، یپاول

 

  بوده  از َوخ ش  اكسس شهی(، ر33  ، ص1938)  نوشته ماركوارت  به

و   است  و آماسنده  ندهیرو  یمعنا  به  باستان  یدر فارس  كه

بر  گر،ید  ی. از سوبردند یم كار را به  آن زین  انیخوارزم

  كوشان یاصل  نیدر سرزم  حونی، ج آمده  دست  آثار به  اساس

  با نام  نهینر  ییخدا  و نماد آن  داشت  نام  ( وخش )بلخ

  بود. نقش  َوخش  با نام  آب نهیماد  یخدا  َوخشوا و در خوارزم

او   چپ  ستدر د  یماه  كیبا   است  یمرد كری، پ كوشان  مسكوكات

 OAXPOاو   ( و نام است  یرود خدا ای اخداینشانه در  )كه

در   حونی(. ج41، 33  ، ص1938،  )ماركوارت  است  شده  نوشته

( و ه روذ، ب ه رود،  یالدیم 652ـ ح 226)ح   انیدوره ساسان

  ، خوانده ـ آب  َوخ  یرانیا  ، مأخوذ از نام و ه روت ایبهروذ 

 ؛ 35  ، ص ن)هما شد یم

 

  ، ص1901به همو،  دیکن نگاه  حونیج گرید  یها نام  یبرا

 ، شاخه گ ُحون  صورت  به  حونیج  (. نام232ـ231  ؛ اشپولر، ص148

،  است  یجار  ُكوش  نیو در سرزم  گرفته  سرچشمه  از عدن  كه  یی

  ُاكسس  همان شایدو   ( آمده13ـ2:10 ، شیدای)سفر پ  در تورات

  به  حونیج  . لفظزدیر یم)کسپین(   نیقزو  یایدر  به  هك  است

  یو برخ  رود( است  نیا  یهای ژگیتندرو )از و  یمعنا

  ؛ قس ماّده  لی، ذ )هاكس  است  اكسس  همان  اند كه گفته

  ذكر كرده  گحون  را معّرب  حونیج  ، كه35  ، ص1938،  ماركوارت

هو،  ـوو  ،ییـ شو  یوئك  یها با نام  از آن  انینی(. چ است

 آمو ای  نیآمو ـ مو ـ ل زی( و ن232  پوـ تسو )اشپولر، ص

؛  رود است  یمعنا  به  یدر مغول  نیمول ای  )مُوران  ُُموران

 اند.  كرده ادی( 213  سیو پانو 85  ، ص1  ج در،یبرتشنا
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  افتاد و در منابع  از رواج  حونی، واژه ج مغوالن  با آمدن

 دی)رجوع کن  كار رفت  به  هم ایآمودر ، یخیو تار  ییایجغراف

در   ، بدون شهر بلخ  تیاهم  به  (. با توجه به ادامه مقاله

  را بلخ  آب  آن ، حونیبا رود ج  آن ادیفاصله ز  نظر گرفتن

  ص ، یعقوبیبه  دی)رجوع کن خواندند یم زین  رود بلخ ای

  لیذ ، یحمو  اقوتی؛ 145ـ 144  ، ص ؛ سهراب183ص  ، ی؛ مسعود278

در  زی*(. ابوالفداء ن به بلخاب دیرجوع کن زین ؛ ماّده

رود   همان  رود بلخ  كه  كرده  ( اشاره61  )ص  البلدان میتقو

،  هفتم  در قرن  بكران  بینج  نوشته محمدبن  . به است  حونیج

 (. 45  )ص دندینام یم  حونیرا ج  رود بزرگ  مردم

 

(، در اوراءالنهر)م  است  یجار  در آن  حونیج  كه  ینیسرزم

رود  َوَرز    یو در فارس ایاكسان ترانس  باستان  یونانی

 ، یعرب  زبان  به  یاسالم  . در منابعشد یم  رارود( خواندهف)

  شده  دهیماوراءالنهر * نام  حونیج  در شمال  واقع هیناح

  حونیج  یها در كرانه  كه  ییها (. دولت433  ، ص )لسترنج  است

مشهور بودند   اكسس  به  میقد  در زمان ،وجود آمدند  به

 ، همانجا(.ای)بولشا

 
  )ص  سوم سده ، خرداذبه مانند ابن  یسانیانویدر آثار جغراف 

  ؛ ص سوم  سده)  هیفق (، ابن91  ؛ ص سوم  سده)  رسته (، ابن33

،  چهارمسده )  (، حدودالعالم22  ؛ ص چهارم سده)  ی(، مقدس324

  ؛ ص پنجم  سده)  یزی(، گرد287  ؛ ص چهارمسده )  ی(، اصطخر40  ص

و  «َثن  یَار َثخش م  «  لی؛ ذ626  ی)متوف  یحمو  اقوتی( و 154

  بینج  بن محمد  ی، ول شده  ثبت  حونیرود، ج  ( نام« حونیج»

ذكر   خوارزم حون  یرا ج  آن  ( نام48  ؛ ص هفتم  )قرن  بكران

  ، ص1  ؛ ج833  یابرو )متوف  نوشته حافظ  و به  است  كرده

  گفته  هیآمو  آب  نو در خراسا  حونیج  یدر عرب  آن  (، به169

  بر سر راه  هیآمو روستای  قرار گرفتن  آن  لیاند و دل

  یرا شهرها  حونیسرچشمه رود ج  رسته . ابن ـ بخاراست  خراسان

باد صبا ذكر   و در جهت  مشرق  یسو  را به  آن ریو مس  َتّبت

  طال استخراج ریمس  نیا  از معادن  )همانجا(، كه  است  كرده

 (.181  ص ، یهانی؛ ج93  ص ، ن)هما شود یم

 

)گزارنده:  تسیشویل، نوشته «ایدر ریام کهن سن»در مقاله 

نامه  »ها  و زبان اتی:  ادبهینشر(، الیل ،یعسگر

سیر  گ.در باره-«26شماره  - 1384تابستان  «فرهنگستان

، Āmul، حاصل تحول Āmu ا،یدر آمو»»دریا چنین آمده است: 

Āmuya یو اکنون ترکمن آباد( است که شهر ی)بعدها چارجو 

 یرود بر سر راه بازرگان نیا یجنوب کرانهبوده است در 

 . انهیمسده های در  یمرکز یایبه آس نخراسا
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 سیطره، که کوچیده اند، زندگی می کنند جا نیابه  یتازگ

کشور داسیا  از جمله گستره های پیرامون شان خود را بر 

(Dasiaپهن ساخته اند.باختر و ونان( )ی )  ها پس یوئه شی

 کشور داسیا پادشاهاناز گرفتن گستره یونان و باختری، 
 گردیدند. 

 

 سندگانیو، با اطالعات نخبر نیا (سهیقاوراندازی )م

باعث ( Trogus Politeyaتروگوس پولیتی ) استرابو و -باستان

داسیا  کشورتا پژوهشگران به این اندیشه بیفتند که شد 

(Dasiaنه گستره دولت ی ،)ی، بل که گستره ترباخ و ونان

 -ی، یعنی  ُتخاری هاباستان ییردم هندواروپابودوباش م

آغاز مانند یوئه شی در متصرفات شان که است « ُتخارستان»

آن از  خاوری بود وترکستان در و ها در تسلیانشان خاوری 

به سمت  ایشان شاید همراه با یوئه شی هااز  یبرخجا، 

 ه بودند.یانه به راه  افتادم یایغرب به آس

 

ی پیشگام و نیچ دستاورد جهانگردی و کشورپیمایی نخستین

 نیچلشکرکشی  « گشاینده راه به سوی باختر»پیشاهنگ 

بر پایه ، جا که در آنگردید  دره فرغانهبه باستان 

دولت  سده های یکم و دوم پیش از میالددر  ،ینیمنابع چ

                                                                                                                                                             

که  یتر است. به طور دهیچیپ sīrجز  ا،یردریس بیدر ترک

بار در نام منطقه  نینخست sīrاشاره کرده، جز  یشتورنایکل

 نیشده است. شرف الد دهید ایردریس یسفال ریدر مس یی

 خی( در اثر خود، تار734-663عبدهللا ملقب به وصاف الحضره )

 706اشاره کرده است. وصاف، در حدود  نام نیوصاف، به ا

 چ،ریدر سم یجوچ انیزیاخالف چنگ ی، در باره جنگ داخلخ

 کند: ینقل م نیاطراف جند، چن

و بر  دویو اوگده بر شاه پسر ق یاز دودمان چغتا یشاهان»

فرمان  لیپسر اردو تاختند. شاهان به غارت ا یتوکتا

 خوانند،اردو  ریرا، که س نیزر یدادند. آنان اردو

 را بر باد دادند.  ینغیراز و ت نیبسوختند و سرزم

 

، نام silisبا  ین ترکرا در زبا sīrو بارتولد  یوستی

کرده اند که  سهیمتقدم، مقا سندگانیدر آثار نو ایردریس

به آن اشاره  ،ینیاثر پل ،یعیطب خیبار در تار نینخست

را، که سکاها  Yaxarte( کسرتی) اکسارتیرود »شده است: 

 سیخوانند، اسکندر و سپاه او در برابر تانائ سیلیس

(Tanaisبه کار بردند )( »NH.VI, §49 .) 

 

 [ »šir] ای ییسکا -یدر ختن śiräبا  sїr ،یاشتورنیبه نظر کل

šyr «اوستا) یدر سغد «کویخوب، ن- srīraباستان  ی، هندśrīlá-

 ،(śrīrá- شباهت  هیکه تنها بر پا یی هیفرض -مطابقت دارد

 گ.-«استوار است... ییآوا
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را ن وادَ  ،انیژانگ ک قرار داشت. وان )فرغانه باستان(دَ 

دژها  وآبادی های مستحکم با  یکشور کشاورز کی چونان  

از  ینژاد خاصتوصیف می کند. باشندگان دوان به پرورش 

ها می پرداختند که عرق شان رنگ سرخگون خونی داشت.  اسب

به گمان بسیار باستان ) نیچگاهنامه نویسان به گفته 

به  ،(( کنونیakhaltekinsنیاکان نسل اسب های بادپای آخال )

هان  یکه امپراتورخاطر به دست آوردن همین اسب ها بود 

 کشته شدن سفیر چیناز پس . جنگ پرداختبه ها  یدوانبا 

 101 و 102 به سال های ،فرغانه در الدیاز م پیش 104در 

لشکرکشی نمودند و دوان پیش از میالد، سپاهیان چینی به 

رسانی  جنگجو )به اضافه سپاهیان رسهزار  60از  شیببا 

یا لجستیکی( برآن تاختند.
40
  

 

با یورش توانسته بودند  هان سپاهیان 102 هرگاه به سال

کنونی را بگیرند، لشکرکشی ن زگ  اُ در حومه « یو»تنها شهر 

ی ها نیچانجام دادند.  دوان تختیتصرف پادومی را با هدف 

پدافندی دوان را درهم  سنگرهای یرونیخط بدر این تهاجم، 

قادر به گرفتن کردند، مگر، با این هم نابود کوبیدند و 

نشدند. پرگانه یی ها یا فرغانه یی ها  ارگدژ استوار 

 ا، بهای کنگویی شان هیحمله همسا)دوانی ها( از ترس 

این بود که . دندیبه توافق رس در زمینه صلح ی هانیچ

و سه « خوش پیکر و برین نژاداسب »راس چند ده ها  ینیچ

به دست آوردند. فرمانروای پیشین را  یدعاراس اسب هزار 

                                                 
40

. دلیل این کار، آن بود که دشت نشینان کوچرو، به  

ا، اسب های بسیار نیرومند و تندپا داشتند. ویژه هونوه

برعکس، چینی ها از کوچک جثه و کند رو بودن اسب های شان 

رنج می بردند و در نبرد سواران، حریف هونوها نبودند. 

به ویژه این که هونوها با دسته های سواران خدنگ افکن 

به روستاها و آبادی های چینی به سرعت یورش می بردند و 

ما بردن آن، آذرخش آسا در دل بیایان ها ناپدید با به یغ

می شدند. در این حال، سواره نظام چین از پیگرد آنان در 

می ماندند و به فرض گیر کردن آن ها، به دلیل ناتوان 

بودن اسب های شان، باز هم کاری از پیش برده نمی 

توانستند. برای شکستن این بن بست نظامی، تنها به دست 

ای دوانی می توانست این ضعف ارتش چین را آوردن اسب ه

جبران نماید. از این رو، پیشاروی چین دو راه بود: یا 

این که از راه گفتگو و بازرگانی، این اسب ها به دست 

بیاورد و یا این که با لشکرکشی  و به کار گیری روش های 

سخت ابزاری. این گونه، پس از ناکام شدن دیپلماسی، 

 امری بود ناگزیر. لشکرکشی به دوان

 

این لشکرکشی که با هدف به دست آوردن اسپ های دوانی 

افتادن ختن  -بود، در آینده برآیند غیر منتظره یی داشت

 گ.      -به دست چین.
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برکنار نموند و به جای وی پادشاه نوی گماشتند. با این 

، آماج شبخون بازگشت به خانهدر راه هان  یروهاینهم، 

سوی دیگر، پس  . ازان بومی قرار گرفتندمردمپیوسته  های

ر تخت ب نیچاز رفتن چینی ها، دوانی ها شاه دست نشانده 

آبادی دره فرغانه  ، درزمان نیامقارن با  .ندکشت خود را

هم آبادی های دژگونه و مستحکم و  -های بسیاری ساخته شد

  [ 7(].unfortifiedهم آبادی های غیر مستحکم )

 

به دست آوردن  انیژانگ ک تیماموری اصل...و اما دستاورد 

در سیمای دولت  هان یامپراتورهمپیمان نیرومندی برای 

 188.000 یو ارتش ینفر 630،000 تیجمعا بود ب اوسون ها

در آن گارد دولتی اوسون مرکب از سی هزار ، که نفری

سپاهی حرفه یی خدنگ افکن کماندار سواره و پیاده شامل 

سده یکم در بود. زور این رزمندگان را هونوها هنگامی که 

 ان تاخت آن رب( Guymiی گویمی )و -رهبر اوسون ها میالدی

 گرفت، دیدند.اسیر هزار  چهل و

 

چنین ، اتمولوژی یا ریشه شناسی )فقه الغت( در علم...

زبان در ابراز نظر شده است که کلمه کنگلی یا کانگلی 

که مردم باشد کشور  کیتواند نام  یم ریشه ندارد و تورکی

الهه »ها چونان  ارابه ارابه  آن به پیشگاه چرخ ها یا

پرستش آن را  به نیایش می پرداخته اند و «و آب یبارور

می کرده اند. از این دیدگاه، پیوند احتمالی کلمه 

 یبا نام ها (kangylyg)در صورت موجودیت کانگئلئگ « کنگلی»

 ای( و Kangdi کنگ دی ،Kanghadihکانتسزیوی خاوری ) یباستان

«کوچه»-ا با ُتخارها حت و کنگها کنگ، -یغربکانتسزیوی 
41

 ،

 گاوئچه مدلل می گردد.

 
کهن تباری اوسون های  خیئل مربوط به تارمسااکنون 

در برابر پژوهشگران پرسش »را بررسی می کنیم که استان ب

ه آن مطرح می ممکن یهارا نسبت به پاسخ  یشتریبهای 

یی شجره نامه  -یخیتارروایت های  کامل نسبتانسخه «. کند

( حفظ گردیده است که Ban Guاوسون ها در گزارش بان گو )

 .شود یمای اوسون ها به نام کونمو یاد ورمانردر آن ف

 

یوئه شی های  باهمراه  (Nandoumiناندومی ) –کونمو درپ

می زیست و  و دانهوانگ های( تسیلیان )کوه بزرگ میان

فرمانروای دولت پادشاهی کوچکی بود. یوئه شی های بزرگ 

مردم های وی را گرفتند.  نیزم ویی او را کشتند  حمله با

سر او، گریختند و به آن ها پناه بردند. پا وههوناو نزد 

بوتسوزو  -کونمو تازه  به جهان آمده بود. سرپرست او

وزاد می گریخت. او با گذاشتن ندر آغوش نوزاد با شیهو 

و  خوراک رفت یجستجو ی در میان سبزه ها، بهچمن یرو

                                                 
41

 گ. -. شاید نام رود کوکچه از همین  کوچه گرفته باشد 
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 را ی از پستانش اوگرگماده که  دیکه بازگشت، د یهنگام

در پرواز با گوشت در منقار  سر اوبر  یو کالغی دهد م ریش

که  افتدری (Butszyu-Shiho) و گشتزنی است. بوتسوزو شیهو

نوزاد موجود مقدس است و نشانه یی از الوهیت دارد. این 

 [22].«سپرد هاوهونبود که او را به 

 

است در باره  (totemic mythی )پرست)جانور( اسطوره توتم  نیا

دو جهان میان عامل ت جهینتدر  یفرزند الهبه جهان آمدن 

کیهانی  الغک -جهان باال( incarnation) . تجسمنییباال و پا -

 .نیا-گوشت توتم است با

 

 Hieroglyphic) فیروگلیهایماها یا  یسیرونو یشناس شهیر

transcription etymology« )به به گونه تحت الفظی « سون -او

اوسون های  یاحتمالاست. نیاکان « کالغ نواده» یمعنا

(، نیچ -گانسو یبخش جنوب کنون،)( Andinهفترود در اندین )

تیره »یعنی  (Mu-Tianjie Zhuanتیانتسزی چوژان )-مو»به نام 

 نیچ ریدر اساطیاد می شوند.  (او شی ی)چ «سرخکالغ 

 چونان   -در حال طلوع دیهمواره با خورشسرخ،  کالغ،باستان

همانندی را نقش  د.پیوند دار بامدادی،از آسمان  ینماد

)سرخ( بازی می « ارونا»هند باستان  یاسطوره ها در

 نماید.

 

پادشاه »رگ برادر بز –(Arunaباستان )هند ارونای  

از موعد پیش او  .بود (Garuda) گارودا عقاب -«پرندگان

را  دیبرآمدن خورشمادرش بیرون پرید تا مقرر از شکم 

به رنگ  ،دم دهیسپدر پرتو نور سرخ  بال و پر وی و بنگرد

 یآلتا سرخ در نام های تباری مردمانکالغ کیش بود.  سرخ

در و ( بازتاب دارد Shoria)قرغه؟( در شوری « کرگه قزل»)

به را آتش برای مردمان، کالغ  یا،وتکایفرهنگ عامه 

 .آورد یارمغان م
 

گوشت در منقار کالغ افسانه یی اوسونی ها، در واقع گوشت 

آبی سپیده در آسمان در حال طلوع،  دیشورخ -نیای توتمی 

 کهن اوسونی ها چونان   کودک در اسطورهدم است. این گونه، 

 می کند. « برآمد»و آسمان  دیخورش ماهیتحامل 

 

( خدای incarnationماده گرگ در اسطوره، چونان تجسم )

 ه ییرواسط یاژدهاجهان پایین است. ماد ن -اژدها -باروی

پیش زمینه آب به عنوان  اب، گام نخستمعموال و در 

واریانت تورکی ، در به راستیو  پیوند دارد ی،بارور

در  رها می شود، بل که به چمنکودک نه  ،اسطورهباستانی 

و  اهیگ پر از اچهیدردر  ای)و پرتاب می گردد  مرداب

)اژدها( و  حال، همانندی رفتار ماده گرگ نیا. در (علف
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، کودک اند کار سیر ساختنکه نیز دست اندر سرپرست،  -پدر

 جلب توجه می کند.

 

لقب یوئه   -( Butszyu-Shihoبوتسوزیو شیهو ) -سرپرست نوزاد

 ی کانتسزیویی(  و کمتر زانیو، به مدارد )...« شیهو»شی 

را از همان دوره نوزادی روی دست خود می گیرد و می ودک ک

 پرورد. 

 

ره در با شواهدبایسته باشد  تیواقع نیادر ، شاید

را   (avunkulataآوانکوالت )یا « نوزادبخشی»موجودیت سنت 

قوم  یینوزاد هنوز به عنوان دارا، که در آندر نظر گرفت 

مربوط یوئه  -مشخص مورد نیدر ای پنداشته می شود و مادر

شی ها که از دودمان تیره ماهتابی اند و نماد آن در 

نین ماده گرگ )به جای اژدها( می باشد. چ -مورد مشخص

ما را به اندیشه در باره موجودیت اداره باهمی  یریتفس

می کشاند. درست مانند آن « ماهتابی -خورشیدی»دودمانی 

 .بود گرانیو د ها، خزری باستانرک هاوامع توجچه که در 

سر انجام گزارش در باره دهد تا  یاجازه مپنداشت  نای

لیان میان تسی»اوسون ها و یوئه شی ها را « باهمی»زندگی 

را درک کنیم. اوسون ها و یوئه شی های دوره « و دانهوانگ

تشکیالت  ایدولت  کآفتابی ی-دودمان ماهتابی–گانسوی 

یک  احت ایو تابی شهبانو ماه تیرهنظارت زیر  یی لهیقب

 پادشاه زن )سلطانه( است.

 

باره کشته شدن فرمانروای اوسونی ها به دست در گزارش 

شکنجه یوئه شی ها از  آزار و آن، و پس ازیوئه شی ها 

 یمبارزه دردناک و طوالن کینشان دهنده سوی اوسونی ها 

ی می رو به رشد پدرساالرآیین و ساالرانه مادرمیان ضوابط 

در برپایی نهاد نخستین دولت اوسونی منظر،  نیاز اباشد. 

ه عنوان را بایسته است همین گونه همزمان ب هفترود

بر مادر ساالری و چیرگی یابی ی ساالر پدر یینها یروزیپ

 تیره آفتابیان بر تیره ماهتابیان ارزیابی کرد.

 

 یم یمرکز یایدر جوامع آس یتیوضع نیاز چن یینمونه ها

خشونتبار و حتا  شکنجه خیتواند، به عنوان مثال، تار

( دودمانی خاتونی phratryنابودسازی نمایندگان فراتیری )

آسمانی »وی فیراتیری ( )اژدها(، از سashideاشیداها )

گ.[ -آسمان کوک تورک( ]گوک تورک»آشینا )آشینا، « زادگان

نیز و  23 میالدی 716 سال پس ازدر خاقانات دوم تورک 

در  غوریاوخاقانات در همانند از دیدگاه انگیزه مبارزه 

از  یکباره آن در یکه در میانه های سده نهم شمرده شود 

 هستیم. ما و بخشهای درغویاو ،ما»گفته می شود: اسناد 

دشمنان با هم ، ما ها هستیم« اژدها» ی مرگ وغورهایاو

 «گ.[ شده ایم.-]آشتی ناپذیر دیو سف اهیس
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و « پدرساالرانه –خاقانی»میان فراتوری ها مبارزه در 

ئتالف درون ادر  بر سر حاکمیت،« مادرساالرانه -خاتونی»

 در جامعه یجتماعو مبارزه ا یاجتماع، بافت کماحدودمانی 

 ،روهاین نیاز ا کیر بازتاب می یافت. چون، پشت سر ه

ممتاز خود در  تیموقعاز که  لیاز قباهای معینی گروه 

ند، ایستاده کردمی دفاع  یاستپقدرت سلسله مراتب 

بودند.
42

 

 

                                                 
42

. همان گونه که می دانیم، پیش از به میان آمدن  

بر استپ ها، دولت شاهنشاهی ماهتابیان  شاهنشاهی هونوها،

یا یوئه شی ها فرمان می راند که روشن است هونوها و 

اوسونی ها و سایر قبایل دشت نشین همه فرمانبردار شان 

بودند. در گذشته، پاشاهان برای نگهداری دولت خود، 

حرمسراهایی می آراستند و در آن گلچینی از بانوان را از 

خود گرد می آوردند و این گونه، با همه قبایل زیر دست 

برپایی پیوندهای خویشاوندی، به گونه یی همه قبایل را 

از رشته دختران شان در ساختار قدرت مشارکت می دادند. 

به گونه یی که افتخار خویشاوندی با خاندان شاهی را 

پیدا می کردند. همین گونه، دختران خود را به زنی 

ورهای زیر دست خود می دادند پادشاهان و یا شهزادگان کش

تا با رشته پیوندهای خانوادگی، قدرت خود را بیشتر 

 استوار گردانند.

 

در مورد، مشخص مورد نظر، ماهتابیان با دادن شاهدخت ها 

به شاهان کشورهای زیر دست، چنین سنتی را رایج ساخته 

شاه آینده، از شهبانوی مهتابی  -بودند که همانا ولیعهد

ورد ماودون، برعکس چنین شد که چون او، پسر باشد. در م

ارشد شاه از زن نخستش بود، و روشن است خود را جانشین 

تاج و تخت پدر می پنداشت و برعکس، پدرش می خواست پسر  

کوچکتر خود از زن ماهتابی )ماهبانو( را  ولیعهد بسازد، 

و از همین رو او را به دربار ماهتابیان به عنوان 

ده بود، در برابر پدر برآشفت و دست به گروگان فرستا

کودتا زد و کار به جایی رسید که دولت ماهتابیان را از 

بن برانداخت. روشن است در این کار، او این شانس را 

داشت تا از دشمنی اوسونی ها با ماهتابیان بهره برداری 

 بایسته یی بنماید.

 

له در مورد مشخص مورد نظر، سخن بر سر این است که قبی

یوئه شی )ماهتابیان( پاسدار منافع خود از راه کیش 

مادرساالری و قبیله های دیگر، مانند اوسون ها و هونوها 

به رهبری ماودون، برعکس، مدافع پدرساالری بودند که 

کشاکش میان این دو گروه، سرانجام به سود پدرساالران 

 گ.       -پایان یافت.
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اوسونی داشتن نسب کیهانی )آسمانی(، که در سیمای  طورهاس

است  یریطااسشش ی پونوع ،ی بافته شده استخیتار تیروایک 

تباری جامعه اوسونی در  -ه کمک آن، وضعیت نو سیاسیکه ب

. می گردد هیتوجی، اعالم و خیاطالعات تار نینوشتن ا هنگام

همه جانبه جامع و  یاد شده، دارای بارمبارزه شاید، 

در  یجمعتباری  یبه جنبش ها میبه طور مستقو  نبوده باشد

به یوندی نداشته است. پ الدیاز م شیپمیانه های سده دوم 

، امکان نمی در هفترود یباستان شناس یهر حال، پژوهش ها

در فرهنگ دگرگونی بارزی  که دیرسبرداشت  نیبه ادهند 

حال،  نیدر هم[ 24] .رخ داده باشدزمان  نیدر ا یماد

 یها یژگیاز و یموفق شده اند برخ ینیباستان شناسان چ

عهد اوسون ها  یباستان شناسیادمان های در تازه  را 

یی  هئسهای شاخه »یت وجودم برجسته بسازند و آن ها را با

در بافتار اوسون ها پیوند « )سکایی( و یوئه شی

  [25بزنند.]

 

اوسونی ها  یو زبان باره ریشه های تباریدر دیدگاه چند 

 هست: باستان

( آن ها را Klaproth( و کالپورت )Remusatرمیوزه ) آبل 

گرژیمایلو -)گاتی( می پنداشتند. گروم گوتی-وآریاییهند

(G.E.Grumm Grzhimailo)  اوسون ها را دارای ریشه آمیخته

   گوتی می پنداشت. -اروپاییهندو -یرکوت
 

 ( گرفته تا... ،Deginدیگین ) ازپژوهشگران، از شماری 

یوئه شی ها از سوی اوسون ها را با گزارش های  کستپیک ش

تخاری  پادشاهانکه  سیان هاباره آدر  یباستان سندهینو

نموده و متمایل به یک چیز  (سهیمقاشده بودند، ورانداز )

با   26پنداشتن اوسونی ها و آسیانی ها گردیده بودند. 

آن که به گونه یی که اومنیاکف خاطر نشان ساخته است 

و « اوسون»همانندی ظاهری واژه های از را جز  یمدرک چیه»

 «.    این دیدگاه ارائه کردنمی توان به سود « آسیان»

 

به این موضوع، به پیمانه معینی در آثار پژوهشگرانی چون 

گ. او.  ،(g.Halounگ. هالوان )، (Zh.Sharpanteژ. شارپانته )

 س. آلتهایم، (Ya.Garmatta(، ی. گارمات )G.U.Veyliویلی )

(S.Althaym[.و دیگران نیز پرداخته شده است ).27]  

 

( اندیشه Bernshtam N Aن. برنشتام )آ.  1974سال به 

. اکنون، ای. 28اوسونی بودن کوشانی ها را مطرح کرد. 

پولیبیلئنک بر اندیشه تخاری زبان بودن اوسون ها پا می 

 [.29فشارد. ]

 

یو. ا. زویف هم با پیروی از نو ا. اریستف و ک.   

سیراتوری، به اندیشه تورکی زبان بودن اوسونی های 
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به باور آن  ن،یبر ا[. افزون 30یل است. ]باستان، متما

سرزمین های بازماندگان  ها، نام اوسون، در نام های

ژوز )ُجز( های بزرگ یا کهن  -اوسون های باستانی هفترود

به نام اویسون ها  ها قزاقتباری  -)که در سنت های َنسَبی

(Uysunو در سنت های َنسَبی )-  تباری قرغیزهای معاصر در

( متبارز uyshunیی تیره اویشان ) لهیار قبسیمای ساخت

 [31گردیده؛ بازتاب یافته است.]

 

 آنبودند. « ناب»ی ها، اوسونی ها کوچیان نیچبه پنداشت 

را قلبه و ماله نمی کردند و در آن چیزی  ها نیزم»ها 

چارپایان همراه با گ.[. -نمی کاریدند ])کشت نمی کردند(

شان آداب و رسوم  و اینسبزه می کوچیدند آب و  یدر جستجو

ی و قالب[. عبارت 32«. ]وها همخوانی داشتهونبا 

 یبرا« سبزه می کوچیدندآب و  یدر جستجو» متحدالمآل

توده ها در این سوی دیوار بزرگ چین از  یاریبس فیتوص

چئن( به کار می رود. مگر، این که  -)چانگ چنگ یا چان

برای  یست.بوده باشند، درست ن« ناب»این قبایل کوچیان 

شاهدخت  – Fyn زارش می دهد که بانو فئنبان گو گمثال، 

شاه اوسونی ها بود و در بارگاه او  -چینی که همسر کونمو

یی را در میان گردانندگان اوسون که ایهدامی زیست، 

مغولستان  نیسرزمبودند، پخش کرد. « زمیندار و مسکون»

یمه ها(ی که در گذشته کشور یورت ها )چادرها یا خ کنونی،

کاوش های دامنه پس از هونوهای باستانی شمرده می شد، 

« شهرهای باستانی کشور»ی، امروزه چونان  باستان شناس دار

 [33شناخته می شود. ]

 

« ی-چئن»به  در باره کشور اوسون، خود گزارشگران چینی

و آن که اوسون ها «( هاوارید)آبادی های احاطه شده با  

ان کاشت درختبه »اند، و نیز « هادارای شهرها و روستا»

اوسون »نگاشته اند که  ؛ اشاره نموده اند و«می پردازند

تا چهار ان آن ها و ثروتمند ی بسیار انداسب ها ها دارای

 [34«. ]دارند پنج هزار اسب ای

 

نه هم  و« کیکالس»، اوسون ها نه کوچروان ادیه احتمال زب

بل که به شیوه  بودند،« کیکالس»و زمینداران  کشاورزان»

نیمه کوچروی و نیمه زمینداری می زیستند که در آن 

زندگی با دشت نوردی  انیزندگ وهیو ش یکشاورز ابدامداری 

 یباستان شناس نیمه مسکون آمیخته شده بود. کاوش های

پیشبرد  یاصل ه است که شیوهنشان داد کنون به گونه مدللی

به چرا بردن  باستانی در میان اوسونی ها دامداراقتصاد 

در مناطق و کوچروی  ی ونصف النهاررمه ها در مسیرهای 

بوده است. سال معین  یدر زمان هاگستره های بیخی معین 

به شدت  بلنامنظم،  کوچروی نه به گونه گر،یدسخن ه ب

دلیل ویژه بودن شیوه  دیشا سامانمند صورت می گرفته است.

ودوباش در ب -زندگی اوسون های باستان همین بوده باشد
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کلبه های »(، tsyunlu« )تسیون لیو»یورت ها یا چادرهای 

( دارای rounded shapeی نما )گرد[ 35] (Sünnu« )نوع تسیونی

شاخه چهارچوب ها یا  استخوان بندی های بافته شده از 

شاخه های بافته شده درختان بید، . »دیبدرختان  یها

شان را می  خانه های بام دیواره ها و چترهای بوریایی،

 «.پوشانید

 

 هیدر اتحادقبیله یی یگان ها  -ینظامشمارش  شالوده

 هنشان-ی یا تومانی( بود دهتایی ) ده ستمیس اوسونی،

ی که بایسته است آن را در گزارش ها در باره استاندارد

عبارت )ده ین گونه هم بایتقر .شاه کونمو دید« ده پسر»

ات نیمه تاریخی در خاقان« یا پیشوایان دهگانه« پیشوا

( هنگام توضیح Eshtemiایستیمی خاقان  -تورکی غربی

که ، «(پیکانده ») «اوک -اون»خاقانات دهگانه بعدی تر 

( ساخته 699-603در همین سرزمین ها پسان تر )به سال های 

 شد، حضور دارد.  

 

 -ینظامسامانه  راثقانات تورکی غربی، چونان  میخا

سازه یی ساخته شد: سه »ان سازم کبه شکل ی ک،یدموکرات

در در پنج منطقه قبیله یی « راستجناح مرکز و  -چپجناح »

درست همین گونه، نیاکان . خاقاناتمرکز جناح و هر 

به سه بخش گ.[ -اوسونی ]تورکیوت ها یا کوگ تورک ها

، هیاتحاد نیدر ارا  یو نقش رهبر بودندشده  میتقس

  کونمو بازی می کرد.-پیشوا

 

جنگ  یبرا ( همانند بسیار مناسبtrialسه گانه ) ساختارهای

ا اتحادیه سه ب هیشباز نظر ظاهری و  های گروهی«شکار» و

با ازدواج های درون خانوادگی پسر  یشاوندیخو -سازه یی

ر دوران باستان د [36( ]cross-cousinعموها با دخترعموها )

بسیار رواج داشت که در این خویشاوندی ها، رشته های 

تیره های فرمانروایان که  وندی با ازدواج فرزندانهمپی

خودگردانی و خودمختاری آن ها را از راه چنین خویشاوندی 

ها تامین می کرد، شیرازه می یافت. مدت ها پسانتر از 

امانه و س سه سازه یی از سازمان  یبیبر اساس ترکاین، 

( decimal number systemیا سه ده تایی ) یدهشمارش سه  یها

 ژورقزاقستان سه گستره بخش دوم آن( در  - «تایصد»سه )

تشکل  از همه مردم قزاق ینمادچونان   «تاییصد» -)جزء(

 یافت. 

 

 
اوسونی ها در نامه شکواییه یی و  یرهنگ مادویژگی های ف

گالیه آمیز شاهدخت چینی از بستگانش که وی را به زنی 

شما »ست: پادشاه اوسونی ها داده بودند، بازتاب یافته ا

مرا به زنی پادشاه اوسون ها داده اید که به دور از 

کشور آسمانی )کشور بهشت گون چین( در آخر جهان زندگی می 
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که  خانه من است -ی(کرو مهیخ( )Tsyunluتسیونلو )کند. 

دیوارهای آن از چوب های بید ساخته شده است. خوراکم 

 [.37« ]گوشت و نوشیدنی ام شیر ترش است.

 

تن در باره قلمرو تباری اوسونی ها از روی اطالعات سخن گف

. چون، نفوس دشوار است اریسب ینیچ در دست داشته منابع

به طور کامل شناخته نشده گروه حاکم یا قبیله حاکم 

 عویضت جهینت درکه  ،یاسیس  هیاتحادخود و  استمانده 

دودمان، نام سیاسی اوسون را به خود گرفته بود، از 

ی متشکل از قبایل گوناگون بوده است. از دیدگاه تبار

پیش از میالد چنین بر می آید که گستره  73گزارش سال 

دولت اوسونی در خاور در برگیرنده مناطق تسزیان و ائشی 

بوده اشت. در باره تسزیان با اطمینان گفت که این منطقه 

مربوط یوئه شی ها بوده است و نام آن هم یک نام یوئه 

 ( به معنای سفید.  Kayaanکیان ) -شی

 

نام چینی ائشی )اکسا( مطابق نوشته های بطلیموس، منطقه 

( در آن سوی کوه های کاسیاس Scythians Akassa اسکیت ) -اکسا

(Kasiys در خاور )را به خاطر می آورد. به گفته  شان انیت

بطلیموس، در آن سوی آن، در دامنه های کوه های ائدومی 

(Emodاسکیت های ه ،)( اورانی یا خاورانیHauran می )

گاهنامه « فرمانروای خونی یا هونی»زیستند که با گستره 

 های چینی یک چیز می باشد.

 

(، در میانه های سده دوم hune tribeقبیله یوئه شی خونی )

پیش از میالد، به بخش های میانی استان کنونی گانشو در 

( کوچیده Jiuquan( و تسزیویان )Zhangyeناحیه های چژان ئی )

 [. 38بودند. ]

   

 یامپراتوریوئه شی، این زمین ها زیر سیطره  ا شکستب

یک منطقه  ردیگاساس،  نیو بر ا هونوها قرار گرفت 

، باشندگان الدیاز م پیش 121هونویی شمرده می شد. به سال 

بود و باش و محل پیوستند هان آن به گستره دولت چینی 

شمرده می شد. « و تهی از سکنهمتروک »شان دیگر یک گستره 

پادشاه  -پیش از میالد، کونمو 120سفیر دولت هان، در سال 

اوسونی ها را مایل به کوچیدن به همین جا نموده بود. 

[39] 

 

 هایدادیشرح روروی از ، غربی اوسون ها در اسمرزهای سی

مربوط به دعوت شانیوی خودگماشته هونوی شمالی به 

سال در و تازهای او بر اوسون ها  تاختو  کنگها-کانتسزیو

گزارش شده است که  ی می گردد.الدیاز مپیش چهل های دهه 

 -یورش ها بر اوسون ها، شی شی )شاه شاهان(از  یکیدر 

 -اوسون ها تختیپا یکینزدتا  پادشاه دولت هونوی شمالی،
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ان بسیاری را کشته و مردمرسیده بود و  (Chiguشیگو )

برده بود و رمه های شان را هم شماری را هم به اسارت 

ربوده بود. اوسونی ها مصمم به پیگرد او نشدند. این 

به فاصله یک هزار لی، به یک  -ها آن یمرز غربگونه، 

 نیدر ا[ شاید،  40سرزمین َتهی از باشنده مبدل گردید. ]

نمی رسید، چون شی  دره تاالساوسون ها به  یمرز غرب ،زمان

دژی برپا نموده بود که در نظر  شی همو در کرانه  تاالس

داشت از همان جا گستره اوسونی ها را بگیرد. از همین رو 

دولت چینی با یه اتحاد بود که اوسون ها مصمم به بستن

را  نینفوذ چچیزی که  -وهای شمالی شدندهان در برابر هون

خشم و ناخشنودی و اوسون ها تقویت بخشید در کشور 

در امور چین دخالت  ژهیه وت. بباشندگان بومی را برانگیخ

گروه های دارای گرایش های ه در آن ی پادشاه کنیجانش

داشتند، به آتش  تاج و تخت مناقشههونویی و چینی، بر سر 

 تنش ها هیمه می انداخت.

 

 –اوسون به دو بخش دولتی، فروپاشی ریدرگ نیا جهینت

-64سال های  نیبرویدادها  نیا بود.بزرگ و کوچک کونموی 

 پیش 14-45 سال های  امابودند. رخ داده  الدیاز م شیپ 51

 اوج - (Tsylimiسال های پادشاهی کونمو تسیلیمی ) -الدیاز م

شگوفایی دولت اوسون شمرده می شود. چون، او تخت و تاج 

و صلح آرامش »را با اقتدار در دست داشت و در متصرفاتش، 

شاهدختی فرمانفرما بود. پیوند زناشویی او با « پایدار

در دولت اوسون  تیماز دودمان حاکم هان، خود گواه بر اه

خاوری و ذینفع بودن اوسون و  یمرکز یایآس  یاسینقشه س

 همپیمانی با دولت هان می باشد.روابط ها در 

 

ی را به شاهزاده خانمنبود که  نیحاکم چاین تنها دودمان 

 شانیوهای  هونویی هم زنی کونموی اوسون ها داده بود.

شاهدخت هایی را به همسری کونموهای اوسونی می دادند. در 

( )شهبانوی Dishiعین حال، دختر کونمو به نام دی شی )

 خاوری بود.ترکستان فرمانروای همسر  -دی(

 

سده سوم میالدی، به گونه مفصل، بر تاریخ از چینی ها پیش 

 پیش 437[  هنوز، به سال 41اوسون ها روشنی می افگنند.]

 نیبه چاوسون ها  سفارت، گزارش هایی در باره دالیاز م

باستان  دوره اوسون ها یادمان هایاز  دیده می شود.

 ی و گلی،گرد سفالبسیاری بر جا مانده است: ظروف  یشناس

 ،هاری، شمش(arrowheadsپیکان های دارای نوک های آهنی )

 ،گرانبها یاز سنگ ها ها، گردنبندها، سنجاق هاخنجر

ها و...همه و همه، گواه بر  نهی، آهادستبند ،ها گوشواره

 فرهنگ شکوهنده یی اند.

 

که نشان دهنده  ینیچ یاسیسواژه های  لیو تحل هیجزت

 یایآسکوچیان  انیدر م یاجتماع یمختلف سازمان هااشکال 
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-شی»اند و در دفترهای تاریخ دودمانی از دوره  یمرکز

دی خفظ گردیده اند، بسیار جالب است. ایچی« تسزی

(H.Echedi تجزیه و تحلیل بسیار دقیقی از ترمینولوژی ،)

چینی، مربوط به مرحله پیش از تشکیل دولت تحول اجتماعی 

 [42ست.] انجام داده اکوچرو وامع ج

 

ترمینولوژی مقتضی که برای عهد مورد  لیو تحل هیتجز

بررسی به کار می رود، به دلیل شکلگیری دولت ها و 

ر گستره آسیای مرکزی، دلچسبی ویژه امپراتوری های کوچی د

 در موردبا سخن گفتن به عنوان مثال، یی بر می انگیزد. 

( )کوچه ها، تخارها، یا gaocheاوسون ها و گاوچه ها )

 «دولت» یعنی« گو»از واژه  ینیمنابع چکانتسزیوی ها(، 

 کار می گیرند؛ مانند:

 ، یعنی دولت اوسونی،«گو-اوسون» 

 ، لت کوچی، یعنی دو«گو-نیش» 

 یعنی دولت  گاوچه،« گو-گاوچه»

 

 که گواه بر شکل گیری مناسبات دولتی در میان آن ها است.

 

، به «بزرگهای مهاجرت » ر عهددبایسته یادآوری است که 

وها و به نوبه خود، هون قبایل کوچی یوئه شی، حمله ژهیو

زمینه ایجاد  اوسون ها را به خاور رانده بودند،

 -هندی کوشانی را در سده های یکم-ی مرکزیامپراتوری آسیا

 کرده بود. نییتع شیاز پ چهارم میالدی

 

شاهنشاهی کوشانی، یکی از نیرومندترین کشورهای عهد 

باستان بود که تاثیر شگرفی بر اوسون ها و کنگویی ها 

برجا گذاشته بود و اقلیم سیاسی و فرهنگی دیگری را غیر 

 یایآس یپادشاهان هلن و یهخامنشاز آن چه که دولت های 

و آمیزش  یستیهمزشالوده بر  ی به میان آورده بودند،مرکز

ی، مرکز یایو آس یفرهنگ هندو  بومیو  یونانهای یسنت 

پدید آورده بود که به ویژه در پذیرفتن آیین بودایی )که 

میهن و خاستگاه آن، هند شمرده می شود( چونان  دین رسمی 

 کشور، بازتاب می یافت. 

 

فرهنگ های زود سنت  ئه شی های در گذشته کوچرو، بسیاریو

پذیرفتند و شایستگی خود را در  را زمینداری و کشاورزی 

دولتداری ثابت ساختند. آن ها در سده یکم میالدی در بلخ، 

جوی های آبرسانی و آبیاری نو، واحه های دهگانی و شهرها 

 گیرای -هرایوس )به روسی -ساختند. فرمانروای آن ها

(Girayبه انگلیسی )- Heraios برای خود سکه هایی سیمگونی )

خودش به شکل یک سوار مسلح با نوشتار  imageبا تصویر 

یونانی ضرب زد که نمادی از سنت های استپ ها و دولتداری 

 لقب داد.« کوشان»هلنی ها بود. هرایوس، خود را 
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ی کوشانعظیم دولت ایجاد به  وسیهرا متصرفات شتریبرشد 

که  بود( Kadfiz 1بنیادگذار آن کدفیز یکم )که  ،انجامید

 سردارنشینچهار )شاهنشاه( داشت و « شاه شاهان»عنوان 

بلخ زیر فرمان خود درآورد  در قلمرو قبایل کوچی راکوچک 

 را سرکوب نمود.  یهلندودمان های  ندگانینما نیآخرو 

و  مرکز دولت کوشانعهد کدفیز یکم  درباختر )باکتریا( 

گونه تقریبی  به عیوقا نیا .ن بودپایتخت آ -شهر بلخ 

کدفیز  -کدفیز یکم پسرمربوط سده یکم میالدی می گردد. 

دوم، سرزمین های شمال غربی هند را به سرزمین خود افزود 

 و به هندویسم گرایش یافت. در این باره تصویر الهه

های عهد کدفیز دوم گواهی می  هندو در سکه یخدا -وایش

بود که در ثلث کنیشکا  -یکوشان هد. نامدارترین پادشاهد

 نخست سده دوم میالدی می زیست.

 

از -یانهم یایاز آس یدولت کوشاندر عهد کنیشکا، پایتخت 

 شاوریپ( )Purushapura)بلخ( به پوروشاپورا  ) باختر

شناخته  سمیبود یشد. کنیشکا به عنوان حاممنتقل ( یامروز

دوره فرمانروایی او، نه  یکه هاسبه روی ، اما است شده

آیین های مختلف  انیکه خدا از بودا، بل یریتنها تصاو

 خورشید ی هم دیده می شود.و زرتشت یونانمانند ی -دیگر

و میانه های سده چهارم میالدی غروب کرد کوشان در دولت 

 نیکه جانش ،شاهنشاهی پارسی ساسانی گستره آن زیر سیطره

یافت شدن صدها عدد  .ه بود، رفتشد انیاشکان یامپراتور

سکه در گستره آسیای میانه کنونی گواه بر توسعه مناسبات 

 پولی در شاهنشاهی کوشانی است.

 

را تشکیل می  کوشانی، سامانه کاملیبزرگ و کوچک شهرهای 

پیما با هم کاروان  یرهایجاده ها و مس دادند که با

می شان ن ینینابع چبه گونه یی که م پیوند می یافتند.

  ریمس ی ها بخش چشمگیر درازترینکوشاندهند، هنگامی که 

را کنترل می  شمیجاده بزرگ ابر -یالملل نیب بازرگانی

دارای روم و هان امپراتوری های با  یروابط تجارکردند، 

ه عنوان اهمیت بسیاری بود. در این حال، کوشانی ها که ب

ورده ها فرآاز  گرید یاریو بس شمیابر تدر تجاردالالن 

هنگفتی به دست سود عمل می کردند،  باستان نیم و چرُ  میان

 می آوردند.

 

به ، که در آن بود دولت متمرکز کی یکوشان یمپراتورا

تقدس و الوهیت و ربانیت قایل بودند. از  پادشاهشخصیت 

ساخته خاص همین رو، کیش ویژه دودمانی با نیایشگاه های 

و  پرشاخ و برگ بود اریبس یدستگاه دولت کوشانشده بود. 

دوره  .یادارو مدارج  از رتبه ها یاریبس دارای شمار

 یدر توسعه تمدن باستانچکاد و بلندترین ستیغ  یکوشان

آمیزه  یفرهنگ کوشانیانه شمرده می شود. م یایآس مسکون

فرهنگ و  یباستان بومی طراز خاور یهافرهنگ از یی بود 
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 gustyی)و سبک توفان یهند ی، ظرافتهلنشادی آفرینی دیرین 

style آورده شده  ایآس یها از استپ ها یکوچ( که توسط

  بودند.
 

در مواد یافت شده و به دست آمده در آرامگاه  ینر کوشانه

گور شده در گورستان های باستانی اشراف های سرشناسان و 

، شده اند کشف یناسان شوروکه در کاوش های باستان ش

بودیسم از روی نقش  کنون،. شود بسیار به خوبی مشاهده می

ی، کوشان یگوشه و کنار امپراتور هر درکه  ییآثار بودا

  دیده می شد،  برجسته شده است. 

 

در شمار یادمان های برجسته عهد کوشانی می توان از 

تپه  اضیفنیایشگاه تپه و  در قره ییبودامغاره یی صومعه 

مقدس راب محیانه، م یایشهر ترمز در جنوب آس یکیدر نزد

 اخک سرخ کوتل در شمال افغانستان،( در sanctuaryبودایی )

باکتریای شمالی و... در ( Halchayaneکوشانی در خلچه یان )

 یاد کرد. 

 

فرهنگ های ا که پیوندهای تنگاتنگی ب، یفرهنگ کوشان

یی ایسآاستپ اور انمردمفرهنگ  ی ونیچ ،پارسی، یهند

یانه را م یایآس یرانیاهای باستانی تمدن  ییشکوفاداشت، 

چشمگیری  ریتاث ی،کوشان یفرهنگ یاارزش ه بازتاب می دهد.

[ که 43بر جا گذاشته بود ] هیهمسا یکشورهاتوده ها و ر ب

یانه م یایآسدیگر منطقه مهم چنین تاثیری به ویژه در 

وادی بارور واحه های ، که شامل یاناسغدیا سغد  -باستانی

می گردد، مشاهده می  زرافشان و های رودبارهای قشقه دریا

 شود.

 

باختر بود.  و ونانیو  یلوکس  دولت از  یسغد احتماال بخش

ی ها ویرانه، که (Marakandaشهر ماراکنده ) -آن تختیپادر 

شناخته کنونی در حومه سمرقند  ابیافراسشهر به عنوان آن 

 گرید یو سازه ها هاواریشده است، باستان شناسان د

 . را کشف نموده اندعهد  نیا دژگونه

 

 ری، تاثیسفالظروف به عنوان مثال، در  ،یدر فرهنگ سغد

 یی بهیکت او حتدیده می شود  ستانبا یونانی ینمونه ها

از رگ ها ثبت شده  یکیباستان در  یونانهم به زبان ی

زیر  (بلخپیشتر از باختر )است که سغد  نیفرض بر ا .است

این حاکمان  .ه بودآمددر نیکوچ نش لیت قبایکماح

ها حضور  نیسرزماین در  که در آن هنگام، متصرفات

 یسکه ها ی،باختر ی وونانی هایسکه به تقلید از ، داشتند

 یبه زبان آرامنوشته های روی این سکه ها . می زدند ضرب

ی زبان سغد ی( که الفبای آن درسام یباستانزبان ) ندبود

 یفرهنگ سغدر د ی،الدیم سده های نخست. در اقتباس شده بود

تاثیرات ارزش های فرهنگی کوشانی به مشاهده می رسد. 
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همسایه نیرومند خود  وابسته به یاسیسغد از لحاظ س دیشا

 [44بود. ]

 

و  هید فوق، به طور خاص، تجزجمع بندی موار ،گونه نیا

 جهیبه چند نتامکان دادند  ی،نیچ اطالعات مکتوب لیتحل

دارای بار عمومی دست  و هم یخصوصدارای بار هم  ،یریگ

سده سوم از یی توان اظهار داشت که در دوره  یمبیابیم. 

پیوندهای تنگاتنگ  پیش از میالد، تا سده چهارم میالدی،

 یای)آس یمرکز یایآس بغر میان باشندگان یو فرهنگ تباری

بالفصل جنوبی  هیهمساسرزمین های ( و یانه و قزاقستانم

بخش باشنده مردم و ند، شمال ه و افغانستان ران،یا -آن

و...  ، مغولستانخاوری )در قلمرو ترکستان آن یشرق

ه عنوان ب. ، موجود بودندایشرق آس ی( و بخش شمالکنونی

 در دره ،یانهم یایآسدر  یوئه شی مرکز نیمثال، وجود چند

ی هویدا می شمال نان شان و مغولستان داخل رود ایلی در

دو کشور با دست کم ود جهمین گونه و اری. منابع نوشتگردد

با پیوندهای تباری، بل نه تنها کنگ را که میان هم  نام

ی مرتبط بودند، ضبط می اسیه لحاظ سهمچنین باحتماال 

 نمایند.

 

 پدیدآیی میبه طور مستقاجازه نمی دهند  یمنابع ماد

)هونو( ربط داد که « سیونو»با کلمه را  «هون»اصطالح 

 وع( نprotoformsوتوفرم های )پر تواند یمآن  یباستان یصدا

«Frun » هونگنام»و( »Hungnam) .دالیل اما  را بازتاب دهد

گمان زد که این واژه برای بار د نده یمبه دست  یکاف

گردیده بود. پدیدآیی ثبت  نخست در اتنونیم های یوئه شی

های چندباره یوئه شی در  توان با حرکت یغرب را م درآن 

گردیده اهد و اسناد مکتوب حفظ شودر باره آن ، که غرب

 است، پیوند داد.

 

 یرکوت -همزیستی باهمی توده های ایرانی یها شهری دیشا

 مهاجرت بزرگ»دوران  ی کنونی، همانا بهمرکز یایسویژه آ

برسند. چون یوئه شی ها و کنتسزیویی ها و « توده ها

توده  احتماال ،سغد و دوانباشندگان ، ی هاکوشان همچنین

 -ییساکا لهیقب رهیه داند که ببود یباستان انریاهای 

حتماال اوسونی ها هم ا و هون ها واسکیتی مربوط می شدند 

یی،آلتامربوط به دایره قبایل 
43

ان در آن جمع که از

منچوری  -ی و تونگوزیمغول ،یرکوتآینده، جوامع تباری 

 جدا شدند.

 

                                                 
43

وسون ها را به دایره .  هیچ آوندی در دست نیست که ا 

قبایل آلتایی مربوط بدانیم. متاسفانه نویسنده در این 

 گ. -باره هیچ سند و مدرکی ارائه نمی نماید.
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سراسر این دوره، عبارت است از عهد استحکام قبایل 

تشکیالت نسبتا  ده و چند زبانی آسیای مرکزی درپراکن

قزاقستان و  پایدار نوع دولتی از جمله همچنین در گستره 

اوسون ها، و کنتسزیویی ها، که رد پای -کنونی زستانیقرق

موجودیت شان به خوبی در یادمان های تباری توده های 

 قزاق و قرغیز حفظ گردیده است.  

 

شهرت « توده ها مهاجرت بزرگ»که به نام دوره  نیا تیاهم

که  ی استنفوذ منوط به آننه تنها یافته است، 

 کانتسزیویی ها، اوسونی ها و به ویژه یوئه شی ها و

هم که  بلخاوری داشتند، و  یمرکزآسیای  خیتاربر ها وهون

ی جهان خیتار ندهیآبه آن تاثیری است که آنان بر روند 

توده های در ظاهر برخی از  یهر چند اسام برجا گذاشتند.

ها و بازماندگان مانند هونو ،شده فراموش نابود شده و

 ،ییجو زهیهون ها، تا کنون مترادف با ست -احتمالی آن ها

بارگی پنداشته و ستمخشونت و و گی ختیام گسگل ،تیبربر

 نگاشته می شود.

 

 ایسآ، احتماال در راه غرب اورها هون ی،الدسده پنجم میر د

ده های دیگر، که بر سر راه شان قرار با بسیاری از تو

با داشتند، آمیزش می یابند. آن ها که تقریبا گذشته 

تر کمرا فراموش کرده بودند که  هاوهون -خود نیاکانشکوه 

 یهاآنان بودند، اما با این هم، شایستگی ظاهر  آوریاد

در برابر اروپای  بودند،داده ناز دست جنگی آنان را 

و  رانگریو ضربه الیآتبا رهبری  و زده قرار گرفتندوحشت

 یامپراتور -تکیه گاه عهد باستان نیآخرخردکننده یی بر 

 ی زدند.روم غرب

 

ی به سیطره الدیم سده یکمدر یوئه شی ها هم که در گذشته 

در سیمای پادشاهی یونان و  یمرکز یایدر آسیونان باستان 

آستانه پی ریزی در باختری پایان بخشیده بودند، 

سده های که در  ها قرار داشتند یکوشان یجهانشاهی شاهن

چهارم میالدی در جنوب غربی آسیای مرکزی )آسیای  -یکم

  میانه( و شمال هند فرمان راند.
 

نابود مختلف شیوه های به  یبزرگ باستان یها یامپراتور

مانند  ،برخی از آن ها سپرده شدند. یبه فراموششدند و 

 در اثر یکو هان  )تسین( نیشباستانی  ینیچهای  دولت

های  یماریپس از بهم  ایو  از هم فروپاشیدند تصادف

مانند امپراتوری های هونوها و  -سنگین و دیرپا درگذشتند

کوشانی ها. شمار دیگری از این دولت ها مانند یوئه شی، 

دوان، کانتسزیویی و اوسون، به سان رویای مبهمی ناپدید 

 . شدند و مانند حبابی  ترکیدند

 
 رویکردها:
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 در ویکی پیدیا در باره اوسون ها چنین آمده است:

ها و همسایگان شان در پایان سده دوم پیش از  ووسون»

 میالد:

مردمانی   ، به معنای فرزندان کالغ(烏孫ووسون )به چینی: 

نشین بودند که در آغاز در شمال باختری چین و در  کوچ

پیش از  ۱۷۶زیستند ولی در پیرامون  میها  شی کنار یوئه

میالد به کرانه رود ایلی کوچیدند. آن ها پنج سده در آن 

ها  جا زیستند. واپسین باری که در منابع چینی از ووسون

گردد که چینیان  میالدی بازمی ۴۳۶شود، به سال  یاد می

اند. آن ها در  یی را به نزد ایشان فرستاده  فرستاده

درآمیختند و در آینده اوسون  آینده با ترکان
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زیند و  هزار تن می۲۵۰شدند. امروزه از تبار ایشان  خوانده

به دو تیره دولت و ساری اوسون یا اوسون زرد بخش 

 شوند. می

 
شده نامی  شود که نام ووسون دگرگون انگاشته می

است و اگر چنین باشد  مانندآسمان، َاسمن یا اوسن بوده

ها که استرابون در کتابش از آن  نتوان آن ها را اوسیا می

ها یادکرده، یکی دانست. دور نیست که نام ایشان در اصل 

های چینی از سرزمین  باشد چرا که در متن همان آسمان بوده

های  هایشان به نام اسب ووسون به نام آسمان و از اسب

است. همچنین ووسون را که از روی هیروگلیف  بهشتی یاد شده

 اند، تلفظ دقیقی نیست. هکهن چینی خواند

 
زیستند. سپس  ها می آنان در آغاز در کنار یوئه شی

امپراتوری هونو یا شیونگنو آنان را به باختر راند. این 

ها هم ووسونگان را به پس راندند که بر اثر  چنین یوئه شی

این درگیری شاه ووسونگ ناندومی هم جانش را از دست داد. 

یی رخ داد و   دند. ولی معجزهفرزند خردسال او را رهاکر

ها بدو خوراک دادند. شانیو  گرگی ماده بدو شیر داد و کالغ

پادشاه هونوها )شیونگنوها( او را به فرزندی پذیرفت. 

هنگامی که او بالنده شد، شانیو بدو فرماندهی باختر 

چیان تاخت تا انتقام گیرد.  کشورش را داد و او به یوئه

ریختند و سرانجام در بلخ شی ها به فرغانه گ یوئه

جاگیرشدند. ووسون هم که در تعقیب اینان بودند، سرانجام 

در دره ایلی جاگیر شدند و مرزهای خود را گسترش دادند و 

 ۶۳۰از هونو )شیونگنو( هم مستقل گشتند. شمار ایشان را 

هزارشان زرهپوش و رزمجو بودند ۱۸۸اند که  هزار تن نوشته

 شدند. می گی در آسیای میانه شمردهو از این رو نیروی بزر

 
در آینده هنگامی که امپراتوری هان به نبرد با 

ها در برابر فشار این  شیونگنوها )هونوها( پرداخت، ووسون

امپراتوری سر به دشمنی با شیونگنو برداشتند. این 

های زناشویی  همپیمانی با امپراتوری هان که با پیمان

ها گزینش خوبی بود. با  نسیاسی هم انجامید، برای ووسو

ها هم از  نشینی این امپراتوری از آسیای میانه گزارش عقب

نماید که آن ها در  شود. می ها کمتر دیده می سرنوشت ووسون

سده پنجم پس از میالد زیر فشار دولت روران )ژوژان( به 

باشند. در سده ششم میالدی، میهن پیشین  های پامیر رفته کوه

های دولت گوک ترک )تورک یوت ها(  ز سرزمینها بخشی ا ووسون

 گردید. از این پس نامی از ایشان در تاریخ نیست.

 
هایی که  شناسان چینی و بررسی استخوان ها باستان کاوش

است که آن ها  ها باشد نشان داده نماید از آن ووسون می

اند. زنان ووسون را در منابع  سان بوده سر و اروپایی کوتاه

زشت با پوستی »اند:  باختری چنین وصف کرده دودمان هان
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در منابع پسین چینی نیز با «. تیره و گودی چشمی ژرف

هایی خوارکننده آن ها را دارای چشمانی آبی یا سبز  واژه

 اند. با ریش یا مویی سرخ و مانند بوزینه وصف کرده

 

 ۱۰۵تا  ۱۱۰ها  دودمان هان که میان سال  دختر یک شاهزاده

د به نزد پادشاه ووسون که لقبش کونمو یا پیش از میال

است، چنین از ایشان یادکرده که  کونمی بوده، فرستاده شده

خوردند و شیر  آن ها در چادر می زیستند و گوشت خام می

 نوشیدند. ترش مادیان را می

 
آن ها در برخورد با همسایگانشان سیاست خوبی داشتند. با 

رگی را بر هونوها یا چینیان همپیمان شدند و پیروزی بز

شیونگنوها به دست آوردند. آن ها چینیان را به عنوان 

 قدرت برتر پذیرفته بودند و پیرو آن ها ماندند.

 
های آلتایی  در آغاز زبان آن ها را زبانی همریشه با زبان

انگاشتند و گواه ادعایشان را وجود لقبی چون بیگ در  می

ثابت شد که لقب بیگ دانستند. ولی درآینده  نزد ایشان می

یافته و ریشه  های آلتایی راه از زبان سغدی به زبان

هندواروپایی دارد، همان گونه که در زبان پهلوی این 

بوگ، به هندی  -است ]به روسی واژه به گونه بغ درآمده

بگوان )به روسی بگدان(. همچنین در نام هایی چون بغداد 

 گ.[ -و بگرام و بغالن

 
ها یکی از اقوام ایرانی و نزدیک به نماید که آن  می

سکاها بوده باشند. البته برخی نیز این نظریه را پیش 

نشینان  ها نیز مانند بسیاری از کوچ اند که ووسون کشیده

های همپیمان از نژادهای گوناگون  یی از قبیله  دیگر آمیزه

 «اند. بوده

 

]یادداشت گزارنده: روشن است اوسون ها در آغاز با توجه 

به این که از شاخه شرقی گروه نژادی هندواروپایی بوده 

اند، باید به یکی از زبان های ایرانی خاوری سخن می 

گفته باشند. تورکی زبان شدن شان متاخر است. شماری از 

پژوهشگران تورکی زبان شدن را به دوره تسلط تورک یوت ها 

هشتم میالدی پیوند می -یا گوگ تورک ها در سده های ششم

نند. برخی دیگر )کسانی که معتقد به تورکی زبان بودند ز

هونوها هستند(، چنین می پندارند که پس از فروپاشی دولت 

هونوها، شماری از ایشان به اوسون ها که همپیمان دیرین 

شان در برابر یوئه شی ها بودند، پیوستند و در نتیجه، 

به از اثر آمیزش هونوها و اوسون ها توده نوی پدید آمد 

نام یویی بان ها که مانند هونوها به زبان تورکی سخن می 

 گفتند.
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قبیله   24دشواری در این است که هونوها متشکل بر 

گوناگون بودند. می توان چنین پنداشت که هونوهای خاوری 

بیشتر به زبان های پروتومغولی، هونوهای جنوبی به زبان 

ان های آمیخته با چینی، هونوهای شمال باختری به زب

پروتوتورکی سخن می گفته اند و تنها هونوهای همسایه با 

یو ئه شی ها و اوسون ها، زبان اصلی و پیشین خود را که 

از گروه ایرانی خاوری یا یکی دیگر از شاخه های 

هندواروپایی بوده است، حفظ نموده باشند. از این رو، 

دشوار است پذیرفت که یویی بان ها تورکی زبان بوده 

شند. چنین پنداشته می شود که یویی بان ها همو گروه با

هایی از هونوهای سفید بوده اند که زبان شان از تورکی 

زبان ها متفاوت بوده است. اما پس از سیطره تورک ها در 

سده ششم میالدی، روشن است زبان بیشتر اوسون ها تورکی 

 شده بود.[     

 

سون ها چنین در ویکی پیدیا به زبان روسی در باره او

 آمده است:

کوچرو هندواروپایی )یا بنا به توده های -烏孫اوسون ها »

برخی دیگر از ارزیابی ها تورکی زبان(، بوده اند که در 

دوران باستان در شمال سینکیانک کنونی می زیستند و سپس 

در عهد هون ها به گستره هفترود کوچیدند. تاریخ اوسون 

 پیش از میالد رصد نمود.ها را می توان سر از سده دوم 

 

به گزارش چینی ها، اوسون ها دارای قد میانه، چشمان آبی 

و موهای بور بودند. اوسونی ها دارای سیمای بس متفاوتی 

از خارجیان سرزمین غربی بودند. کنون توده های تورکی 

زبان دارای چشمان آبی و ریش های خرمایی از بازماندگان 

آنان را انسان شناسان چونان  آنان می باشند. تیپ نژادی 

اروپاییدی می پندارند. همین  گونه، می دانیم که اوسون 

ها با سکایی ها و یوئه شی ها مخلوط بوده اند. این را 

( تایید می paleoanthropologistsپالیوانتروپولوجیست ها )

 کنند.

 

برخی از جمجمه های به دست آمده در کاوش های باستان 

یپ مدیترانه یی و شماری دیگر مربوط شناسیک، مربوط ت

فرغانه یی اند. با این حال، این یافته  -نژادهای پامیری

ها بسیار اندکشمار اند و روشن است نمی شود از روی آن 

ها نتیجه گرفت که این جمجمه ها مربوط اوسون های ناب 

بوده اند و یا مربوط آن هایی که با سکایی ها و یو ئه 

ودند. از همین رو، تثبیت نوع نژادی شی ها مخلوط شده ب

 اوسون ها بسیار دشوار است.

 

در باره تعلق تباری اوسون ها جروبحث های داغی روان 

است. برخی از پژوهشگران چنین می پندارند که آن ها 

 دارای منشای تورکی بوده اند.
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داشتن منشای ( L.Ηambis( و ال. هامبیس )P.Pelliotپ. پیلیو )

)در  ساری اوسون ها های باستان بامشترک اوسون 

قرقیزستان(، ازبیک های اوشونیام و اویشون ها و اوسون 

های جزء قدیم قزاق را تثبیت نمودند. بر اساس داده های 

در منطقه ساری تاوقوم  اوسون ها ، ساری1860سال های دهه 

(Sarytaukum( شهرستان ویرنی )Verny زندگی می کردند که )

خیمه )چادر( کوچ می رسید. گروه های  1200شمار شان به 

کوچکی هم از ایشان در چیمکنت و شهرستان اولیاتین 

(Aulieatin می زیستند. بر اساس سرشماری های کشاورزی سال )

 چادر می رسید. 1700، تعداد آن ها به 1897

 

در گستره قرغیزستان کنونی، بازماندگان اوسون ها در 

دگی می کنند. اوسون ها در کرانه های دریاچه ایسک کول زن

آغاز در گستره استان گانسوی ختن در همسایگی یو ئه شی 

ها می زیسته اند. سپس به دلیل یرپایی پیوندهای 

خویشاوندی با آن ها در سده دوم پیش از میالد )به سال 

پیش از میالد( به سرزمین های سکایی های تیگروخود به  160

کم میالدی تنش هایی میان هفترود کوچیدند. در اوایل سده ی

 اوسون ها و هونوها پدید آمد. 

 

نفر می  630000در سده یکم پیش از میالد، نفوس آن ها به  

رسیده است. سرزمین اصلی اوسون ها  در دره رود ایلی 

رودخانه های، شو و  -واقع بود و مرز باختری سرزمین شان

 Kang-kü/Kangjuتاالس شمرده می شد که در آن جا با کنگیوها 

همسایه می شدند. در شرق، آن ها با هونوها مرز مشترک 

 داشتند و در جنوب با فرغانه.

 

رهبر  -پیش از میالد، شانیو مودی 170در سال های دهه 

هونوها اوسونی ها را شکست داد و ترکستان خاوری را 

( اوسون ها ناگزیر شد به Gunmoگرفت. پادشاه یا گونموی )

و اقتدار او بر اوسون ها را به  اردوگاه مودی برود

نقش مهمی را به  رسمیت بشناسد. پس از این، اوسون ها

عنوان بخشی از نیروهای رزمی هون ها در سرکوب قبیله یو 

 ئه شی بازی نمودند.

 

]یادداشت گزارنده: شایان یادآوری است که اوسون ها و 

یوئه شی ها به رغم خویشاوندی، همچشمی ها و چالش های 

نی هم شاید بر سر گستره نفوذ و چراگاه ها و ... دیری

داشتند. در برخی از منابع گفته شده که همانا همین 

اوسون ها هونوها را به لشکرکشی و نبرد با یو ئه شی ها 

 برانگیخته بودند.[
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هنگامی که دولت هونوها رو به فروپاشی گذاشت، چین با 

نبرد در  همه توان کوشید تا پشتیبانی اوسون ها را در

یعنی  -فرمانروایان اوسون ها -برابر دشمن خونین خود

پیش از میالد چین سفارتی  108هونوها به دست بیاورد. در 

نزد اوسون ها فرستاد، اما اوسون ها خویشتنداری پیشه 

نمودند و از همپیمانی آشکار با چین سر باز زدند. با 

وان این هم، شاه گونمو، شاهزاده خانم چینی را به عن

همسر جوان خود پذیرفت )همسر ارشد وی دختر فرمانروای 

 هونوها بود(. 

 

پیش از میالد اوسون ها پیمان خود با هونوها  75در سال 

را برهم زدند. هونوها برای گوشمالی اوسون ها به نوبه 

خود دست به حمله تنبیهی در برابر آن ها زدند و بخشی از 

از ایشان را به عنوان زمین های شان را گرفتند و شماری 

اسیر و گروگان با خود بردند. اما بیهوده. چون چنین 

رفتارهایی تنها اوسون ها را به همپیمانی بیشتر با چینی 

 ها برمی انگیخت.

 

به رغم دامنه یابی تنش های دیپلماتیک میان هونوها و 

اوسون ها، وضع میان هونوها و اوسون ها به گونه چشمگیری 

لت هونوها که در آستانه باژگونی بود، تغییر کرد. دو

 دستخوش آشوب و درگیری های درونی پیوسته یی بود. 

 

پیش از میالد دولت اوسون ها را  50-71در سال های 

( رهبری می کرد که توانست دولت را Unguymiاونگویمی )

استحکام بخشد و به یک رشته پیروزی ها بر هونوها دست 

اسر  ترکستان خاوری را به یابد و در نتیجه تقریبا سر

 دست بیاورد.

 

تاریخ نویس چینی در باره  -سئما تسیان )سیما کیان(

اوسون ها نوشته هایی دارد. اوسون ها به زبان تورکی 

باستان سخن می گفتند. رهبر جامعه شان، لقب  گونمو )بیگ 

 بزرگ ( داشت.

 

]یادداشت گزارنده: برخی از پژوهشگران، همانا داشتن 

لقب بیگ را دال بر تورکی زبان بودن اوسون ها همین 

پنداشته اند. پژوهش های اخیر نشان  داده است که آن ها 

این لقب را از سغدیان همسایه تقلید نموده  بودند. در 

باال گفته شد که این کلمه از بوگ یا بگ )بغ( هندی، 

 روسی، ایرانی گرفته شده است.[  

 

( )در قزل Chuguchen)چوگوچن  -پایتخت دولت اوسون ها

انگر، شهر دره سرخ در کرانه دریاچه ایسیک کول )روستای 

 سو در قرغیزستان کنونی(( واقع بود.  -کنونی  قزل
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کشور اوسون ها به سه بخش تقسیم می شد: خاوری، باختری و 

کنگوی ها بر سر  مرکزی: اوسون ها پیوسته با هونوها و

ین روابط گسترده چراگاه ها درگیر نبرد بودند و با چ

دیپلماتیک و خانوادگی داشتند. جامعه اوسون ها از دید 

تکامل در حدی بود که دارای دولت شده بودند. برخی از 

اوسون ها زمیندار شده و در نشیمنیگاه های دایمی ساخته 

شده از  خشت و گل و سنگ بسر می بردند. یعنی از حالت 

اوسون ها نقش  کوچروی برآمده بودند. دامداری در زندگی

تعیین کننده یی داشته است و بیشتر به پرورش اسب و 

 Tamga برچسب گوسفند می پرداختند. آن ها بر اسب های خود

قبیله یی می زدند. یعنی تصویرهای کالغ ها را می 

 « کشیدند.

 

 یم یزندگ خاور، که در وهاهون اب ییایجغرافهمسایگی »

اوسون ها سرنوشت  زییوئه شی ها؛ برای زمان درا کردند، و

 یرانیدر سرنوشت تمدن ا باری رانقش مرگو  را رقم زد

زی کرد.اب
44

چنین بر می آید که اوسون ها در کشاکش میان 

جانب  اوضاع،با توجه به  دو توده با هم رقیب همسایه،

 را گرفتند.ها وونه

 

دیدن از دست یوئه شی های تجاوزکار، کست اوسون ها با ش

. در خاور گریختندرک کردند و به خود را ت یها نیزم

 اما بر خالف انتظار .شداوسون ها کشته ه اپادشنبرد، 

                                                 
44

. به این معنا که نخست، یوئه شی های آریایی از گستره  

پهناوری در میانه های آسیا رانده شدند و در پی آن ها، 

بر افتاد. سپس دولت در آغاز خیونی )آریایی( هونوها هم 

قدرت در میانه های آسیا به دست نیاکان مغوالن )ژوژان ها 

یا ژون ژون ها( افتاد که به نوبه خود اوسون ها را هم 

راندند. همه این ها به سود چین و به زیان ایران تمام 

شد. چون در فرجام چینی ها بر سرزمین های توده های 

 ایرانی زبان مسلط شدند. 

 

شی ها و در پی آن ها یفتلیان به گستره با آمدن یوئه 

ایران خاوری )افغانستان کنونی(، دولت های پارسی اشکانی 

و ساسانی که در جبهه گسترده یی با روم خاوری درگیر 

نبردهای سهمگین بودند، از پشت سر مورد فشار قرار 

گرفتند که این برای تمدن غرب چونان هدیه آسمانی بود. 

د که سرزمین های پهناور میانه آسیا سر انجام، هم چنین ش

نخست به دست تورکان، سپس مغوالن )و در پایان کار  هم به 

دست روس ها( افتاد و با واژگونی دولت ساسانیان، گستره 

تمدن ایرانی به دست اعراب بیابانگرد افتاد و همه این 

ها زمینه را برای انحطاط تمدن ایرانی و چیرگی تمدن های 

-اروپایی بر تمدن ایرانی فراهم گردانید. چینی، عربی و

 گ.    



 158 

فرمانروای هونوها، با بازماندگان  -یوئه شی ها، مائودون

کشته شده مهربانی فراوان کرد و این گونه، پادشاه 

به همپیمانان در برابر  ،اندشمنهونوها و اوسون ها از 

 .ندشد لدیوئه شی ها مب

 

وهای مرموز بودوباش هونها )ژون ها(، شمال جونگ ر د

ه گفته  گومیلیف هیچ پیوندی ها، ب آن یها شهیر داشتند.

دینلین ها و ژون ها ندارد. هرگاه از روی نام  ،ی هابا د

تباری هونوها داوری کنیم، بی چون و چرا پیوند آن ها با 

. خیونی ها به خاطر می آید -توده هایی یاد شده در اوستا

هونوها را دست سرنوشت به دورترین مرزهای استپ های 

اروآسیای کشاند و در آن جا بود که پیکان تکامل آنان، 

 «   سمت و سویی دیگری یافت.
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اکنون می بینیم که در باره کوشانی ها در ویکی پیدیا به 

 زبان پارسی دری چه آمده است: 

 ۴۳۸تا  یالدیم ۴۲۱است که بهرام گور که از  نوشته یطبر»

 ی. فردوساست دهیها جنگ بود، با ترک یپادشاه ساسان یالدیم

 نیاست و ا دست بهرام گور سخن گفتهه ها ب هم از شکست ترک

 هیناح نیکه در زمان بهرام گور هنوز ترکان به ا یدر حال

رفته  خنها س کدام ترک باره در نیبودند، بنابرا امدهین

 است؟ 

 

 انیانیرام گور در واقع با خمارکوارت نظر دارد که به

که  دانستند یم ای کردند یگمان م رانیدر ا .بود دهیجنگ

نوع ارتباط  کی میاز قد انینو آمده و کوشان انیانیخ نیب

قسمت  کیبهرام گور در آن زمان  ،یوجود دارد. به قول طبر

وجود  انیملک کوشان اطاز خاک هندوستان را که در آن نق

 یارمن دان خیلکت خود ملحق کند. تاربه مم خواست یداشت، م

دوم  زدگردیکه  دهد یخبر منیز وارداپت  شهیگیبه نام 

هم  انیها را کوشان تاخت که آن انیانیناگهان به کشور خ

با هم  یارتباط چیکه اصال  ه ی. خالصه دو مآخذندیگو یم

 نیاند و ا داده وندیان پیرا با کوشان انیانیندارند، خ

 انیاز کوشان انیانیکه جدا کردن خ کند یامر ثابت م

 .دینشا

 
و  انیانیبا خ انیتالیه ،یو زرتشت یمآخذ زبان پهلو در

 ،یها و در مآخذ ارمن با ترک انیتالیه ،یدر مآخذ عرب

از  یکی نیاند و ا شده ختهیآم انیبا کوشان انیتالیه

 دشوارمنطقه را  نیا خیاست که مطالعه در مورد تار یلیدال

 است. ساخته

 
سلسله  کیبعد از مرگ گندفر، قندهار و پنجاب به دست  یکم

 یرانیها را از نژاد ا افتاد که آن  یچش وئهی فهیاز طا

 یۀاتحاد ۀلیاز پنج قب یکی ها شی وئهی. دانند یسکا م

را متحد  شی وئهی لیبودند، که قبا ها یکوشان نان،ینش کوج

از  تقدرکردند که در اوج  سیرا تاس یساختند و امپراتور

هند وسعت داشت.  یتا مناطق مرکز نیترکمنستان تا غرب چ

در  شانیی فرمانروا تیو مرکز انیکوشان یرگ ورشی یاستراتژ

 نیها را قادر ساخت تا در سرزم آن شم،یامتداد جاده ابر

ابرقدرت عصر باستان شوند.  نیو روم سوم نیچ انیم یها

پس از  ،بودند نینش کوچ یقوم یها که زمان آن سان، نیبد

 (Cosmopolitan) شهر دولت کیبه  لیتبد ،ینیو شهرنش ینیجانش کی

 .بودند متمول شده

 

؛ Heraios) )وسیهرا یحکمران خودخوانده کوشان نینخست

 ۀلیقب استیر گامی کیم.( بود که در  ۱-۳۰: ییفرمانروا

دست کوجوله ه قدرت ب یزوده قرار داشت. اما ب یکوشان

م.( افتاد و   ۳۰-۸۰: یی؛ فرمانرواKujula Kadphises)) زیکادف
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 یجو زهیمتفرق و ست لیکوشان شد و قبا یاو شاهنشاه واقع

متحد  یالدینخست م ۀدر سد انیکوشان درفش ریرا ز شی وئهی

 .ساخت

 
 

 

 

 
 

 ی، شاهنشاه مقتدر کوشان(Kanishka I) کمیکنیشکا  ییطال ۀسک

: یشاهنشاه با پوشک کوشان ۀستادیا ریسکه: تصو یرو

ها( بلند به  )چکمه یها بر تن، بوت ینیباالپوش )پالتو( سنگ

کوچک  زیم شیرو شیبر جانش. پ نیپا، و شلوار بلند و ُپرچ

گرفته و از  یلیطو ۀزیاست و به دست چپش ن یقربان

 .شوند یآتش ساطع م یها شعله شیها شانه

)با اضافه  یونانیو خط  یسکه به زبان باختر یرو ۀنوشت

 :؛ تلفظϷΑΟΝΑΝΟϷΑΟ ΚΑΝΗϷΚΙ ΚΟϷΑΝO :(ش» Ϸ یانشدن حرف کوش

Shaonanoshao Kanishki Koshano» : یکوشان ی  شاهنشاه، کنیشک 

که با دست  ،یبه سبک ه ل ن ستادهیا یبودا ریسکه: تصو پشت

 ای)َابها تیو امن نانیاز نشان اطم نینماد یراستش ژ ست

را  شیردا نیمودرا( را شکل داده، و با دست چپش چ

 .است تهگرف

در سمت «. بودا»  BODDO :یونانیپشت سکه به خط  ۀنوشت

 «.است شده میترس  (tamgha) راست نشان کنیشکا
موجود  ایتانیبر میموز: این سکه که در یادداشت گزارنده

است، بزرگترین سندی می باشد  که هم اروپاییدی بودن 
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کوشانی ها و هم ایرانی زبان بودن شان را ثابت می 

 « سازد.

 
 او نیجانش زیکادف مهیو و زیکوشان کوجوله کادف پادشاهان

از  یرا با بخش بزرگ انیو تخار انشی  وئهیقلمرو  همه

پس  زیدرآوردند. کوجوله کادف شیسکاها به تصرف خو نیسرزم

قلمرو  انیاز گرفتن باختر از سکاها و هندوپارت

 یشرق گندهارا )در شمال نیکوشان را به سرزم ییفرمانروا

)در  الیو شمال پاکستان( گستراند و شهر تاکس نستانغااف

مهم خود، و شهر بگرام )که  تختیغرب پاکستان( را پا شمال

 یکیدر نزد شد، یم دهینام سایکاپ ریدر دوران باستان ز

خود  یتابستان تختیعنوان پا بگرام( را به ییهوا گاهیپا

 .بود زین یبازرگان ۀشهر مرکز عمد نیکه ا دیبرگز

 
 گرید یو بازرگان یو چند مرکز مسکون تخت،یدو پا نیا از

بازرگانان شده، و  نیفعالتر یزوده ب انیدر شمال، کوشان

خود را ضرب  یطالئ یها و سکه دندیرا برگز یونانی یالفبا

و  یشعارها ،یشاهنشاهان کوشان یها کردند که در آن چهره

نقش  یاز مسکوکات روم رفتهیرپذیو تاث یونانی ینمادها

جاده  یها داد و ستد از کاروان یها برا سکه نیو از ا شد یم

 .شد یاستفاده م شمیابر

 
از هندوکش عبور کرد و  زیکوجوله کادف ،یالدیم ۴۸سال  در

 یونانیپادشاه  نیواپس  (Hermaeus)وسیدر دره کابل با ه رما

( را در یآن منطقه متحد شد تا سکاها )دولت هندوسکائ

گذارد که  انیرا بن یو امپراتورشمال هند شکست داده 

تا  قپس از او آنرا از رود َگنگ در شر یبازماندگان کوشان

 .دندیدر شمال وسعت بخش یُگب یصحرا

 
 یکشور به پادشاه نیا یالدیم ۱۲۵از سال  پس سر انجام،

به  یشهرت ییبودا اتیتعلق گرفت کنیشکا نام، که در ادب

ه ب ییبودا انتید مؤمن ناو معتقد ناکمال دارد و از مبلغ

امپراتور کوشان،  نیسوم ،کنیشکا ییشمار است. فرمانروا

 یالدیدوم م ۀسد میانه های/لیاول تا اوا ۀکه از اواخر سد

: پوروشاپوره شد یاداره م تختیاز دو پا د،یانجام طوله ب

در  یتابستان تختیپا ۀ(، و مجموعشاوریپ ی)شهر امروز

 یامپراتورها یشگذرانخو یهاکاخ (، که با سایبگرام )کاپ

 .کرد یرقابت م نیروم و دودمان هان در چ

 
 باشد یم ی)استان( تخار در شمال افغانستان از مناطق تیوال

اند و مردم  ( نام خود را به او دادهها یکه تخارها )کوشان

شان  که زبان باشند یم ها یاستان از بازماندگان کوشان نیا

 .نامند یم کیو خود را تاج یفارس
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 ریپس از تسخ یشاهنشاه ساسان نیبابکان نخست ریاردش

( و مرو و خوارزم و بلخ کنونی سگستان و ابرشهر )خراسان

بسط داد و پادشاهان  زین یشرق یقدرت خود را بر نواح

کابل و پنجاب( و توران قزدار )در جنوب  کوشان )دره

حضور او ه ب یرانیمکران(، سف ای( و مکوران )تهکوی

شناختند. در زمان شاپور  یاو را به شاهنشاهفرستادند، و 

به حکومت کوشان گماشته شد  روزیبرادر او شاهزاده پ کمی

 و لقب پادشاه بزرگ کوشان داشت.

 

 ی، فرمانروا(Kujula Kadphises) زی: کوجوله کادفیالدیم ۳۰-۸۰

 ،ایفرارود )ماوراءالنهر(، شمال آمودر قیاز طر ،یکوشان

و  آورد، یم ورشی انیر هندوپارتگندهارا را فتح کرده، ب

 کابل رانده، و به انقراض آن ۀدر یسو ها را از هند به آن

 .بخشد یها سرعت م

 

 نی، جانش(Vima Kadphises)  زیکادف مای: ویالدیم ۸۰-۱۲۷

را تا جنوب و مرکز افغانستان  انیکوجوله، قلمرو کوشان

 .گستراند یم

 

کوشان  ی، شاهنشاه(Kanishka I) کمی یشکای: کنیالدیم ۱۲۷-۱۴۷

و بگرام استحکام  شاوریدر پ تختیپا دنیرا با برگز

ی شهر جهان)؛ Cosmopolitan) ی )تنیکاسموپول ۀجامع بخشد، یم

ه سبب به دوران ب نیا رد،یگ ی( شکل میا جهان میهنی

و تبادل  شمیآوردن ثروت کالن از راه تجارت جاده ابر دست

ه ب انهیم یایآس ییشرق و غرب، دوران طالمیان  یهنگفر

در  یو تبادل فرهنگ رینظ یب ی. خلق آثار هنررود یشمار م

م.( به اوج خود  ۲۲۵تا  ۱۰۰)ح. شکایکن یعهد شاهنشاه

)در شرق  ییبوداگرا یها نییبه آ انیکوشان قی. تشورسد یم

چون َهده( و  ییها ارتگاهیو ز ها شگاهیایافغانستان در ن

ها  ه از تبار پارسک یآنان نی)در غرب، در ب یتشتزر

ها  آن دادن تیکوَتل( و ارجح چون سرخ ییها گاهیهستند، در پا

موجب ظهور دوره  (Hellenistic) یونانی سمیرئال یبه سبک نگارگر

 نی. بطور مثال، نخستشود یم یبرجسته و بارَور از بروز هنر

بصورت انسان در  داشده از بو شناخته میو ترس ها یگر سیتند

. شواهد کند یظهور م یالدیاول م ۀاز سد یکوشان ۀسک کی

 یکیدر َهده )در نزد انیکوشان یو تبادل فرهنگ یهنردوست

بغالن در شمال افغانستان( و  تیکوَتل )در وال آباد(، سُرخ جالل

در  یشناس باستان یها گاهیپا گریبگرام )شمال کابل( و د

 .است شده افتیپاکستان و هند 

 
 ییدر عهد فرمانروا -رچه شدن : پارچه پایالدیم ۱۴۰-۲۲۵

رو به  انیم.(، حکومت کوشان ۱۴۰-۱۸۳؛ Huvishka)) شکایهوو

 ) کمیدر اواخر سلطنت واسود وا  انیساسان نهد؛ یضعف م
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(Vasudeva I سرزم ۱۹۱-۲۲۵؛ ).در  انیکوشان یها نیم

 .رندیگ یافغانستان را م

 
. بر بگرام انیساسان یابیدست یاحتمال خی: تاریالدیم ۲۴۱

توانگر بود از  یابرقدرت یکه زمان یکوشان یامپراتور

 انیساسان یکوشان ۀُخرد و چندتک یها و به دولت رود یم انیم

 .شود یم میشاهان هندو تقس و کوشان

 
 زیکشور ن یکه از جانب حدود شرق دیدوم الزم د شاپور

ها ممکن بود  که مداخالت آن انیخود را با کوشان فیتکل

 جا نیر کار روم باشد، روشن کند. در اد قیمانع از توف

 آن نیسرزم ان،یشد، چرا که ضعف کوشان اری یبخت با و زین

 میدر مقابل پدرش هرمز دوم، تسل زیبار ن کیها را که 

به قلمرو شاپور درآورد و  یالدیم ۳۷۵در سال  بود،شده 

 اطلهیکوشان از آن پس تا دوران بهرام دوم که ه

 رانیا التیا کی افتند،یغلبه ( در آن حدود انی)هفتال

که از طرف  یو ساسان ییسکا یها معروف به سکه یها گشت. سکه

)خراسان( ضرب شده،  رانیدولت ا ینواب سلطنت قسمت شرق

بزرگ در  التیا نیکه تا زمان بهرام دوم ا نستیاز ا یحاک

ملقب به  سلطنتی از شاهزادگان خانواده یکیفرمان  ریز

 است. کوشانشاه بوده

 
از دوران  ،یونانیو خط  یرباطک به زبان باختر ۀنوشت سنگ

نوشته  سنگ نیدر ا ی است.امپراتور مقتدر کوشان ،کنیشکا

 ادی (ariao) ییایزبان آر»نام ه رفته در آن ب کاره زبان ب

ی مربوط به دوره شناس باستاندیگر  گاهیپا است. شده

 ی( است. الددوم می سده)بغالن،  تیکوَتل در وال سُرخ -کوشانیان

 
 انهیم یایکنیشکا بر آس ییدر عهد فرمانروا انیکوشان

 یثروت یبازرگان ۀگسترد یها تیفعال باو  راندند یفرمان م

 اریدوره شهرها رونق بس نیکردند و در ا یآور بزرگ جمع

معابد شکوفا شد.  یو بنا ییبودا یگر سیکرده و تند دایپ

وجود  به نانینش کوچ نیا یدر زندگ یتحول بزرگ ینیکجانشی

نداشتند، هر  یدر هنر و معمار یی  ها که تجربه آورد. آن

 آن یها یژگیو با و دندید یراهشان م ریرا که در مس یهنر

 کی شیمنجر به زا نی. اکردند یاقتباس م ،ها تناسب داشت

 ی  غرب یها مفکوره یزیآم درخشان شد که از هم ی  هنر بوم

از  یریعبو ت یهند یقشر یها با مفکوره یباختر-یونانی

 .رفتیپذ یم ریتاث انهیم یایآس یایموثر پرشور و پو یژگیو

 
 ۀجامع کیکوشان و زادبوم  یگندهارا قلب شاهنشاه ۀمنطق

 تیبود. موقع یمذهب یها یو مدارا با گوناگون یچندقوم

 میمستق ی( گندهارا و دسترسیشیالج )سوق کیمطلوب استراتژ

آن با  وندیو پ شمیاده ابرج ینیزم یتجار یها آن به راه

 خیمنطقه را در طول تار نیعرب، ا یایدر در هاییبندر
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 ان،یمتعدد چون هخامنش یها ییآن آماج لشکرگشا ینطوال

هند،  یاهایم.(، مائور .پ ۳۲۷/۲۶-۳۲۵/۲۴) یاسکندر مقدون

 یونانیو بازماندگان هندو یباختر یونانیشاهان  ان،یسلوک

 انیم.(، سکاها و اشکان .پسوم تا دوم  یها آنان )سده

 .م.( ساخت .پ کمیدوم تا  یها )سده

 
که در غرب و شرق رشد  ییها نژادها، باورها و مهارت ادغام

آورد که  دیپد یو التقاط نیدستچ یبودند، فرهنگ افتهی

. شود یم دهید یکوشان ۀدور یریتصو یبطور روشن در هنرها

 یو روم یونانی ریها( برگرفته از اساط )ت م یها هیما درون

 مین ترسیو نخست ختهیدرآم ییبودا یها با نمادها و ظرافت

 یها تیشخص یها نگاره نیتر ییانسان و ابتدا کیبودا در شکل 

 انیرا در عصر کوشان (Bodhisattva) چون بوداسف ییمهم بودا

 .خلق کرد

 

 
  

 ییایموجود در)makara) ) ماکارا کی یبر رو ستادهیا یزن

بگرام در  یشناس باستان گاهی، پا(هندو نییآ در یی  افسانه

افغانستان در  یمل میموز ،یالدیپروان، سده نخست م تیوال

 .کابل

 
و  انیگ ردآورندگان هنر نبودند، بلکه حام تنها انیکوشان

در سفارش دادن  انیبودند. کوشان زیهنر ن یمشوقان اصل

ر ها و پوشاک آنان د تا چهره دادند یدستور م ،یآثار هنر

 نیقرار داده شوند. ا یکنار بودا و همراهان و

 دیاز هنر گندهارا را پد رینظ یب یسبک دیجد یخوداستوار

 یها هیو دورنما یو روم یونانیآورد که در آن هنر 

توسط  یوکاست بدون کم یهند یها از مفکوره رفتهیرپذیتاث

ه ب ییدر حال گسترش بودا نییهزاران هنرمند مشغول خدمت آ

 .شد یه مکار برد

 
)حدود  یاز کنیشکا شاهنشاه کوشان ،ییبودا یها نوشته در

 خواهش کین یبانیچون او پشت یگرید چکسیم.(، او که ه ۱۰۰

 .است شده لیکرده، تجل تیرا حما ییبودا نییآ
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از همه  یدر فرهنگ کوشان یرانیا ی: وجود نمادهاکوَتل سُرخ

 شگاهیایاز مجموعه ن مانده یجارب یها رانهیدر و شتریب

واقع  شرفته،ی( پنهیز کوَتل، با پلکان )راه سُرخ یزرتشت

بغالن  تیمرکز وال ،یشهر ُپل  ُخمر یکیشمال هندوکش در نزد

 ۱۹۶۶و  ۱۹۵۲ یها سال نیکوتل ب سرخ یها . کاوششود یم دهید

 چگونهیبدون ه ،یزرتشت یخالص بوم نییآ یستیهمز

. داد ینشان ممنطقه  نیرا در ا ،ییاز بوداگرا یریرپذیتاث

 نییو آ ییبودا نییکنیشکا از هر دو آ رسد یبه نظر م

 سیاز تند یاستقبال کرده است. قطعات سمییترایم یرانیا

 یباستان سیشده که از آثار نف دایکوتل پ کنیشکا در سرخ

 .روند یشمار م افغانستان در کابل به یمل میموز

 
در غرب کابل،  شمال یلومتریبگرام: در شصت ک ۀنیگنج

غوربند و  وندگاهیدر محل پ کار،یچار یشهر امروز یکینزد

بنا  انیکوشان یشاهنشاه یتابستان تختیپا ر،یدره پنجش

)که بعدها بگرام نام گرفت،  ساینام کاپه ب ییشد، در جا

 (.اشتباه شود یبگرام امروز ییهوا گاهیبا پا دیو نبا

 
در امتداد جاده  یدیگذرگاه کل ۀنقط کیکه در  بگرام

توسط کوروش  یواقع بود، زمان انیکابل و بام نیب شمیابر

 یشد، و بعد از مدت کوتاه رانیو یبزرگ، شاهنشاه هخامنش

شد، و بعدها توسط  میبزرگ ترم وشیدار نشیتوسط جانش

ه برپاشد و ب یاز نو بنا شده و در آن دژ یاسکندر مقدون

شد که  یمسم (Alexandria of the Caucasus) قفقاز هیکندرنام اس

باختر  انیونانی یبرا یدفاع گاهیپا کیشهر را به  نیا

در بگرام، که توسط  یاصل ۀکرد. در اطراف جاد لیتبد

در چهار  یی( بلند با برج و باروهای)آجر یخشت وارید

واقع  یکوشان یآن مستحکم شده بود، و قصر تابستان ۀگوش

 یها واقع بودند. عاج ییها ها و دکان ن شهر کارگاهیدر ا

 یی  شهیظروف ش ن،یاز چ (lacquer) یالک یها از هند، جعبه سینف

و  ینیتزئ یگچ یها یکار از مصر و روم، برجسته یو ُبُرنز

و  شدند یو داد و ستد م شینما شمیاز جاده ابر اءیاش گرید

ها  آن یرو ازتا  شدند یم یکاالها نگهدار احتماال  در صورت

 شود.  یبردار یکاپ

 

در حدود  انیدست ساسانه )بگرام( ب سایکاپ افتادن غمبه ر

جاده  یدو انبارخانه مملو از کاالها ،یالدیم ۲۴۱سال 

آنها ُمهر و موم  ییاز شناسا یریجلوگ یکه برا شم،یابر

در  کاخ به هفده قرن در داخل  نزدیکشده بودند، تا مدت 

 یالدیم ۱۹۳۰ ۀده یها در سال که نیامان مانده بودند تا ا

 نیاز ا کیکشف شدند. هر  یشناسان فرانسو انتوسط باست

 یاست بر رونق بازرگان یگواه «بگرام ۀنیگنج» سیآثار نف

مشابه در امتداد  یو احتمال وجود بازارها یدر عصر کوشان

 نیدر سرتاسر جهان متمدن آن دوران. ا شمیجاده ابر
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 یماهرانه و شهروند یها ساخت ما را با دست یفتگیش اتیکشف

 .کند یم دیتجد انیو بافرهنگ در عصر کوشان ختهیفره اریبس

 
( ۀ)ساح گاهیپا کیدر َهده: هده که  ییمعابد بودا مجموعه

 یباستان نیواقع در سرزم ییبودا-یونانی یشناس باستان

آباد  ( جنوب شهر جاللیلومتری)ده ک یلیگندهارا، در شش ما

معابد و مجموعه  نیاز بزرگتر یکیدر شرق افغانستان است، 

سوم  انخست ت یها سده یدر جهان، ط ییبودا یها ارتگاهیز

دو هزار  ریدر مس شیدیکل تیاست. هده با موقع بوده یالدیم

 ن،یاز هند به چ ییسفر زائران و مبلغان بودا یلیما

 یها ( نوشتهیبردار )نسخه ریترجمه و تکث یفعال برا یمرکز

 .شد یشمرده م یگر سیهنر تند نیو همچن ییبودا

 

 خاکشده از  ساخته ییبودا-یونانی یها کرهپی ۲۳۰۰۰از  شیب 

که  ییها سیو تند ها سیو سرد یمعمار ناتیُرس و گچ، تزئ

گوناگون، سالخوردگان، با  یوهایمردان، زنان، کودکان، د

از هر  ،یحاالت و پوشاک قابل تصور، از هر طبقه و مقام

 احت - داد یرا نشان م ایدن ۀاز هر گوش یی گونه چهره

ک شهر یتمام  ینیبازآفر یاز آنچه که برا شتریب یها چهره

در  یشناس باستان یها در سلسله کاوش -ضرورت باشد  ییبودا

ه ب یها کرهیکشف شد. پ ۱۹۷۰و  ۱۹۳۰ یها دهه نیهده ب

 یو ه ل ن ییاز فرهنگ بودا یآمده از هده، عناصر دست

از  ییقابل شناسا رینظ یکامل و ب ی( را در سبکیونانی)

 .کنند ی( مختنیدرآم )باهم قیتلف یه ل ن

 

 یکارشناسان خود سبک متعلق به ه ل ن ۀدیعق اگرچه به 

است،  الدیاز م شیدوم و اول پ یها )متاخر( در سده نیواپس

 ۀآمده از هده احتماال  متعلق به سد دسته ب یها کرهیاما پ

 خیو پس از آن هستند. با توجه به تار الدیاول پس از م

 تیفیو ک یظرافت کار، گوناگون ،یعال تیفیکهن، ک

 «یی شهر کارخانه» کی ستیبا یهده م ها، کرهیپ زیانگ رتیح

 و کارآموزان آن یونانیبوده باشد که در آن هنرمندان 

و کار  یزندگ ،یه ل ن یگر سیتند یها جنبه همهها، آشنا با 

دانشمند  (John Boardman) جان ُبردَمن کهی طوره ب کردند، یم

به سبک  ییبودا نیآغاز یگر سیَمهد  تند»ه را هد

است. ترانسفرانس )انتقال(  کرده ریعبت« یونانیهندو

 )بطور مثال از ه راکل س ییبه بودا یونانیقهرمانان 

(Herakles)   که در بوداسف  (Boddhisatva)   الهام گرفته  ییبودا

 . شود یم دهیاست( بطور روشن در هده د شده

 

 ییبودا یها نسخه نیتر از کهن یکیهده  ن،یافزون بر ا

از  یکی شایدکه  دهد، یم ئهرا ارا ایدر دن مانده یجارب

 ۀفرق نیمجموعه قوان مانده، یجارب یهند یها نسخه نیتر کهن

در  یها ُگم بوده و زمان که مدت  (Sarvastivadin) وادایسَرَوست

 ییبودا نییبوده و در نشر آ جیگندهارا را نیتمام سرزم
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 که ییبودا یها نوشته نیاست. ا کارساز بوده نیهند به چ از

 یاست، و در ط یالدینخست م ۀمتعلق به حدود سد شاید

از هده غارت شده و به پاکستان قاچاق  یالدیم ۱۹۹۰ یها سال

نوشته  یشده، بر پوست درخت توس )غان( به زبان گندهار

آن  ی)که بر رو یها در درون ظرف سفال نوشته نیاند. ا شده

بود( کشف شدند و  به همان زبان برنوشته شده یا نوشته

در لندن و دانشگاه  ایتانیکتابخانه بر سر از انجامسر

ها  نوشته نیا یآوردند. صاحب قانون اتلیواشنگتن در س

 .هنوز مورد بحث است

 
 یها سال یدر هده در ط ها کرهیمجموعه پ هزار از شیب

افغانستان  یمل میموز کشف شدند و به ۱۹۷۰و  ۱۹۳۰ یها دهه

منتقل شدند. معابد و  سیدر پار مهیگ میدر کابل و موز

 لیآزاد تبد یمیصورت موزه هده ب ییبودا یها استوپه

قرار دارند. در زمان  یاند که امروزه در معرض خطر جد شده

هده  یها کرهیاز پ یادیدر افغانستان، شمار ز یجنگ شورو

آثار  یالملل نیب یارهاسرعت سر از باز به غارت رفت و به

 انیمعابد هده در جر نیاز ا یاریدرآوردند. بس قهیعت

افغان که به  یها کریو چ یسربازان شورو نیتانک ب ینبردها

شدند. آنچه که پس از ویران بودند  شده دهیمنطقه کش نیا

در  ،بود مانده یجاراز افغانستان ب یشورو یروهایخروج ن

 یالدیم ۱۹۹۱-۲۰۰۱ یها سال نیبافغانستان  یداخل یها جنگ یط

یی   افسانه گاهیپا نیرفتند. ا تاراجبه  ینابود مرزتا 

به  نکیبود، ا یتاج جواهرنشان عصر کوشان یکه زمان

 گ.-«.است شده لیتبد  رانهیو

 
 متن کتیبه:

 یفرمانروا کوکار،یبزرگ، ن بخش ییرها ،یکوشان ایشکیکن»

 یآورد پادشاه که فرا دست زدان،ی شیاین ۀستیدادگر، شا

. که زدانیا گریرا به خواست َنـَنـه و به خواست همه د

. او صادر انیخدا یسال را به خشنود نینخست دیاغازیب

زبان  به دارد یم انیو سپس ب یونانیفرمان به  کی کند یم

 ،«پوترا یپاتال» ،«َکئوسان»، «َتهک  سَ »...یرا

« اَقنزاقشافر نوکون زوک/ ن»به  اشکیپادشاه کن...«چامپا»

.  نیدر سرزم زدانیبه نام ا یبزرگ شگاهیاین دهد یفرمان م

 زدبانویا یها سیبسازد و در آن تند زدانیا ی. . برا

 ها، یخوش نندهیآفر« آرموز» یجا، خدا نیدر برتر «ـهمَ »

و « َمَهشـان»، «مهر»، «َنـرسَه»، «سروشَرد»، «آردوخش»

که  دهد یان مفرم نیو گذاشته شوند. همچن دهیتراش «نکیو»

بگذارند:  شگاهیایشاهان را بسازند و در ن نیا سیتند

« توکتَ  َمهیشاه و»بزرگ،  رپدر پد ،«زیشاه کوجوَله َکدف»

 ... «اشکیکن»پدر و خود  ،«زیَکدف َمهیشاه و»پدر بزرگ، 

 «باشند. کاشیشاه شاهان کن رسان یاری زدان،یباشد تا آن ا
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پادشاهی کوشانی  رهدر با در ویکی پیدا به زبان روسی

 چنین آمده است:

گویشاون  ،貴霜 王朝ینی)به زبان چ یکوشان یشاهپاد»

Guyshuanیانهم یایآسگستره  ی بود در، دولت باستان، 

 سوم-ی در سده های یکمهند شمال و افغانستان، پاکستان

ی الدیم 250-105 های سال شکوفایی آن دراوج ی که الدیم

 شمرده می شود.

 
ان مردماز سوی  یکوشانپادشاهی  ،ی هاتئوراز  یکنا بر یب

)به   Tocharsتخارها   -یرانیهند و ا کوچرو و چادرنشین 

زبان چینی یوئه شی ها / ماهبانویان(، پی ریزی شد که 

زمانی از گستره یی که کنون به نام منطقه خودگردان 

دولت سینکیانگ/ اویغور چین یاد می شود، آمده بودند. 

روابط دارای  نیو چپارس م، رُ ی دولت هابا کوشان 

 .بود کیپلماتید

 
که دارای خاستگاه های  باشندگان کشور پادشاهی کوشان 

ی خاوری رانیمختلف ا یزبان ها بودند، بهمتنوع تباری 

زبان  ی )ُتخاری(،کوشانسخن می گفتند. مانند زبان های 

ن آیین کوشا یشاهدر کشور  .گرید یو زبان ها یباختر

با  یتمدن کوشان ایی توسعه می یافت.بود -یانوننامنهاد ی

توده ها، تاثیر از  یاریبس یدستاوردها درهمآمیزی 

 ی بر جا گذاشت.فرهنگ جهان خیتارچشمگیری بر 

 

از سوی تاریخ نویسان تنها  یکوشانبزرگ  یوجود امپراتور

شناسایی گردیده بود.نوزدهم  در میانه های سده
45

اطالعات 

                                                 
45

شایان یادآوری است که در شاهنامه فردوسی چند بار .  

یه کوشانی ها اشاره شده است و از آنان به نام ُکشی ها 

در نوشته زیر در زمینه  اد مفردیاد شده است. آقای جو

  چنین نوشته است:

 سپاه کاموس ه ییروسردار اسط -جنگ رستم با اشکبوس»...

در پیوند و اتحاد با تورانیان  مهمطابق شاهنا یشانکُ 

افراسیاب و همچنین چینیان بوده  ی)سکاها( به فرمانده

آن  ،چه .در این رابطه گرهگشاست یشاننام کُ  یبررس اند.

ها/ مه  یبه وضوح نشانگر قوم کوشان )تخاران، یوئه چ

 یمرزها ها( و فرمانروایان مقتدر آن است که از ییوئه چ

 یفرمانروای یچین اصل یمرزها لتا داخ یایران کنون یشرق

یابیم که  یها در م دقت در این نام ینموده اند. با اندک

کاموس و اشکبوس هم اشاره به همان  یها خود نام

شناسان با توجه به  شرق ،چه .دارند یفرمانروایان کوشان

آنان را به  ینام فرمانروایان مقدم و متأخر کوشان

( و ایشکاها سکادفیس ها )کوجوال کادفیس، ویما کادفی

)کانیشکا، واشیکا، هوویشکا، اوواسوشکا( آنان را به دو 

ها تقسیم نموده اند که شاهنامه و  گروه با همین نام
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ها همین  ایرانیان باستان بیش از یک هزاره مقدم بر آن

شک نام  یب ،چه. کار را به نحو دیگر انجام داده اند

 اشکبوساز تحریف و تصحیف همین نام کادفیس و نام  کاموس 

= گوتمه بودا همان  «فرد دانا» و پیرو ی)شاه حام

گئوماته زرتشت( با توجه به همان نام ایشکاها )شاهان( 

 . پدید آمده است

در باب  «ایران در عهد باستان»مشکور در کتاب  دکتر

 یایشپاکا یکه نامش با توجه به نام تورات -کانیشکا 

 -شهسوار و شاه  یاسکیت )ایشاک تورات، اسحق قرآن( یعن

 -۱۲۰کانیشکا در »آورد:  یچنین م ،شاه جهان است یبه معن

بزرگترین پادشاهان  ینشست. و یبه پادشاه یمیالد ۱۶۰

و  یاست؛ و قلمرو حکومت او گذشته از ایران شرق یکوشان

 افغانستان شامل حوزه  رود تاریم و ترکستان چین و شمال

پایتخت قدیم  پوترا یهند و سواحل گنگ بود؛ و پاتال یغرب

 دست او افتاد.ه هند ب یسلسله  معروف موریاها

 یها از متصرفات هند یانتقام گرفتن از چین یکانیشکا برا

خان گذشته والیات کاشغر و یارکند و ختن را اخود از راه و

فتح کرد و دامنه فتوحات خود را تا رود تاریم رسانید و 

رود جیحون،  هاراز چ یرا از هر طرف به یک یسلطنت کوشان

سند، گنگ و تاریم امتداد داد و پسر پادشاه کاشغر و 

امیرزادگان چین را به گروگان با خود به پایتخت  یبرخ

 خویش در بگرام آورد. 

کانیشکا لقب شاه گنداهارا )گنداور( را داشت. کانیشکا و 

ه به هند و ثروت آن جانشینان پر اقتدار او بیشتر توج

ها هند پر ثروت، جاذب تر و  کشور داشتند. در نظر کوشاني

نمود. در  یم یایران شرق یبیابان یسودمندتر از نواح

تقریبٌا قریب  یو کوشان یکشور اشکان سرحد دو یهمین نواح

ایران و افغانستان  میانکه امروز مشخص سر حد  یبه خط

یشکا و پارت ظاهرٌا در کان میاناست، تثبیت شده بود. جنگ 

 است.  افتهزمان بالش سوم وقوع ی

 ۲۰۷-۱۹۱مربوط به زمان بالش چهارم ) یدر متن سریان

ها که به  بزرگ مرکب از مادها و پارس ی( از سپاهیمیالد

شده است.  یمشرق ایران حمله برده اند به طور مبهم ذکر

داد، اما  یدر آغاز بالش محاصره شد و تلفات سنگین

را تا  یان او از نو حمله آورده و دشمنان کوشانسپاهی

که در عهد آشوکا )=عادل(  یدریا عقب راندند. دین بودای

از خاندان موریاها در شرق ایران انتشار یافت در عهد 

 یزیاد یخود رسید و معابد بودای یترق یکانیشکا به منته

 در سراسر مشرق ایران بر پا گردید.

ابراهیم  بزرگ بودا]زرتشت، یگویند ساختن مجسمه ها یم

ادهم، ابراهیم خلیل[ در بامیان در زمان کانیشکا آغاز 

نام  ،یشاندر اصل اسطوره  کاموس کُ  ،این بر بنا»شده است. 

)پهلوان بلند اندام(، در رابطه با اشکبوس به  یرستم یعن

شاه و  یخشیه( است که خود به معن -بالش )ولخش=واال یجا

رستم دستان  که  یباشد نه به جا یپهلوان بلند اندام م
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)سومین  یمردان سردار عهد خشثریت یاهمان آترادات پیشو

ماد، کیکاوس( و شکست دهنده  ابر قدرت آشور در  یفرمانروا

مازندران بوده و حدود هشت قرن قبل از بالش سوم )رستم 

 یزیسته است. فردوس ی( و کانیشکا )اشکبوس( میاشکان

بالش  ،یرستم )در اصل رستم اشکان ییحماسه  نبرد اسطوره 

 ( را چنین به تصویر کشیده است:کانیشکاسوم( با اشکبوس )

 برخروشید برسان کوس یکجا نام او اشکبوس/  هم یدلیر

بیامد که جوید از ایران نبرد /  سر هم نبرد اندر آرد  

 بگرد

گرد رزم اندر آمد به  یبشد تیز رّهام با خود گبر  /  هم 

 ابر

یخت رّهام با اشکبوس  /  بر آمد ز هردو سپه بوق و بر آو 

 وسک

بر آن نامور تیر باران گرفت  /  کمانش کمین سواران  

 گرفت

در زیر پوالد بود  / به خفتانش بر تیر چون باد ی جهانجو 

 بود

/ از آن تیزتر شد دل   ینبد کارگر تیر بر گبر او 

 یجنگجو
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نین شد سپهر به گرز گران دست بر اشکبوس  / زمین آه 

 آبنوس

 دست سران پیکارشد ز یبر آهیخت رّهام گرز گران  / غم 

و شد  یستوه  /  به پیچید زو رو یچو رّهام گشت از کشان 

 کوه یسو

 ز قلب سپاه اندر آشفت طوس  / بزد اسپ کاید بر اشکبوس 

تهمتن بر آشفت و با طوس گفت  /  که رّهام را جام باده  

 است جفت

 کند یکند  /  میان یالن سر فراز یتیغ باز یدر هم یبه م 

بود کمتر از  یسندروس  /  سوار وت یچرا شد کنون رو 

 اشکبوس

تو قلب سپه را به آیین بدار  /  من اکنون پیاده کنم  

 کارزار

کمان بزه را به بازو فگند  /  به بند کمر بر بزد تیر  

 چند

باز  /  هم آوردت آمد مشو  یمرد رزم آزما یخروشید ک 

  یجا

بخندید و خیره بماند  /  عنان را گران کرد و او  یکشان

 بخواند ار

سرت را که  یبدو گفت خندان که نام تو چیست  /  تن ب 

 خواهد گریست

کزین پس  یتهمتن چنین داد پاسخ که نام  /  چه پرس 

 تو کام ینبین

مرا مادرم نام مرگ تو کرد  /  زمانه مرا پتک ترگ تو  

 کرد

 یسر به یک بارگ ی/  بکشتن ده  یبارگ یبدو گفت ب یکشان 

بیهده مرد  ی/  که ا  یبدوتهمتن چنین داد پاسخ  

 یپرخاشجو

 که جنگ آورد  /  سر سرکشان زیر سنگ آورد یپیاده ندید 

به شهر تو شیر و نهنگ و پلنگ  /  سوار اندر آیند هر  

 سه به جنگ
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موزمت نبرده سوار  /  پیاده بیا یهم اکنون ترا ا 

 کارزار 

پیاده مرا زان فرستاد طوس  /  که تا اسب بستانم از 

 اشکبوس

خندان شوند  یپیاده شود همچو من  /  زدو رو یانکش 

 انجمن

پیاده به از چون تو پانصد سوار  /  بدین روز این گردش  

 کارزار

 جز فسوس یبدو گفت با تو سلیح  /  نبینم هم یکشان 

تیر و کمان  /  ببین تا هم و مزیح بدو گفت رستم که  

 زمان  یاکنون سر آر

را بزه کرد و  کمانچو نازش به اسپ گرانمایه دید  /  

 اندر کشید 

/  که اسپ اندر آمد ز باال   یتیر زد بر بر اسپ او ییک

  یبه رو

بخندید رستم به آواز گفت  /  که بنشین به پیش گرانمایه 

 جفت

از  یبر آسای یسرش در کنار  /  زمان یسزد گربدار 

 کارزار 

لرز لرزان و رخ  یکمان را به زه کرد زود اشکبوس  /  تن

 سندروس 

رستم بر آنگه ببارید تیر  /  تهمتن بدو گفت بر خیره  به

 خیر 

و جان بد اندیش  یتن خویش را  /  دو بازو یرنجه دار یهم

 را 

تهمتن به بند کمر برد چنگ  /  گزین کرد یک چوبه تیر 

 خدنگ 

و  ییک تیر الماس پیکان چو آب  /  نهاده برو چار پر ّ

 عقاب 

کمان را بمالید رستم به چنگ  /  به شست اندر آورد تیر 

 خدنگ 
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ی کوشان یامپراتوربر جا مانده در باره 

 خیو تارتقویم  .ندمتنوع و متضاد ا ،(کیزودیاپمقطعی)

سالنامه  ،مانده یباق یسکه هاروی  ازیشتر باین پادشاهی 

 خچهیتار) «هو هان شو» ژهی)به وینیچها و گاهنامه های 

پراکنده  و مدارک واهدبرخی ش( و یبعدهای  انه دودمان

نام پادشاهان و  سر . براحیا گردیده است یونانیهند و 

 .ادامه داردکنکاش ها کماکان  ی این دورهگاهشناس

 
 تاریخ:

)باکتریا(  قلمرو باخترآغاز، در  یدولت کوشانصلی ا ستهه

اختری، ب و ونانی بر افتادن دولتپس از  جا، نی. در ابود

                                                                                                                                                             

 یبرو راست خم کرد و چپ کرد راست / خروش از خم چرخ چاچ

 بخاست 

گوش  /  ز شاخ گوزنان بر آند  یچو سوفارش آمد به پهنا

 خروش 

/  گذر کرد بر مهره  پشت   یچو بوسید پیکان سر انگشت او

 یاو

بزد بر بر و سینه  اشکبوس  /  سپهر آن زمان دست او داد  

 بوس 

 گفت گیر و قدر گفت ده  /  فلک گفت احسنت و مه  ضاق

هم اندر زمان جان بداد  /  چنان شد که  یگفت زه کشان

 ز مادر نزاد  یگفت

نظاره بریشان دو رویه سپاه  /  که دارند پیکار گردان 

 گاهن

نگه کرد کاموس و خاقان چین  /  برآن برز و باال و آن  

 زور و کین

فرستاد خاقان  ی/  سوار  نچو برگشت رستم هم اندر زما 

 دمان 

کزان نامور تیر بیرون کشید  /  همه تیر تا َپر ُپر از 

 خون کشید 

همه لشکر آن تیر بر داشتند  /  سراسر همه نیزه 

 پنداشتند 

ر و پیکان و تیر  /  نگه کرد برنا دلش چو خاقان بدان پّ 

 گشت پیر..... 
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متصرفاتی از جمله  سیاسی فرمان می راندند. کوچکتشکیالت 

به چی فرمان می بردند. که در آن از رهبران قبایل کو

و باختر را  ونانیپادشاهان  از ماهبانویان که دولت ژهیو

 . بر انداختند

 
به گواهی آرامگاه های نمایندگان سرشناس ماهبانویان 

تپه در شمال طالدر  یباستان شناسان شورو)کشف شده از سوی 

به سرعت سنت  قبایل چادرنشین و کوچرو نیا(، افغانستان

نگاه شود ) ینداری را فرا گرفته بودندزمفرهنگ های 

 ی(.باختر یطالهمچنین به: مقاله 

 
سر از در سراسر قلمرو باختر  ،الدیاز م یکم پیشدر سال 

واحه نو کاریزها و َاَردها )قنات( های نوی کشیده می شود، 

هایی در تداوم شهر ی ساخته می شود وکشاورزهای بزرگ 

 ی برپا می گردد.اختربو  ونانیدوره  ینیاصول شهرنش
 

 یامپراتور انگذاریبن -Kujula Kadphisesکوجوال کدفیزس 

از گروه  یکیاز ی، فرمانروای نیمنابع چر پایه ب یکوشان

اوایل  سده یکم که در ی یوئه شی )ماهبانویان( بود ها

یوئه شی   گریمستقل د نینشسردارچهار  ،الدیاز م شیپ

و سپس ساخت  را فرمانبردار خود قلمرو باخترباشنده 

را هم زیر فرمان  یونانیکوچک سرزمین های دودمان های 

 -Lanshi الن شی  شهرخود در آورد. کجوال کدفیز توانست 

غرب شهر  یلومتریک 44پایتخت ماهبانویان را که در 

 )جایی که اکنون شهر نو واقع است(، بگیرد. دوشنبه

 

تالش  با ،یونانیاز حاکمان هند و  یکی -( Hermiaهرمیا )

به دست آوردن استقالل با خود و  تیموقع میبه دنبال تحک

، و پیمان اتحاد می بندد Kadphises کدفیز از پارت، با

و  ،ی را متحد می سازدباخترسردارنشین چند  پیروزمندانه

فرمانروایان  همانند)می خواند شاه شاهان را خود 

 کدفیز را در روی دیگر سکه خود همچون یک(، ویاشکان
تاج هرمیا، کدفیز  پس از مرگمستقل ضرب می زند.  اهزادهش

 ی را متحد می سازددو پادشاه هر، و می گیرد را اوو تخت 

(، و میالدی 47 بنا به ارزیابی کارشناسان در حوالی سال)

در گندهارا و  هیهمسا یکشورها یجیبه فتح تدراز آن س پ

تحد و مباختر  سراسر جه،یدر نتمی پردازد. شمال پاکستان 

شاه  فرمانروای نو در می آید کهاقتدار یکپارچه زیر 

 شماری از رد کدفیز یکم توانستسپس  لقب می گیرد. شاهان

ضرب زدن  اقتدار خود را تثبیت نماید.هندوکش جنوب مناطق 

گواه بر آن اند که سرزمین  یهندنوشته های با  ها سکه

ده هایی با باشندگان هندی در ترکیب متصرفات او درآم

 بودند.
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پسر و  -در دوره ویما کدفیز یا کدفیز دومکوشان  یمرزها

دولت کوشانی گسترش  یافت. او بخش  انگذاریبن نیجانش

 شایان توجهی از شمال باختری هند را شاید تا بنارس به

 یکی یکوشانشاهنشاهی  جه،یدر نتی الحاق کرد. دولت کوشان

 یایاز آس یبخش بزرگگردید که  یبزرگ جهان یاز قدرت ها

بخش بزرگی افغانستان، پاکستان و  یامروز لمروق انه،یم

 را در بر می گرفت. شمال هند از

 
 -های کدفیز دوم بیش از هر چیزی فرتور شیوا  کهدر س

پادشاه کوشانی با  دیده می شود.گاو نر  ایزد هندی با

تحکیم ه دنبال شاید ب ،یسمهندو نییخود به آ لیتماابراز 

 اتباع نو بود. انیدر م یکوشانان دودماقتدار 

 

باره اما در  .بود شکایکان -یکوشاننامدارترین پادشاه 

 انیدر مگمانه زنی های گوناگونی ، فرمانروایی اوزمان 

شاید پادشاهی او در ثلث نخست سده دوم . پژوهشگران هست

به  یولت کوشانمیالدی بوده باشد. در دوره او تختگاه د

شهر  تغییر یافت و هند نیسرزم پیمانه معینی به سوی

 ( پایتخت شد.شاوریپ( )اکنون Purushapura) پوروشاپورا

 
هر چه بود، . می شودشناخته  سمیبود یحامهمچون  شکاینک

در سکه های او، نه تنها فرتورهای بودا، بل که خدایان 

یونانی  و هفائستوس وسیهلاز  -گوناگونی دیده می شود

 یاریو بس یهند Vertragnaو ورتا گرفته تا میترای ایرانی  

  .گرید

 
در و با پارت  امیکوشان در غرب مستقمتصرفات  هایمرزچون 

از این رو، هر از  ،همسایه بود نیهان چدولت با خاور 

به ویژه بر سر  هایی رخ می داد. یریدرگچند گاهی 

اوایل سده دوم میالدی  -ترکستان خاوری در اوخر سده یکم

شد در بود، که در آن ارتش کوشان موفق  ی روانسختمبارزه 

  بگیرد.هان را ه جویی دولت چینی گسترسر انجام جلو 

 
 نیگزیکه جا ،یانساسانها از کوشان میالدی  ده سومدر س

سده سوم میالدی شکست خوردند. در ها شده بودند، پارت 

هر چند پس  .کرد دنیبه از هم پاشآغاز کوشان  یاهنشاهش

یان در سده کوشانتاریخ شاهد رستاخیز از چندی بار دیگر 

نتوانستند اما چهارم گردید که توانستند سر بر آورند 

 دست یابند.  پیشینه شکوه دیگر به 

 

ی از سوی یفتلیان وشانمقارن با سده چهارم بقایای جهان ک

را  یکه سنت کوشان در هم  شکسته شد («دیسف های  هون)»

  دادند. ادامه

 

  زبان کوشانی ها:
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 یها زبانگوناگون  یلهجه هابا کوشان  یشاهنشاهر کشور د

ی سخن می کوشانزبان و  یاز جمله زبان باختری شرق یرانیا

 ،ها بهیکتقایای باز روی دانشمندان زبان شناس  گفتند.

گروه زیر یشرقایرانی  زبان ی را به عنوان یککوشان زبان

ا ر . زبان کوشانی [14] ی تعیین نموده اندرانیای شمال

کرده  ییشناسای از زبان یو ئه شی )مهبانویی( شیگوهمچون 

 .اند
 

 اقتصاد:

ی، در هم آمیزی بازرگانی دولت کوشان بارز یها یژگیاز و

داد و ستد با . آن بود یو خارج یداخلتوسعه یافته 

 و علی الخصوص روم  یامپراتورکشورهای غربی به ویژه 

. خست را داشتجایگاه های ناز  یکی ،آنخاوری  یاستان ها

 تجارت چه از راه خشکی و چه از راه آبی از طریق بندرهای 

باختر، و به شمال، به  ینیزم ریمس هند انجام شد. یغرب

 هیاسکندر بازرگانان کوشانی به . می رفت نیچسپس به 

بودند.  دهیرس ترانهیمد یادری یبندر تجارمهم ترین  -مصر

فیل عاج  ،گرانبها ی، سنگ هایات، عطریترش دارو، -موربه 

فرآورده های فروش برنج و به ویژه . صادر می شد و شکر

 ،شمیابر یی و پارچه یی دارای اهیمت شایانی بود.پنبه 

ساخته های چینی از راه سرزمین کوشانی  ریو ساباب چرم 

و  شهی، ش)تکه(، جامه باب م، پارچهواز رترانزیت می شد. 

گوناگون وارد می  هایفلزات گرانبها، مجسمه ها و شراب 

شمار فراوان سکه های زرین و سیمین رومی که گنجینه  شد.

به پیمانه بسیار یافت شده  یکوشاندولت در قلمرو های آن 

 است، آورده می شد.

 

های خودشان به که ضرب زدن س یبرای را روم کوشانیان زر

ز ویژه یی انوع  گر،ید یزهایچ انی. در مکار می بردند

 وهیش به یکوشانای فرمانروایان پرتره هسکه با 

میان  یقتصادپیوندهای ا قیتعمگواه بر  ی،امپراتوران روم

 یان و رومیان اند.کوشان

 
می  افتیدر یعوارض گمرککالنی از مدرک دولت کوشان درآمد 

یک والی پادشاهی کوشان در کاخ در  یاتحفرهنگام کرد. 

 نیو چ م، هندوراشیای ساخت پر از ینه شهرستان بگرام گنج

هایی  کاروانعوارض گمرکی از به عنوان که شاید کشف شد، 

 که به این  جا می آمدند، دریافت شده بود.

 

 کام،ناهای جنگ در پی  ژهیبه و ،یدولت مرکز فیا تضعب

 جهیدر نت که افتی شیافزافرمانداران بومی  تینقش و اهم

 را نیز شایدها  . شهرستانواحد انجامیددولت به فروپاشی 

 .کردند یاداره مشاهی رمانداران ف

 
 گاهشماری شاهنشاهی کوشانی:
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گاهشماری دقیق تاریخ شاهنشاهی کوشانی هنوز تثبیت نشده 

است. در زیر محتمل ترین کرونولوژی را که بیشتر 

پژوهشگران روی آن توافق دارند، می آوریم. تقویم و 

سالنامه سکه ها، روی از کوشانی ها روی هم رفته  خیتار

 هاندودمان  خچهیتار - «هو هان شو» ژهی)به و ینیچی ها

ی تدوین گردیده ونانیو  یهند جداگانه  ( و شواهدبعدی

آن چه مربوط به نام های شاهان کوشانی و گاهشناسی . است

 .همچنان ادامه دارد کنکاش ها دوره شان می گردد،
 

 دوره چادر نشینی:

 پیش از زاد روز مسیح 160 -176از 

ئه شی ها )ماهبانویان( از حوضه رودبار تاریم کوچیدن یو

 در سین کیانگ پس از شکست از دست هونوها

   

ماهبانویان به مرزهای  -پیش از زادروز 135در حوالی 

 کشور باختر )بلخ( می رسند.

نخسیتن شاه  افسانه یی  -دوره فرمانروایی هیرایوس

 میالدی( 30گویشان )حوالی سال یکم تا 

 میالدی( 80-30ال کادفیز )حوالی سال فرمامروایی کجو

 متحد شدن پنج فبیله یوئه شی زیر فرمان کوشان

لشکرکشی سپاهیان متحده ماهبانویان به باختر و 

 بنیادگذاری شاهنشاهی کوشان

دفع تجاوز ارتش اشکانی. لشکرکشی در برابر  -47سال  

 پادشاهی گندهارای زیر فرمان اشکانیان 

یالدی: لشکرکشی و فتح پادشاهی م 70 -50حوالی سال های 

 تسزیبین در شمال هند

 میالی( 105 -80فرمانروایی ویما تاکتو )حوالی 

گسیل سفارت به چین با پیشنهاد پیوند خاندانی  -87سال 

میان دو دومان پادشاهی. کشته شدن سفیران به دست سردار 

 بان چاو

تاراج شهر یارکند به خاطر انتقام از خون  -90سال 

 ات ها از سوی سپاهیان کوشانی  دیپلم

شاهنشاه کوشان )حوالی  -فرمانروایی ویما کدفیز یکم کبیر

 میالدی( 105-127

 (147-127فرمانروایی کنیشکای یکم کبیر )

 -بار دادن سفیران کوشانی از سوی انتونین پئی -138سال 

 امپراتور روم

 
 برگزاری چهارمین شورای بوداییان

 (155-151م )حوالی فرمانروایی واسیشکای یک

 ویران شدن نیاشگاه آبایی  شاهان کوشاهی در سرخ کتل

 (187 -155فرمانروایی هویشکای یکم )حوالی 

آخرین شاهنشاه کبیر کوشان  -فرمانروایی واسوئوی یکم

 (230-191)حوالی 
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 دوره فروپاشی:

وابستگی بخشی از سرزمین های کوشانشاهان به  -240حوالی 

 ایران ساسانی  

بنیادگذار  -به قدرت رسیدن کیدار –انه های سده چهارممی

 دودمان کیداریان در بلخ

 به  بلخ«( هون های سفید)»تهاجم یفتلیان  -سده پنجم
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پروفیسور داکتر س. گ. کیالشتورنی
46

 

 

 هونوها

 و

 یوئه شی ها

به گونه یی که می دانیم، ]شمار بسیاری از کارشناسان 

اور باستان و سایر علم مربوطه، به مساله برجسته تاریخ خ

پیچیده و بحث برانگیز ُتخارها و یوئه شی ها پرداخته 

اند. در همین راستا برای نمونه می توان از[ پروفیسور 

در آثار ( ]نام برد که[ Rerikh  Yیو. ان. رایخ )رایش 

 -این مساله بارها به  بارها و شده خوداشده و نچاپ 

 راثیم ،ار )یوئه شی( یا به سخن دیگرمساله نامنهاد تخ

از  یککه ی -ایآسقاره در اعماق  یباستان ییهند و اروپا

 یایآس یباستان خیتارو پیچیده ترین مسایل  نیسخت تر

 ی می باشد، پرداخته است.مرکز

 
 یایآس نیرومند کوچیان یی لهیاتحاد قب، چونان  «یوئه شی»

یاد می شده اند.  ینیمنابع چدر نام تنها  نبا ای ،یمرکز

                                                 
46

.  پژوهشگر ارشد تاریخ )از جمهوری روسیه سفید( در   

پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه علوم روسیه، شعبه سانکت 

پتر بورگ، مدیر شعبه مطالعات آسیای میانه و جنوبی در 

 پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم فدراسیون روسیه 
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دولت در کنار استپ ها که در  یعیوقامنابعی که به شرح 

سوم پیش از میالد رخ  -سده های دوم در ن،یچ ،یشمال های

، یوئه زمانمقارن با این اما داده بودند، می پرداختند. 

ها در باره  داده» -بودند ایسآ یمیقدشی ها باشندگان 

د نده ینشان مها(  یوئه شی ها، اوسون ها و سئه ها )ساک

ه سوی خاور )یوئه شی ها بدر اعماق آسیا  لیقبا نیکه ا

سده سوم پیش از میالد،  ازپیش ها  استان گانسو( مدت تا

هفتم پیش از میالد، پیش رفته -در سده های ششماحتماال 

 [80، ص. 3بودند. ]
 

( گستره مشخص بود وباش انیک مایسهر چند، سئما تسیان )

«  Tsilyanypanتسیلیان یپان دانهوانگ و» نیبیوئه شی ها را 

 باختری استاندر جنوب ( Nanypanی در شمال نانی پان )عنی

 بهگسترده تر های  لیو تحل هیتجزمی پندارد، گانسو، 

در  ادعا کند که( اجازه دادند تا Enokiانوکی ) زوئودک

یوئه شی ها واقع بوده است  یتنها مراکز اصل این گستره،

قرار باستان  ییایسترانس آ یبازرگان ریمسراه که بر سر 

واقعی رهبران  داشته است. در واقع، در آن هنگام، قلمرو

از  یبخش بزرگیوئه شی و چراگاه های قبایل آن ها 

 که آن ییجا -شان نیاتو  (Dzungariaجونگاریا )مغولستان، 

اوسون ها همسایه بودند و نیز حوضه رود تاریم و  ها با

  ی هوان هی را در بر می گرفت.مناطق علیا

 

در آن ها و کشور باره یوئه شی ها  درو گنگ مبهم اطالعات 

تاریخ نگاری پیش از امپراتوری  -آثار ادبی درهنوز  نیچ

( دیده می شود. البته، در ترانسکریپسیون hanهان )

ها به اشکال یوشی  فیروگلیه با متفاوت اندکی ی(سیرونو)

( (Yushi( یا یوژیYuzhi.) 

 

 گانتسزی در رساله (،اتنونیم یا نام تباری یوئه شی 

«Guantszy»( سده های V-IV   نام مردم و پیش از میالد چونان

)نفریت( استخراج می شود، ذکر  شمی سنگکه در آن  یکشور

توضیح دادند که متن،  ینیمفسران چپسان ها، گردیده است. 

 «.ده استی بوشمال غرب یوحشنام مردمان  – Yushi یوشی»

 ینیچ یباستان گریدیک رساله در  Yuzhi [. کشور316، ص. 22]

 هم یاد شده است. «مو - آسمان پسردر باره داستان »-

پیش   279( به سال بامبوکه به روی بانس های نای ) رساله

 گور به تاراج رفته یکدر نوشته شده است،  الدیاز م

به روی  نوشته شده خچهیتارگاهنامه یا  کیشاهزاده با 

 ( یه دست آمد. تاریخ نگارش این گاهنامه سالبامبوبانس )

 [363-354 ص.. 6] تثبیت گردیده است. الدیاز م پیش 299

 

« پسر آسمان» -«مو»سفر  یبخش واقعمطابق  یوئه شی، کشور

-Wulin واولین -پادشاه چژاو ییمایراهپ ریمسبا  قایکه دق
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پیش از میالد   299-325او به سال های )مطابقت دارد وانگ 

از غرب به سوی پنج روز راه به فاصله (، حکومت می کرد

در شمال ( Yanmenguanگریوه )ُکتل( کنونی یانمینگوان )

قرار دارد. نام این کشور در  شرق رود زردبه سوی  ،یشانش

ترانسکریپسوین  یاد شده است.« کوه یشمه»پیوند با 

یوئه جی  و( Yuzhiیوژی )، (Yushiی: یوشی )نیچ ی(سیرونو)

(Yuezhi همه یک نام تباری را ) .[.24] بازتاب می دهند 

 

زبانی دارندگان  -ُبعد دیگر، مساله یوئه شی، هویت تباری

این نام می باشد. پژوهشگران بزرگ میانه آسیای باستان 

چون نامیو اگامی و کدزئو انوکی در پی هئلو به گونه 

 -فرهنگی اسکیتی -قاطعانه یوئه شی ها را با جامعه تباری

 [232-227ص.  18؛  316،  ص. 22سکایی مربوط می دانند. ]

 
دیدگاه رایج دیگر، یوئه شی ها را همان تخارهای یاد شده 

در منابع عهد باستان و منابع کهن هندی می پندارد. چنین 

هزاره  دوم مهینها و  انهیمبا متون  یبه طور جدهویتی 

خاوری مدلل می ترکستان کشف شده در  الد،یم یکم پیش از

یوئه شی ها را با تخارهای حوضه رود تاریم پیوند و  شود

یی هندواروپا یباستان یلهجه ها می دهد که به زبان ها و

سخن می گفته و خط می نوشته اند. «( ب»)تخاری و تخاری 

 [118-106، ص. 1967، 4]

 

پیشروی تخارها به خاور و پیوندهای  مراحل یبازسازتجربه 

از سوی ای.  شده و تخاری پیشنهاد ینیچ یزباننه ممک

یکی بودن  هیفرض بنیادیبه طور ( E.Pulliblenkپولیبلینک )

؛ 39-9، ص. 19] یوئه شی ها با تخارها را تقویت می نماید.

20 ،154-160] 

 

 یزبان -باره ریشه های تباریدر تر  یقطعداوری بیشتر 

 لیو تحل هیتجزدر نتیجه  چنین بر می آید که یوئه شی ها،

 یایآسبازماندگان  یخیآثار تاردر که  یمواد زبانآن 

بر جا  ،کوشان یسازندگان امپراتور -یانه یی یوئه شی هام

باشد. یسرممانده است، 
47

 

 

ی، روشن و سکه شناس( epigraphicهای مکتوب ) افتهبه ُیمن ی

در  ،تیو سانسکر یونانشده است که افزون بر زبان های ی

بدون شک با قلمرو ی که رانیا زبان ی،کوشانمی مکاتبات رس

 یم دهینام «یباختر»است و بوده باختر باستان در ارتباط 

 [313-312، ص. 9ه است؛ به کار می رفته است. ]شد

 

                                                 
47

و... « سرخ کوتل»و « رباطک». منظور از کتیبه های  

 گ.-است
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پرسشی که از دیر باز در میان پژوهشگران مطرح است، این 

تخارها، چه  -یوئه شی ها -ی هاکوشانمی باشد که نیاکان 

به  ؟به ارمغان آورده بودند باخترا خود به زبانی را ب

سخن می تواند تنها بر سر ، (V.A. Livshitsپنداشت لیوشیتس )

-مستقیما مرتبط با لهجه ختنی« یکوشان ییلهجه ساکا»

 .[48، ص. 8]سکایی ترکستان خاوری در میان باشد 

 

در  ،پارنی ها در پارتکوشان، مانند زبان  یزبان ساک

از سوی تازه واردان ن )همگون شوی( اسیمیالسیو جهینت

و.  ،برعکس .شد ]همانجا[ دیناپد یرانیاباشندگان بومی 

ی را کوشان-و. ایوانف، تعلق تخاری بودن اولی زبان تخاری

-19، ص. 5. ]کند یرد نم با اشاره به گویش تخاری کوچی

 یناهمگونهمو ایوانف بود که فرضیه ، همراه با آن .[20

در  »که در آن  ه یی یو ئه شی را تباری اتحادیه قبیل

ه معینی در کنار تخارها، قبایل خاوری ایرانی هم مرحل

  [17، ص. 5، مطرح ساخت. ]«شامل بودند

 

سده دوم پیش از میالد، همه یوئه  که در نیتوجه به ابا 

منابع مطابق ) شی ها میانه آسیای را ترک نگفته بودند،

« کوچک»ه شی های خاوری یوئ گانسو و ترکستاندر  ،ینیچ

کوچیدن همین »یوانف، درست فاکت (، اماندگار شده بودند

که بخش ایرانی خاوری اتحادیه قبیله یی یوئه شی ها را 

به غرب، تخاری خوانده می شدند؛ به  گران،ید اهمراه ب

مجاز می شمارد. ]همان جا[ ،یانهم یایآس
48. 

 

به یی یوئه شی  لهیاتحاد قبسیاسی -تز ناهمگونی تباری

یی پس از یافت شدن یک رشته پتروگلیف منتظره  ریغ گونه

(petroglyph ها نقش نگ( )س ) مغولستان، باختری در جنوب

ایماگ  (Tsagangolدره تساگانگول ) یکه در صخره هاجایی 

نقاشی های صخره یی،  انیدر م،  (Gobialtay Aimag)گوبی آلتای

داده شده جا  tamgo تامگویی دهیچیپکمپلکس نشانه های 

 [73-69، ص. 2بود، تایید گردیدند. ]

 

ی تامگاهای احتمال( پیوندهای B.I.Vaynbergای. واینبرگ ) ب.

 tamgas تسانگولی را با سایر تامگاها بررسی نمود و یگانگی

 باچه همریشه بودن  وآن ها را چه از نظر پرداز )نقاشی( 
و  هایس یایو دریانه م یایآستاماگاهای خاص  اریگروه بس

پادشاهان  یسکه ها یروتاماگاهای رسم شده به با نیز 

با تاماگاهای سارماتی  نیخوارزم، سغد و بخارا، و همچن

                                                 
48

. از گفته های ایوانف می توان چنین برداشت کرد که  

 -نام عمومی همه اتباع کشور شاهنشاهی یوئه شی -تخاری ها

شاخه ایرانی خاوری  -بوده و کوشانیان« تخارستان بزرگ»

 گ. -کنفدراسیون کثیرالمله تخاری.
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تثبیت ، پیش تر از ین هم اتنشان داد. ]همان اثر[ ح

، بخارا و دودمان های با هم خویشاوند سُغدکه گردیده بود 

یل قبا انیمسده های دوم و یکم پیش از میالد از   خوارزم

 و وناندادن دولت یدر شکست کوچی برخاسته بودند که 

پیوندی با  چیههمراه با آن، اما  مشارکت داشتند، یباختر

 .[154-146، ص. 1ی نداشتند. ]کوشاندودمان 

 

یوئه شی های دربار یا خاندان چژاو  ها راواینبرگ آن 

(Chzhao.می خواند )
49

مطابق با  «دربار»همانا با همین 

همه دودمان های ایجاد شده از سوی یوئه شی  ی،نیمنابع چ

( پیوند دارند. چنین بر می باخترباکتریا )شمال ها در 

یوئه شی که تامگاهای شان در  لیقباآید که آن شاخه 

آلتای گوبی و پسانتر در سغد، بخارا و خوارزم تثبیت شده 

از نظر . ی ها یکی نبودندکوشان یگروه جنوب است، با

                                                 
49

 که تاریخ چین آمده اند، قرار زیر اند:  . دودمان هایی 

 سه کشور و پنج امپراتور

 تسیه

 شان

ژائو یا چژوا )همزمان چژوای شرقی، سلطنت های با هم 

 درگیر و دودمان تسین( 

 چو )دوره تیره و تار خانه جنگی ها(

 هان )هان غربی(، سین وان مان های شرقی 

  264-220سه شاهی دودمان های وی، شو و او 

 420-265 -زینتس

 دولت وحشی 16سون جنوبی، سون خاوری، و 

 501-479 -تسی

 588-557 -لیان

 618-581 -چئن

 618-581-سوی

 581-618 -تان

 959-907پنج دودمان و ده پادشاه 

 1279-960 -لیناو، سون )شمالی و جنوبی(

 1368-1280یوان )مغول( 

 1644-1368مین 

 1911-1644تسین )منچوری( 

 ی چینجمهوری توده ی

 

به گونه یی که از تاریخ چین دیده می شود، ژائو یا چژاو 

( یکی از پادشاهی های شمالی چین در 趙()Zhào )به چینی

 403)چژانگو( که از سال « دوران سلطنت های با هم درگیر»

پیش از میالد فرمانروایی می کردند،  222پیش از میالد تا 

که در سده دولتی بود  16بود. پسان ها چژاو، یکی از 

 گ.–چهارم چین شمالی میان آن ها تقسیم شده بود. 
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خود، یوئه شی های شمالی به قبایل  یکیژنتپیوندهای 

که  اورالدامنه های باختری قزاقستان و سرماتی 

 -تاماگاهای همانند تساگانگولی شان با قدمت سده های سوم

یکم پیش از میالد تثبیت شده است، بیشتر نزدیک بوده اند. 

 به:شود نگاه )در باره پیوندهای سارماتی یوئه شی ها 

 [195-194، ص. 10]

 

تاماگاهای تساگانگول مغولستان گواه بر آن است که  سایت

گستره آلتای در  دست کممغولستان، باختری در جنوب 

یکم هزاره  دوم مهیدر ن ی،بوگآلتای بیابان مغولستان و 

ی اسکان یافته رانیاقبایل  از یگروه ،الدیاز مپیش 

[. بنا بر این، درست، تاماگاهای 71، ص. 2بودند. ]

گونه موثقی فرضیه تعلق یوئه شی ها به تساگانگولی به 

و باالتر از آن، پیوندهای سارماتی « ی هاکیریپاز» فرهنگ

 رودنکو)ایران خاوری( آن ها را که از سوی س. ای. 

 پیشنهاد شده است، تایید می کنند.

 

 کمای حاهدان خان»و  ی قبایل یوئه شیاسیس -تباری میتقس

به دو گروه میالد، در سده های دوم و یکم پیش از  «آن ها

اتحادیه چندین  یفروپاشبازتاب دهنده  ی،و جنوب یشمال

( یوئه شی )ُتخاری( multitribalقبیله یی یا مولتی تریبال )

)که پیش تر در گستره مغولستان امپراتوری باستانی کوچی 

را که در راس آن یک فرمانروا بود و همه سپاه 

می بردند، پی  صدهزارنفری جنگجویان سواره از وی فرمان

اواخر سده  ینظام نیسنگهای از شکست ریخته بودند(؛ پس 

در باره  این  [120-119، ص. 23سوم پیش از میالد است. ]

 یم (انیک مایسدوره تاریخ یوئه شی ها سئمه تسیان )

با  ونیرومند بودند  )یوئه شی ها( در گذشته» سد،ینو

 [237، ص. 7« ]بر می خوردند. ریتحق سیونوها )هونوها( با

 

( از لحاظ سیونوها یا خونوها) وهاهون ن،یبر اافزون 

ند که آنان را وادار می بود وابستهبه یوئه شی ها  یاسیس

شانیوها )شاهان خود( را چونان   پسرانگردانیدند تا 

شهزاده  نیآخر یوئه شی بفرستند. گروگان به دربار

 ستینبا شانیو شدن، نخ بود که( Maodun، ماودون )گروگان

 نیسرزمبه و ی را بر یوئه شی ها تحمیل کرد شکست نظام

اما تنها  خاوری یورش برد.ترکستان  آن ها به یمادرهای 

شانیوی سیونی )شاه » -ماودون وارث ،چند دههپس از 

و را کشت  (، فرمانروای یوئه شیLaoshanهونویی( الوشان )

، ص. 7] «از استخوان کاسه سر او جام نیوشیدنی ساخت

237 .] 

 

ی از بزرگسترگ بخش مهاجرت  ،الدیاز م پیش 165 سال پس از

چین،  یخنگاریتاراین گونه،  .آغاز شد یوئه شی ها به غرب
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هم مستقیم و هم غیر مستقیم از پیشینه دراز نبردهای 

روابط  خیدوره در تاروها و یوئه شی ها، از دو هون

سوم سده  انیتا پا وها و یوئه شی ها، سخن می گوید.هون

 یاسیسآشکار  یبرترپیش از میالد، یوئه شی ها بر هونوها 

داشتند و به آن ها به دیده تحقیر می نگریستند.  یو نظام

اما در مرزهای سده های سوم ودوم پیش از میالد، این 

 [25]برتری را از دست دادند. 

 

نخستین تماس ها میان یوئه شی ها و هونوها کی و در کجا 

تاخت و با  پیوندر از هونوها د انیک مای؟ سندممکن بود

 222-403در ))چزاو(  ژائو یپادشاهگستره ر تازهای شان ب

ژائو بخش  یپادشاهگستره  یاد می کند. (الدیاز مپیش 

زمین های و  یاستان شانشخاوری بخش  ،یبئاستان ه یجنوب

ی را در بر نانئه)هوان هی( و شمال رودخانه زرد واقع در 

  .[124ص. ، 14می گرفتند. ]

 

 یها ستپکه برای کوچروان باشنده ا زمین های شمال ُاردوس

بس پر ارزش بودند، زیر کنترل پادشاهی ژائو  مغولستان

چند ، ها آنتاخت وتازهای با رویارویی  یبراقرار داشت. 

 ،در شمالها ژائو یاصل فیحربود. شده  جادیاپادگان رزمی 

 یلش از میالد، وها بودند. در میانه های سده سوم پیهون

بر این پادگان ها ژائو زبده ترین سپهدار پادشاهی  -من

در برابر  یاریبس یسال ها یبرااو . می راند فرمان

باری حتا خود شانیو را هم و ایستاد و رزمید ها وهون

بود که  الدیاز م پیش 244 سال ی داد. تنها بهنیشکست سنگ

 [260-259 ، ص.13او را از خدمت مرزبانی فراخواندند. ]

 

گستره سرزمین در هونوها از  ترشیپ یوئه شی ها، مدت ها

 کهی اردوس پدیدار گردیده بودند کیدر نزد ،غولستانم

ی باستانشناسحضور شان را مدارک مختلف از جمله شواهد 

 Emmaبانکر )ما ئا بانو کهبه گونه یی  تایید می کنند.

Bunkerمیانه  ( نشان داده است، یافته های فزونشمار در

های سرزمین مغولستان دارای قدمت سده چهارم پیش از میالد 

 یصحنه ها ریبا تصاو ینیزم ریزهای پناهگاه )از جمله، 

 یکیریپاز پیکار شکارچیان افسانه یی دارای سیمای بیخی

با جانوران درنده( را، می توان تنها به یوئه شی ها 

 [74-41؛ ص. 116-99، ص. 16مربوط دانست. ]

 

 یآلتا نه تنها در غربرا  ینظامپویای  استیسشی ها  یوئه

به دست آمده از « غنائم»از  یبرخپیش می بردند )که 

قبایل دارنده فرهنگ پازیریکی بر آن داللت می رهبران 

در  هم کهرگ استپ ست دوردست های خاوریکه در  بلکنند(، 

دارای سیمای بس متفاوت از خود ])توده  لیبا قبا جا نیا

 گ.[ بر خوردند. -نگولوییدی(های م
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های تزیین سردر دست است تا بپنداریم که  لیدالمه ه...

، آویزه های کیریپازافسار یافت شده در کاری شده طالشده 

این   -ضیافتی افسار اسب یکی از سران یوئه شی بوده است

وها به دست وی ه خاک افتاده هونهای رزمندگان بسرسرها، 

شده  یطالکار های شان جام هایه جمجماز ، که بوده است

. چنین چیزی گواه بر نبردهای خشن هونوها ساخته شده بود

و یوئه شی ها در سده های چهارم و سوم پیش از میالد است. 

به  هاوگسترش هونکه مدت ها جلو ، ها جنگ نیاروند ر د

 ایدر درون آسسوی غرب را گرفته بود، یوئه شی ها 

ا پی ریخته بودند که بنا به خود ر نیکوچ نش یورتامپرا

 «.به شگوفایی رسیده بود» انیک مایسارزیابی 

 

ها و سرداران یوئه شی )به خاک سپرده  شاهزادهاین که 

خاور( در استپ  در سرزمین های دور دست شده در آلتای

می جنگیدند، گواه بر گستره جویی آن ها  قدرت سر برسترگ 

پیش شان سر فرو  میتعظ مرسبر سایر توده ها است تا به 

افسار همین بوده است که [، و 43، ص. 14] آورند. 

 یآلتادر ، گذشتن دو سدهاز پس . پدید آمده است کیریپاز

کاسه سر برآوردند که از  بزرگ کبیر نو استپ فرمانروایان

جام های  یوئه شی ها  -خودپیشین رهبران اربابان های سر 

 باده پیمایی و میگساری ساختند. 
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یک سکه کوشانی مزین با تصویر شاه کوشان و تندیس سر یک 

 سردار کوشانی. سیمای اروپاییدی هر دو هویدا است.

 

 
پروفیسور داکتر غوز ل محی الدین ووا

50
 

 گزارنده: عزیز آریانفر

 
 « گرپاند»دولت  نقش

 در

 یانهم یایآسهای فرهنگ  با هم آمیزی

 
 کیفرهنگ مردم تاج خیگرپاند در تار یدوره کوشان فرهنگ

و  یو فرهنگ یباستان یسنت ها یدر حفظ و نگهدار ینقش مهم

در  ی شرقیایآسیانه و مآسیای  یتمدن هاسیمای  یریشکلگ

 . ی بازی نموده استبعد یدوره ها

 

بومی آداب و رسوم دیرین ترین  یهای ژگی، ویدر هنر کوشان

از  ییگسترده  فیها، تعامل ط راه با آنهم تبارز یافته و

                                                 
50

 تبار یغوریاودانشمند اوا ) نیالد یبانو گوزل مح.  

 پارتمنتیاستاد د ،یخیداکتر علوم تار -( باشنده دوشنبه

و  هیو روس کستانیتاج یالملل دانشگاه سالو نیروابط ب

 اند. کستانیتاج کیتیوپولیمرکز مطالعات ج سییر
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درهم ، یانهم یایآس گوناگون تباری یگروه ها یفرهنگ ها

شالوده های  بومی و یباستان یسنت ها آمیزی آن ها با

 ،ندیفرا نیدر اآفرینشی نوآوری ها بازتاب یافته است. 

 یوره کوشانگرپاند که د یامپراتورتمدن آفرینی  نقش

  گ آن به شمار می رود، عظیم است.مرحله مهم تاریخ فرهن

 

کشور  لتشکگاهشمار یا تقویم )کرونولوژی(  ،در منابع

گرپاند  یریزمان شکلگ ینینشده است. منابع چ ادگرپاند، ی

.دانند یسده دوم م لیاوا کم،یدوم سده  مهیرا ن
51

 هرچند، 

اما  ست،یآن در دست ن یادگذاریدال بر بن مکتوبشواهد 

وجود دارد. روشن است که  میمستق ریغ یاز داده ها یبرخ

مقدس  (Tunsho) ی، تون شو (Vyushah) شاه ویو -گرپاند اریشهر

 102-32بان چائو ) ینیرا در عصر سپه ساالر چ ییبودا

 ییایبا پو وندیدر پ ی( آورد که در باره آن اطالعاتیالدیم

  .کاشغر حفظ شده است یدر نواح شیها

 

تون شو در  یها ییاین پوکه زما سدینو یقربان م نیریش

.دارد یهمخوان یشاه کوشان -شکایبا دوره کن ،گرپاند
52 

موضوع بحث  کیدر علم  یزمان دراز ،شکایکن یپادشاه خیتار

 مهیاو را ن ییزمان فرمانروا ینیبود. دانشمندان چ زیانگ

  .پندارند یم یالدیم کمیدوم سده 

مان )فر شکای)سنگنبشته( کن بهیکت زیبرانگ یشگفت کشف

رباطک )استان بغالن، در شمال  ینامه او( در روستا

گرپاند  یمت پادشاهابر قد ،یافغانستان( به زبان باختر

 .افگند یم ییروشنا

 

کشف تازه، بر  نیدر پرتو ا شکا،یکن ییفرمانروا دوره

سال  انیم ،یسیدانشمند انگل -(Cribb) ربیمطالعات د. ک هیپا

(یالدیم 146-120 ای 126 -100) یها
53

.را در بر می گیرد 
54
 

                                                 
51

، آسیای میانه و ترکستان خاوریبیچورین، ان. یا.،   . 

 .88، ص. 1997آلماآتی، 
52

)ژونگو تاژیک  فرهنگ تاجیک های چین. قربان شیرین،  

)به زبان   40، ص. 1992مدنیتی(، انتشارات خلق سین زیان، 

 اویغوری(.

 
53

  ..  Sim – Williams N., Cribb j. A New Bactrian Inscription// Silk Road 

Art and Archacology. –Vol. 4- Kamakura, 1995/96y. P.75-142. 

 
54

 -کمیدوم قرن  مهیهرگاه به عنوان نقطه شروع، ن.  

تون شو  که دیآ یبر م نیچن م،یریقرن دوم را بگ لیاوا

(Tunsho )نیآورده بود. هم رپاندیشاه ک نیرا نه نخست 

 727-713 یمقارن با سال ها رپاندگئیدولت  یگونه، فروپاش

منابع  یداده ها هیکه بر پا یگردد. درست هنگام یم یالدیم
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منابع  داوودی، -کیناخته شده تاجشدانشمند پژوهش های 

 نیا یها افتهی زین مکتوب یداده ها ه بااهمر، یسکه شناس

ی را تایید می نمایند. داوودی می پندارد سیدانشمند انگل

ی فرمانروایی می الدیم  128-105که کنیشکا بین سال های 

کرده است.
55  

 

دولت در منابع  نینام ا ،ینیوهندگان چبه پنداشت پژ

در منابع بوده است و «(  Hepantu)»یا   (Hepantuoguo)،ینیچ

از  ،به باور دانشمندان چینیکه  گرپاند–یرانیاخاوری 

)گر،  «رگئ»ساخته شده است:  میقد یرانیدو کلمه ا وندیپ

راه  ای یراه کوه یعنیراه  -«پاند»کوه، و  - گور(

])کتلی،  یام کشور، کشور راه کوهستانن یعنی یکوهستان

بوده است،گ.[ -گریوه یی(
56
آن  تینشان دهنده اهم دیشاکه  

افزون بر این،  بوده باشد. «شمیجاده ابر»بر سر راه 

پژوهندگان اویغوری در آثار خود، با تکیه به منابع 

را  به کار می گیرند. « گئرپانیا»قدیمی چینی نام دولت 

را چونان پذیرفته شده ترین  -«رپاندگ»ما در این نبشته، 

و رایج ترین نام به کار می بندیم. شاید توضیح 

اتیمولوژی )ریشه شناسی( کلمه گرپاند و گیرپانا را 

 منابع نو بدهند. 

 

در برخی از استان های شمال هند، که زمانی شامل دولت 

بازمانده  یبه اندازه کافگرپاند می گردیده اند، کنون 

 ی، که مدیده می شود فرهنگ کهنآثار از  رهای فزونشما

 یایآس یفرهنگ باستان های منسوخسنت  یند به بازسازنتوا

گرپاند، که زمانی  دولتیانه یاری رسانند. پاره های م

شاهنشاهی توانمندی به شمار بود، چنین بر می آید که 

 دهمانبرجا  هند یجامو استان« کیرپان»در ناحیه  کنون

به  ییایدر زبان هند و آر( Kirpan« )نرپایک» است. کلمه

ی آن را به پنجابسیک های  است. خنجری که «خنجر» ایمعن

زیان های گروه ریبه زکمر خود می آویزند. زبان پنجابی، 

خاندان  -«هند و ایرانی»گروه زبان های  -«آریاییهند و »

 .وابسته شمرده می شود« هند و اروپایی»زبان های 

 

                                                                                                                                                             

از باشندگان خود  یبا بخش ،یرپاندگئشاه  -نیش ویف ،ینیچ

از  رپاندیهنگام، دولت ک نیتبت درآمد.  از هم تیبه تابع

 گردد. یم دیناپد یخیعرصه تار

 
55

)سده  گردش پولی ختالن  قرون کهن و میانه. د. داوودی، 

اوایل سده بیستم میالدی(، دوشنبه،  -پیش از میالد پنجم

 .58، ص. 2006
56

. در شماری از سکه های دوره کوشانی، شاهان این  

دودمان نشسته بر فراز ستیغ کوهساران دیده می شوند که 

 گ.-خود گواه بر کهستانی بودن کشور شان بوده است.
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با یک  هنری، همه مردان گرپاندی ارآثهمه بیشتر، در  

ی آهیخته خنجربا  -ممیزه بارز نمایش داده شده اند

 -کیرپ»آویخته در کمر شبانان. شایان یادآوری است که 

سرزمین مردان خنجر »شاید به زبان پنجابی معنای « آنیا

را برساند. چون کلمه آنیا به « خنجر دار»یا « به دست

 معنای خانه ])میهن([ است. 

 

با پیونددهی پاره ، سترگ و تمدن سازی را گرپاندنقش  

 یفرهنگ هادارندگان ن های گستره پهناوری که در آ

، واحد ینهاد دولت کدر زیر چتر ی گوناگون می زیستند،

 یریشکلگبازی نمود. برترین دستاورد گرپاند را می توان 

کز ارزیابی کرد. در این برهه، دو مر خودزیستای آنتمدن 

 یو شمال غرب)باکتریا( باختر  -یاسیو س ی، اقتصادیگفرهن

به  عصر برنز یها تمدن یفرهنگ ارثیهتوسعه  یبراکه  ،هند

پیمانه برابری مساعد بودند، در تراز باالی شکوهندگی و 

 شگوفایی به سر می بردند.

 

 پخش ارزشرسانایی و در شاهنشاهی گرپاند نقش همین گونه، 

کاروان های بی شماری . هم بودم ایقاره آس یتمدن هاهای 

گرپاند  نیزم( از راه سرHanیعنی دولت هان ) یهان نیچاز 

یی و مستعمرات عهد عتیق  ترانهیمد سواحل رمسوی به 

و از سواحل  پیرامون دریای سیاه، رهسپار می گردیدند

 یبه طور منظم کشتدریایی راه  ریرم در مس ییقایرشمال آف

ره می  غربیی گرپاند به ایدرسوی دروازه های به ها 

  پیمودند.

 

در  ینقش مهم گرپاند، کیژیمهم استراتیی ایجغراف تیموقع

و توسعه  یهنر یو دستاوردها یعلم یانتقال ارزش ها

شرق و غرب بازی می  یدانش معنو سازی و در مبادلهشهر

شالوده رستاخیز  گرپاند، دولت یتمدن راثیمنمود. همانا 

را پی ریخته بود.  انیوره ساماند فرهنگ آسیای میانه یی

چهارچوب ساختار عظیم در گرپاند دولت  در یتوسعه فرهنگ

از  یعیوس یها نیکه سرزم دولتی صورت می گرفت 

 ییو بخش هاامروزی کستان یازب و ، افغانستانکستانیتاج

 کنونی را در بر می گرفت.از هند و پاکستان 

 

دوران  یورتپراچهار امگرپاند، تشکل  یامپراتورریختیابی 

 سپس) ی(،اشکانپارت ) رم، -ایسآاورگستره در قدیم 

ی و گرپاندی را پایان بخشید. نیچخان( هان ) ی(،ساسان

 شمیابربزرگ جاده  ی،چهار امپراتور درست در دوره همین

روان تمدن ها پرشور  یگفتگو در مسیر آن،، که کشیده شد

آگنده از  و ییایپو، گستره پر از شمیابربزرگ بود. جاده 

های پرشور و ، که در آن  گفت و گوبود یتمدنره آوردهای 

که در آن در دوران جایی بود ، زنده روان بود. این گستره



 191 

و  ینیزمارتباطات بین المللی  سده های میانه،باستان و 

  برپا بود. ییایدر

 

 ناندیفرد را« شمیابر راه»واژه  ،بار نخستین یبرا

 -(Ferdinand Freiherr von Richthofenریشتهوفن)    فونفرایهر 

خود ([ Kaiserreich China« ])نیچ»ی، در کتاب دانشمند آلمان

به چاپ رسید، به کار برد. گیتاشناس  1877که به سال 

راه های شبکه )جغرافی دان( نامدار آلمانی با این نام، 

اوایل گاهشناسی ترانس که در  یی کشیده شده راقاره 

ر و باختر را با هم پیوند می دادند، کانتیننتال، خاو

 نمایش داد.

 

از جاده  یاریبسکه بر شالوده ، شمیابربزرگ  شکلیابی راه

ی کشیده شده برای برپایی تماس های منطقه یی پیش از ها

روابط گسترش در  تازه یی یفیمرحله ک آن، پدید آمده بود،

در  ینقش مهم که، ارزیابی می گرددنوع بشر  یالملل نیب

  معاصر بازی نمود. یحلهای متمدن  یها هیپا یریکل گش
 

و  آیین هاوکاهنان راهبان  ،شمیجاده ابر یرهایمس در

 موعظه می پرداختندبه راه می پیمودند و  گوناگونمذاهب 

ی خود می معنو یها ارزشو دست به تبلیغ و پخشگری 

یی  شالودهنیکوکارانه آن ها، رسالت ه یاری ب یازیدند.

کشورهای کنونی اردوگاه مذهبی  یتمدند که سیمای گذاشته ش

بودایی  -هندویی اردوگاه، ایآس خاور یوسسیکنف -ییبودا

و  ایآسباختری جنوب کشورهای ، آسیا جنوبو  خاوریجنوب 

 را پرداز کرد.اروپا باختر 

 

چهار  نقش اروآسیایی، تمدن هایساختار ریختیابیدر  

 .بس ارزنده است شمیو جاده ابر کهنبزرگ دوران شاهنشاهی 

قدیم را با هم  یچهار امپراتور، هر بزرگ شمیجاده ابر

 نسبی در مسیری ازثبات  یدر برقرار پیوند می داد و

 . نقش سازنده داشت لستا انوسیاق تاآرام  انوسیاق

 

 داریپا یبه کاردهگرپاند  یگستره پهناور امپراتور

ر قاره )سراس ننتالیترانس کانت کیپلماتید ریمس نینخست

کرد.  یمساعدت م شم،یجاده ابر -تیبشر خی( در تاریی

منابع چینی گواهی می دهند که فرمانروای گرپاند به 

پاسداری از گستره پهناوری از کاشغر گرفته تا سرزمین 

 های غربی خود می پرداخت. 

 
 یباشندگان قلمروها زمانیکه  یمردم یدرآوردن توده ها

ن، پاکستان، هند، و بخش افغانستا انه،یم یایآس یکنون

 تیدولت واحد و امن کیچتر  ریز دند،بو رانیاز ا ییها

منجر به رشد شهرها،  ،یخارج یاز مداخالت نظام ینسب

این در حالی بود  بود. دهیاقتصاد و فرهنگ گرد ییشکوفا
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که همو سرزمین های غربی و میانی امپراتوری گرپاند با 

ت آن در دوره مسیرهای دریایی راه ابریشم که اهمی

 یم وندیپ شگوفایی امپراتوری گرپاند افزایش یافته بود،

 .افتی

 

لشکرکشی های جهانگشایانه شاه گرپاند به جنوب، با 

دسترسی  –نخستین هدف مهم جیوپولیتیک در تاریخ تاجیک ها

به دریاهای جنوب و رسیدن به راه های دریایی مرتبط 

دودمان کوشانی  بودند. این مهم همو با آغاز فرمانروایی

 در دولت گرپاند دستیاب گردید.

 

هان کشور با  که در خاور، ی گرپاندامپراتورپدیدآیی 

، (انیاشکانپارت ها ) شاهنشاهیغرب با در و  نیچ)خان( 

شاهنشاهی  میقد یایتمدن دن یمراکز باستانهم مرز بود، 

پویای  یگفتگو را با هم پیوند داد و بهجهان باستان های 

  ترانس کانتیننتال مساعدت کرد. ریدر مس هاتمدن 

 

گرپاند  یکوشان شهریاران دودمان ی،نیاز متون چ یکیدر 

فرزندان »چین و دولت هان در کنار فرمانروایان رم 

را میان خود جهان  خوانده شده اند که سراسر« آسمان

تقسیم نموده اند.
57

 

 

 ینمایندگان آن نیروهایقدرت در دست  ی،کوشان گرپاند در 

بودند و یا با  گانهیب ی یاهلن فرمانروایان بابود که 

و  انیونانبرتر ی تیموقعآن ها دشمنی داشتند و این گونه 

همو این کار حال،  نی. با ادیرس انیبه پاهلنی  یها هیال

و  یکهن فرهنگارثیه تر ژرفگسترده تر و استیالی  منجر به

 گردید. یهنر

 

دیگر آموزش ان حاکم ، نخبگسده یکمدر کشور گرپاند، در

ی نمی ونانی انیپرستش خدابه و نمی دیدند  یونانی های

کهن، همراه  یمنشا انگیزه های دارایعناصر و  .پرداختند

ارتباطات گسترده در نتیجه ، که یخارجبومی و  یبا سنت ها

آفرینشی  افتیبازمورد  ،اشتهار یافته بودند یالملل نیب

 قرار می گرفتند.

 

چیرگی  ت های عتیقهسندر آن ، که یدوره هلن هنگفر یبه جا

فرهنگ های تلفیقی )سینکریتیک( که در برگیرنده ، داشت

 و هنر ویژهفرهنگ  رنگارنگ ترین عناصر و انگیزه های

گ.[ بودند، -])الیه های گوناگون باشندگان کشور گرپاند(

                                                 
57

 نقش». نگاه شود به متن سخنرانی نویسنده زیر عنوان  

مواد همایش کیرپاند در توسعه تمدن آسیای میانه// کتاب 

تجربه  -عامل تمدنی در خاور میانه»علمی بین المللی: 

 . 178-177، ص.ص.2007، دوشنبه، تعامل تاریخی
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و قرار گرفتند  یمحلبه خدمت فرمانروایان  کهآمدند  دیپد

گ.[ -ی آن ])سرزمین گرپاند(ب و فرقه هاذاهپشتوانه م

 گردیدند.

 

)آمیزه  ی، التقاطنخستو در نگاه )رنگارنگی( تنوع در 

 شهیرمی توان  یانه،م یایآسیی( بودن فرهنگ این دوره 

 .ی را  ردیابی کردو هنر یفرهنگ یهاپدیده از بسا  یها

ی ها قهیها و سل جهان بینی هایجستجو ره آورد -تنوع نیا

و بیخی قانونمندانه بود که از بایگانی خیلی ها  نو بود

ر پروکالماتیف هننیز و  سمیبودهم و  تیحیمسغنی آن، هم 

(proklamativ ایران )به نوبه خود، آن که فرهنگ) یساسان ،

 نزدیک و میانه در عصر انهیمبس شگرفی بر خاور ریتاث

 را یاریبس یزهایچی اسالمی بر جا گذاشته بود(، قرون وسط

گیرند.بر
58

 

 

کشف  ی گرپاند، باقیهنر تلفپدیدآیی  آغازین مرحله

ی و. ای. سریانیدی ها از کاوش گنجینه به دست آمده

(Sarianidi)-  طال تپهدر  ،مسکونامدار باشنده باستانشناس
59
 

اوایل هزاره یک پیش از میالد  -)که مربوط به هزاره دوم

ن گردید. روش، 1979سال  لیاوا - 1978سال است(، در اواخر 

 یفرهنگ یایسنتز پو همو در بازیافته های طالتپه، آن

گرپاند را  تمدنسیمای تکرار ناشدنی ، که بازتاب یافت

شاید گورهای )طال تپه  پنهانی یدر گورها تعیین نمود.

بیست ، و کنیزان شان( ، همسرانگ.[-گان ])گرپاندی(شاهزاد

، هاسگک  هنری یافت گردید که شامل -ییطال هزار سازه

 گردنبندها، نیام های کاردها، دستبدها،، انگشتری ها

 ها بود.و خنجر هاریشمش

 

به ، ایسآاور یهادشت در سبک هنر  این سازه هااز  یبرخ

 قی، عقروزهیشده با ف یجانوران منبت کارهای  شکل تندیسک

برخی . ی گرانبها ساخته شده اندها دیگر دانهو  یجگر

دور خاور ، ی، هندیاشکان ،رومی -سنت های یونانی ،گرید

در دفینه های طال تپه، ، را با خود می کشند. با این هم

یی  یهنر اءیاش ،سبکیک  در پهلوی اشیای ساخته شده با

نه تنها همزیستی، بل که  دهندهنشان یافت گردیده است که

ی و هنر یفرهنگ ینقوش سنت هانمودها و ماهرانه  آمیزش

ن قدیم اند. برای نمونه، گوناگون در آفرینش های استادا

 ها: در نوارخنجرچنین اند نیام های زرین مرصع کاردها و 

کشیده شده اند  خشمگینی هایی اژدهایانی این نیام ها، م

که یکی پی دیگری روان اند و هر یک ترسناکتر تر از 

  دیگری اند. 

                                                 
58

مقدمه یی بر تاریخ فرهنگ و هنر . استاویسکی، ب. یا.،  

 . 43، ص. 1992، مسکو، توده های آسیای میانه
59

 .رغان )در شمال افغانستان(شب یکیدر نزد.  
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، با ییسکاسبک جانورپردازی در نقش و نگارهای پرداز شده 

، در هم آمیخته اند شکسته یها چلیپاگل و  نقوش فیدو رد

 پوش نیام کشیده می شوند. متفاوت از نمادلبه به سوی که 

در های آسیای میانه، بل نیز نه تنها در دشت  کهاژدها، 

خوب شناخته شده  ،انهیم خاور وباستان )باکتریای( باختر 

به  ادیزگمان به  ،هنر باختر به ،شکسته چلیپاهای، بودند

گ.[ کوشانی از هند –های نخستین ]فرمانروایی دودماندوره 

 وارد گردیده بودند.

 

کننده  نیتزئ ی(قیتلفنه کمتر آمیزه یی ) نقش و نگارهای

گورهای نیایشگاه از  یکی یکیر نزدد، ییطاله های زیآو

پرسناژهایی به  آویزه ها،از  کیدر هر یافت گردیده است. 

های در تاج دار طه نقهای چشم تصویر کشیده شده است با 

که هر یک  در جامه های کوچی ها )کوچروان(دندانه دار و 

 یی در دست دارند.اژدها

 

 ریتصاوبی چون و چرا  ی(،استپجانورپردازی دشتی )با سبک 

 یو پاها بدنه های دراز شاخدار و بالدار، با هایاژدها

با دانه  ه های زرینزیخورده به پشت، آو چیپ یعیطب ریغ

در  الژورد پیوند دارند. و یجگر قی، عقروزهیفان های فراو

های آن ها، آشکارا بیانگر  یشانیپهای  خالزمان،  عین

تاثیرپذیری از هنر هندی است.
60

 

 

 سازیشهر دولت گرپاند، با شگوفایی یکوشاندوره فرهنگ 

 یتجسم ی، هنرهای(، معمارسامانه ساخت و ساز و دژسازی)

 تندیس سازی، ،کرتراشیپی)آن بزرگ و کوچک  یدر فرم ها

و  ، مهارت ها(coroplasticsگچ ُبری و کوروپالستیک )، ینقاش

 حقوق؛نوشتن، علوم  و یی، رواج یافتن حرفه  پیشه های

 است.برجسته 

 

 ، ایدرسیر  و ادری آموهای رودخانه  در گستره میان 

 -ییکاالبا مناسبات توسعه یافته  ی بزرگ و کوچکاهشهر

 یشهرفرهنگ  بسط می یابند.فرهنگ  یایرشد پو و یپول

سده های یکم تا  -آن ییو شکوفا یریشکلگزمان ، که یکوشان

توسعه  ییباالچهارم میالدی تخمین زده می شود، از تراز 

تا هنجاریک  انیزندگپشتیبانی مهم  یهاسامانه ریهمه ز

 اجتماعی برخوردار بوده است. -)نورماتیف(

 

توان از  یم یکوشان دورههای بزرگ شهر در باره ویژگی های

 یک بخش های میانی کشور گرپاندآثار باستانشناسروی 

هکتار(،  550مساحت  ا)بکنونی مانند بلخ در افغانستان 

                                                 
60

هنر و فرهنگ . استاویسکی، ب. یا.، یاتسنکو، س.آ.،  

 .247-246، ص. ص. 2002، مسکو، ایرانیان قدیم
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هکتار(،  350با مساحت ) امروزی کستانیدر ازب زترم

و هکتار(  350با مساحت) کستانیدر تاجشهرواره شهرنو 

هکتار(  200 احت)با مس در شمال افغانستانشهرک قلعه زال 

 گمانه زنی کرد.

 

زر ، (Dalverzintepe مانند دل ورزین تپه )کوچکتر ی هاک شهر

و کمپیر تپه،
61

، بهتر از شهرهای کستانیجنوب ازب تپه در

ها شهریاد شده مطالعه گردیده است. بیشتر، پیرامون 

ها شهردیواره های دژها و خندق ها کشیده می شده است. 

نیایشگاه های ) یمذهب بناهای، یلاص ابانیارگ، خ دارای

 آتش»پناهگاه  ای ،«باختر الهه بزرگ»معبد  ،بودایی

شهرک  نمونه، برای. بوده اند (با محراب های آن« مقدس

میانه شهر، است. در زرتپه نقشه و طرح مشخصی داشته 

در مرکز افتاده است. متر  آن با پهنای ده یاصل ابانیخ

شهریار آن کاخ رویه  یاصل ینما شهر، رو به این خیابان،

در بر  رهایشیمنطقه  می برآمده است و در سوی دیگر آن،

تن از باشندگان آن واقع بوده است چند  یهاه خان گیرنده

متر مربع  800 - 600که مساحت هر یک از این خانه ها از 

های به وضوح اتاق  ،خانه ها دروندر می رسیده است. 

سخانه ها و انبارها از پ نشیمنی و سالون های پذیرایی،

 هم جدا دیده می شوند.

 

خشت  ی،کوشانگرپاند مرکزی ساخت و ساز در  یاصل مصالح 

پوشاندن  یبرا )آُجر( بزرگ چهارکنج خام گلین بوده است.

ها و کاخ ها، از سنگ های چهارکنج ساختمان فرش کف 

سوختانده شده )پخته شده در کوره های خشت پزی( کار 

هیه پرزه های ت یبراست. از سنگ ها گرفته می شده ا

های  یمدگآ شی، پها یه، پاتهداب ها، ستون ها) یمعمار

مهم شد. عنصر کار گرفته می ( ها و... بامهای لبه 

ی تراش سنگهای  هیبا پا یچوب ی، ستون هاگرپاندی یمعمار

 شده  و تهداب های سنگی بوده است.

 

شی های با رویه ک را بیشترساختمان ها  یها وارهید 

می  دیرا با گچ سف هاوارید روی نموده و یا نیتزئ پالستری

های مانومنتال  ینقاش هم با یو گاه اندندپوش

(monomentalیا یادبودی یا به یادماندنی؛ چه ت )یییز 

(ornamental ) انیاز خدا هاییری، از جمله تصوچه سوژه ییو 

آراستند. یم ییو بودابومی 
62

 ،مرفهبزرگ و های خانه  

نقش و  استفاده شهریان از سفالینه ها )سنگ های سرامیک(

پیدا شده از شهرهای صدها سکه و ، نگار شده با کیفیت باال

های گرپاند شهرباشندگان  رفاه یباالمدفون، گواه بر تراز 

                                                 
61

 . کمپیر= پیرزن. 
62

، جلد یکم، )تاریخ باستان و تاریخ مردم تاجیک.  

 .445-443، ص. ص. 1998قدیم(، دوشنبه، 
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ه رشد ب ی،مرکز سازی حکومتشهرپویای  استیسدرست  .اند

ت می های مستحکم بسیار خوب برنامه ریزی شده مساعدشهر

 نمود.

 
ابریشم تنها ، در آن شمیربزرگ ابجاده  یریشکلگهنگام  در

پشم، ، ینیچبل که روی این راه، ظروف . داد و ستد نمی شد

 باب، ی، ترشیفلزساخته های پوشاک از پوست خز، بردگان، 

سنگ های ، لیاصهای ، دارو، عاج، اسب و مواد خوشبو عطر

روش می شد. روی ... خرید و فو جانوران وحشی، گرانبها

های ، همراه با کاروان ییجاده  عظیم ستمسی نیا

و  ، زائران و مسافرانکیپلماتیدهای  سفارت ی،بازرگان

 جهانگردان ره می پیمودند.

 
در  سده پنجم درهنوز ، شمیابر به ژهیو یتوجه به تقاضا با

در  یبافشمیهنر ابردبستان های خودی ، یانهم یایآس

... به میان آمدند. ه، تورفان و، سغد، فرغانتخارستان

هنری با داشتن  یباف شمیابردبستان های آسیای میانه یی 

 بافندگی و ریسندگی با یدر سنت ها بسیارینقاط مشترک 

ی، در عین زمان از آن فرق می شدند نیچدبستان های نساجی 

ی هنرو رهیافت های خاص  یها کیتکنکاربرد در  ها )تفاوت

 (. و...بیان می شد

 

)اورنامنت  تزیینات اوایل سده هفتم، -ر سده ششماواخ از

نفوذ  زیراز مناطق که ، تخارستانی، ی، سغدیساسانهای( 

 یسنتتصورات ا ب، ره یافته بودند نیبه چایران،  یفرهنگ

به  تزیینات، «ینساسا»و انواع  ختندیهم آم در ینیچ

. در ی مبدل گردیدندمقامات دولت های رتبه ینمادها

وجود  گرید کیاز  که جدا، نمادهااز موارد،  یاریبس

با هم ادغام می  رانیغرب اهم در و  نیدر چم ، هداشتند

 تخارستانی و ،ی، ساسانیزانسیبسنت های هنری  گردند.

 گسترش پیدا می نماید. ایآس خاوردر  یسغد

 
در  -یدر توسعه هنر نساجرا  یگریدنقش مهم  شمیابر جاده

پنبه اگر چه  بازی نمود. ریسی گسترش صنعت پنبه و پنبه

شناخته شده  الدیاز مدوم پیش هزاره  یانه درم یایدر آس

دولت  به یهندهای  نیسرزمهمو پیوستن   بود، با این هم،

وسیع می گسترش  شمیجاده ابر داریپاکارکرد و گرپاند 

همه در  ییپنبه  یپارچه هاتاریخ میالدی، از آغاز  یابد.

 ارستان به کار می رفت. جادر میان باشندگان تخ

 

تاثیر یکراستی بر  ،شمیجاده ابر ریها در مس تمدن آمیزش

به گونه یی  پوشاک باشندگان گرپاند بر جا می گذاشت.

هم و  یخودفرهنگ تکامل  مه ی،لباس سنت خیتارروشن است، 

 ینفوذ فرهنگو همگرایی )انتیگراسیون(  یساز کپارچهی

گیری )کانسولیداسیون= روند ریختیابی و پادر خارجی را 
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 یو قرون وسط عهد قدیممردمان  یفرهنگ -تحکیم( تباری

 میانه، در بر می گیرد. یایآس

 

ها و تمدن ها بر پارچه ها )تکه ها( ی فرهنگ درهم آمیزی 

ها )تکه پارچه بر : ها نیز بازتاب می یافت لباس سازنده

شیپ ، جواهرات، ها(یی که لباس ها از آن دوخته می شد

 ...و شی، لوازم آراهجام

 

 ،که در آن) شمیجاده ابر ی در مسیرتمدن میان یگفتگو 

 یکاالها این نه تنها آورندگان -های بازرگانیکاروان 

پربار  یها ارزش رسانندگانکه  ، بلسرزمین های دوردست

ی، در آمد و شد بودند(، پیوسته روان بود. ساربانان معنو

، های دوره گرده صارقنگارگران، صنعتگران ماهر، را 

 ،نقاشان، ، آوازخوانان و نوازندگان چیره دستخوانندگان

، ، راهبان وکاهنانمبلغان ی،آثار هنرآفرینندگان 

 همراهی می کردند. ،ها پلماتید و دانشمندان

 

مهم  عامل ،میعهد قدهای  یامپراتور نیبزرگتر پدیدآیی

 ی،گرگستره دیبه بومی تمدن  کی یدستاوردهارسانایی 

، یفرهنگچهارچوب آن، در هم آمیزی پویای ، که در دیدگر

  پوشاک رخ داد. دوزندگیهنر در زمینه از جمله 

  

 یتماس ها )در پی پاره های وارداتی پوشاک ها، بیشتر

ی در روند فرایندهای  همگرایی یا فرهنگیا  تباری

یکپارچه ساز )انتیگراسیونی( و همریخت و همگون شونده 

 گ.[، به سازه های -، ]با گذشت زمان)اسیمیالسیونی( (

پوشاک بومی  می گردیدند. در این جا، سخن بر سر  یسنت

از « وزیده»ی فرهنگهای « باد»پذیرایی یکراست و دربست 

« دست چین شده»بل بر سر گزینش آگاهانه و  ،نیست بیرون

، آب یشناس ییبایز ،قهیبا سلپیوند در برخی از پدیده ها 

)گزینش  -ی گستره زندگی خود باشندگانعیطباوضاع و هوا و 

 سلکتیف( است.

 

پارچه ها و در  گام نخستدر  ی،فرهنگ بیرونی راتیتأث

بازتاب می  لباس ها ونیمورد استفاده در دکوراس مواد

 یندهایفرآروند تنها در پوشاک  یاما اشکال اساسیافتند. 

تباری و نیز  در دوره گستره جویی های تمدنی دستخوش 

 ی می گردیدند. دگرگون

 

دوره یانه در م یایآسباشندگان  دگرگونی راستین در پوشاک

پنبه یی  انبوهی از پارچه هایکه رخ داد  ینگامهی کوشان

در کارگاه های ریسندگی و  پنبه])ریسته و بافته شده از 

ها به کار گرفته شد. لباس سازی در مدل  گ.[،-بافندگی(

اشندگان این سرزمین در این جا بدر واقع  جدا از آن که
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])پارچه های  نوع پارچه ها نیبه ساختن خود اخود آغاز 

 . گ.[ نمودند-نخی ریسته شده از پنبه(

 

 نازکترین کاغذی بافته شده از -پارچه های پنبه یی

یی که از سوی ال. ای. الباوم  پنبهفرآورده های 

(Albaum )-  چنگیز  یها یحفارروند در  نامدارباستان شناس

به دست آمدند، ( کنون در ازبیکستان -)در ترمز قدیم تپه

در  پیوند دارند.(، یالدیم میعصر ما )آغاز تقوبه اوایل 

پرخار  منطقه« اتفاق»گورستان ، در کستانیجنوب تاج

گ.[ -یی ])نخی(پنبه پاره هایی از جامه  گ.[،-])فرخار(

 «یدرخت زندگ» به شکل ی پر شاخ و برگا گلدوزسرخرنگ ب

آن سده های سوم میالدی تخمین زده قدمت  که ه استدش افتی

 می شود.

 

قره  ییبودایی به دست آمده از معبد پارچه پنبه قدامت 

چهارم میالدی گمان زده  -تپه در ترمز قدیم، سده های سوم

های نخی بازیافت و لباس ها  پارچه نیتربیش می شود. قدمت

ن زده می نیز همین زمان تخمی (میقدترمز ) قرغان درشده 

شود.
63

های  راهنیپ ی،عادیان شهراین جا، در گورهای در 

ی سنتتنبان )شلوار( های گشاد با دوزندگی و  دیسف ینخ

خاستگاه بومی  هددهننشان آشکارا ، که یافت گردیده است

منابع به تایید ، دوره نیدر ایی اند. پنبه  یپارچه ها

از  ی،مشیابر و گلدارپارچه های راه با سغدیان هم ی،نیچ

پوشاک می دوخته  نیز دیسفیی یا نخی )کتانی( پارچه پنبه 

 . اند

 

 ینشمیابربا پارچه های  ،بافته شده از پنبه یپارچه ها

و رایج شده همزمان  ییگسترده پیمانه به  انهیم یایدر آس

در کارگاه آن  دیو امکان تول یارزان لیبه دل ی درنگ ب

در دوره،  نیدر ا م،با این ه. ابندی یاشاعه م گیخانهای 

پارچه  ،از پنبهنساجی بافته شده ارزان های پارچه پهلوی 

بهای نه  گرانبها در تراز باالی هنری را با اریبسهای 

 می ریسیدند و می بافتند. شمیابرکمتر از 
 

درآمدن سرزمین های پهناور در گستره های امپراتوری های 

 ،شمیابرجاده  یرهایدر مس یهانجگسترش مذاهب قدیم و 

در  پوشاک گردیدند.در  «دمُ » هوممفیابی  شکلزمینه ساز 

روش های  همانند و یپارچه ها ،شمیجاده ابر هایریمس

، در شکل لباس مشابه رواج یافته ی(اطیخدوزندگی )

 .دگرگونی هایی پدید آمد

                                                 
63

ام.، کوزلوفسکی، . الکینا، آ. ک.، محی الدین ووا، گ.  

، پنجم ترمز کهن -پوشاک اواخر سده های چهارمو. آ.، 

، ص. ص. 1996شهرک بودایی قره تپه در ترمز قدیم، مسکو، 

307- 326. 



 199 

 

ردپای خود را  ،مسلط بر جوامع ندر این حال، روشن است دی

 ونیدر دکوراسگام نخست در که در همه جا بر جا می گذاشت 

مثال، اگر  ی. براینه ها نمودار می گردیدپوشاک نمای و

در  بیشترد در آن عصر، مُ ، ی ها را بگیریمعصر هخامنش

 آن ها بازتاب می یافت.دکور جامه ها  و در  یاساس نمای

 

پدیده های بیرونی و بیگانه بیشتر در محیط ، طرفه این که

و د در مُ پدیده های نو  نیا .حاکم پذیرفته می شدند

به عاریه گرفته شده دیگر، شاید دارای بار  یها ینوآور

، نابود کننده سراسری و همه جاگستر فرهنگی نبوده باشند

باشندگان نخبه الیه های  انیدر مپذیره ها بیشتر  رایز

 که برای آنان به عاریه گیریند دش یم ساری و جاری

 گاهیجااری برای تثبیت ی، چونان ابزفرهنگ یها ینوآور

ی شمرده می شد. اجتماع -یفرهنگمشخص  طیدر مح شان ژهیو

نوآوری ها و نوینه پذیری های فرهنگی با گذار از مرحله 

به خود به مرور زمان، ، یفرهنگهمگرایی و درهم آمیزی 

.مبدل می گردیدند یعناصر سنت
64

 

 

پدیدارها و نمادهای فرهنگ هلنی  ی،در دوره کوشان 

 ( کمرنگ گردیده و ریشه کن می شوند و یا دست کمانون)ی

ایالت کوچرو هماهنگ،  -های نو حاکمه هیالو میل  قهیبه سل

  همرنگ  و همخوان می شوند.

 

گنجاندن و تحوالت، با  پسان ها، روند دگرگونی های ظاهری

ی هنرآفرینندگی های  ژرف یها هیدر ال یونانی -هلنیعنصر 

، نرهای زیبای زرگری و گوهرکاریه، که در انجام می گیرد

...بازتاب می یابد. و نگارگری ،آرایی وریزدانه نشانی، 

ها و نوگرایی  یو نوآورها سنت میان  ملتعا ندیفرا نای

نشان پوشاک،  خیمراحل تارهمه در )میان نو و کهنه(  -ها

)ژنیزس  یفرهنگپیدایی و تکوین  دهیچیپ ندایدهنده فر

 شده یکه در گذشته سپراست ها  فرهنگ یو گفتگوکلتوری( 

 .بودند

 

 یانونانهمه اندیشه های ی، انی مردمزندگشیوه در  

هر چند، میزان این پذیرایی . برابرانه پذیرفته نمی شدند

با این هم، بیشتر  کمرنگ شدن کرکتر تباری بود،در گرو 

در پی  یکسره مرپذیری بود. هرچند  تمدنبسته به تراز 

باختریان ، دگرگون شده بود یهلنی ها یتماس با پادشاه

را مدیون هلنیسم  ییبایزتنها دریافت برداشت نو از 

بودند. رفتن زیر بار افسون های هلنیستی، برای هیچ توده 

، بر عکس. گذشتن از خویشتن خویش نبود یبه معناهرگز  یی

                                                 
64

، سانکت پتر بورگ، تمدن های نخستین. ماسوی، و. ام.،  

 .31-30، ص. ص. 1989
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این به معنای یافتن ابزارها و دستاویزهایی برای 

 .خودنمایی و خودبازبینی بود

 

آشکارا در تزیین  ی،ونانها و برگرفته های ی« جستار»

)دکور( پوشاک ها به نمایش در می آمدند: این نمایه های 

ی نیتزئهای رچه می توانستند زیورات و گهرها باشند یا پا

 های بی ریخت )آمورف(گوشواره  دی. شاو پر از نقش و نگار

و  (Tulharتولهر ) یشده از گورها افت، ینیبا دو دلف

 ، اشیای دارای خاستگاه هلنی باشند.(Airytom) تامیریآ

 

را ساخته های  یارداتویژه مصنوعات خرد و ریز وگروه 

تراشی های غربی سنگهای سنگ ُبری و کارگاه آورده شده از 

های گرد حلقه به شکل ، که هیما؟ و اینتالی؟ می ساختند

  را داشتند. یشخصهای مهر حیثیتو  در آورده می شدند

 

نه تنها در هنر را هند تاثیر  یانه ییم یایآسپوشاک 

گهرنشانی نیز پذیرا و  زرکاری زمینهکه در  ، بلینساج

نقش و با ( Serdolikشده بود. گردن بندهای سیردولیکی؟ )

و  یباستان آبداتاز یافت شده در بسیاری  نگارهای گیاهی،

نه تنها در هند، بلکه در ی، باستان شناس اییقرون وسط

 .برخوردار بود یی ژهیو تیاز محبوب سراسر گرپاند

 

 ی،هند ناتییجواهر و تز، از اسالمپیش وره در سراسر د

در هنر  یفرهنگ راتی. تأثت بازرگانی بودمهم معامالکاالی 

بازتاب یافته  یانه نیزم ییایآس زرگری و جواهرنشانی

یا تقلید از و  یهند جواهر میمستق ، عاریه گیرینیابود. 

گنجینه گورستان مثال، در رای ب در تراز بومی بود.آن 

نوک با  -دیده می شودستبند پرآوازه دل ورزین، دو نوع د

، ی نماچیمارپپیچ و تاب های و با  ها یا انجام های پهن

آن( در تاکسیال  آنالوگکه دستبندهای همانند با آن )

(Taxila.پیدا شده است )
65

 

 

ی سبک هندته شده با هایی ساخگوشواره همین دفینه،  در

پژوهشگر گورستان –دیده می شود. بانو گ.آ. پوگانچینکووا 

 )حمیل چکمنی( آراسته ییگردنبند طال(، Dalverzinدل ورزین )

دانه شانی شده  به استوانه هایبسته  ،زنجیر از پنج رشته

را  (almandineسنگ الماندین) و روزهیبا ف (شده یمنبت کار)

دی می پندارد. آویختن چنین حمیل نیز دارای خاستگاه هن

بستگی بانوان به الیه نشانه  ( ها،بند)گردن  گردنهای 

                                                 
65

پیوندهای باختر و هند در . پوگانچینکوا، گ. آ.،  

فرهنگی، مسکو، -// هند قدیم، پیوندهای تاریخیآبدات هنری

 .346، ص. 1982
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و اغلب در  شمرده می شودطبقه اشراف هند باالیی و  های

پوشاک بودایی ها در مجسمه های گندهاری دیده می شود.
66

 

 

مشاهده  آفرینشیدو جنبش آشکارا  ی،دوره کوشان هنردر  

جنبش های دودمانی به عنوان ها را  آن توان یکه ممی شود 

سده های و قدیم نر در دوران چون ه، خواند ییو بودا

 پیوند داشته است. یمذهب یدئولوژیبا ا همواره میانه

 

شالوده بر  یدر دوره کوشانگرپاندی ها  کیش دودمانی 

نیاکان شان )که بیشتر پیشه شبانی و دامداری  یباورها

ی الوهیت کشاورز بومی و آداب و رسوم کهنداشتند(، 

 بخشیدن به شهریاران و ستایش از آنان استوار بوده است. 

 

 یدئولوژیا گسترده پخش جهینتدر هنر، در  ییبودا سبک

و کاهنان راهبان در گرپاند پدید آمد که از سوی  ییبودا

گندهارا، و گام نخست از ، در قدیم هنداز مناطق  ییبودا

مرکزی، پخش گردید.ز هند سپس ا
67

 

 

 یی،بودا سنت های نوشتاریدر شاه گرپاندی،  -کنیشکا

پخش کننده آیین بودایی وانمود سرسخت و چونان پیرو 

شاید نزدیک به یک ، پاییبرابتکار  ،ژهیبه وگردیده است. 

، که بودایی به او نسبت داده می شودجامع  صد نیایشگاه

 سمیبودتشکل اندیشه های تعصب ورزانه در بزرگی را نقش 

جاپان پخش تبت، مغولستان و  ،نیدر چ ندهیدر آکه ، الیشم

گردید، بازی نموده بود.
68
  

 

پدیدار با  یدر دوره کوشان گرپاند بودا در نییآ گسترش

 در این جا بههند  یاز عناصر فرهنگ باستانشدن برخی 

ساختن رسم و رواج هایی چون  وستاناز هند. همراه بود

مقاصد  یبرامغاره ها  اتاق هایاستفاده از استوپه ها، 

 یریبا تصاو یوارید یها یو نقاشها مجسمه  ساختن، نیایشی

، در گذشته، برای نمایش بوداانسان )در سیمای از بودا 

ژست ها و ویژگی شد( با کار گرفته می نمادها تنها از 

 آمده بود.، قدیمهند  های خاص پدید آمده در

 

                                                 
66

اشیای وارداتی آورده شده از . پوگانچینکوا، گ. آ.،  

سرزمین های بیگانه در مسیرهای آسیای میانه یی راه بزرگ 

، ص. 1990// اوچرک های تاریخ و فرهنگ، تاشکنت، ابریشم

 . 38-23ص. 
67

هنر و فرهنگ . آ.، . استاویسکی، ب. یا.، یاسینکو، س 

 .244، ص. ایرانیان قدیم
68

، جلد یکم، تاریخ باستان و قدیم، تاریخ مردم تاجیک.  

 .436-435، ص. ص. 1998دوشنبه، 
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پر نقش و  عناصر جداگانهاز  یبرخهمین گونه  ،از هند

ی، آب لوفرینچون  ینقوش ، از جملهیو معمارگیاهی  نگار

سنگنبشته و  ییهمه جاکاوش های  عاریه گرفته شده بود.

د نده ینشان م( Barahami( و براهمی )Kharoshtiهای خروشتی )

رسم الخط ها با  ییآشناهمچنین   ،بودا نییآ ترشگسبا که 

های هندی پیوند داشت.و زبان 
69

 

 

از کانون  گرپاند در ییبوداختمان های ساژی تیپولو

(Canonهای هندوستانی پیروی ) .در  با این هم، می کردند

 -ی محلیمعمارهای سنت بومی برخاسته از  یتفاوت هاآن ها 

در گرپاند، ساخت و ساز آشکار است. در گام نخست، فن 

که  یدر حال ( بود.آجرخام )خشت  -یساختماناصلی مصالح 

کار گرفته می شد.  سنگوستان از هندگام در همان هندر 

کف فضا و دوین در ت بام ها چوبی بودند و همچنین گنبدی.

 باختری -نیوناسنت های یاز  یاریساتاق ها، چیزهای ب

ی به سفارش ستمیبا س ژهیو به و یهلن یمرتبط با معمار

 کار می رفت. 

 

یی گرپاند، بوداهای ساختمان  ینیتزئ یها یدر طراح

با الگو  های ساخته شده یی را تندیسبرجسته اه جایگ

در  ییبوداو سوژه های پرداخته شده  ریاز تصاو برداری

تندیس ها بی تردید پیرو از  یبخشداشتند. روشن است  ،هند

و سوژه ها ساخته شده اند. مانند نماد بودا   ریتصاو نیا

 کاری کیپالستهای سنت  اب زین یبخش مگر، بوداییراهبان و 
غیر  ، افراددوشیزگان ریتصاو اند.مرتبط ر باختر هن

، از این دست رزمندگان( و donators) اهداکنندگان -مذهبی

 اند.

 
 یعنی یسنگ یکه در آن مجسمه هاجایی  -گندهارا متفاوت از

گچُبری با ، پیکرتراشی سنگی بیشتر بود، در گرپاند مرکزی

 کرهیپد و رویه کشی گچی، رواج داشت. هر چنرس  گل کاربرد

ی هم دیده می شود. برای مثال در  نیایشگاه سنگ یها

 (.Ayrtamآیرتام )

 

که ، ییبودا یساختمان ها در یوارید یهاسیماپردازی  

 در بر گیرنده، استمانده  پاره هایی از آن تا به امروز

و نیایشنامه های بودایی، نیایشگاه بودا  یسنت ریتصاو

های نیایش و صحنه  (،bodhisattvaدیستاوها )وب -های بودایی

 ریتصاو نیاپرستش و سرودخوانی اند. با این هم، هر چند، 

چهره های قربانیان، روشن است،  ،اند  (canonic)«کانونی»
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کاوش ها در قره تپه در ترمز . استاویسکی، ب.، یا.،  

قدیم و اهمیت آن برای مطالعه تعامالت فرهنگی میان توده 

های آسیای میانه و // پیوندهای توده های جهان قدیم

 .8، ص. 1990قفقاز، مسکو، 
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گی های برجست در چهره پردازی ها، بیخی بومی می باشند.

 .مذهبی نشان داده شده استو  یظاهر یها یژگیوسیما و 

 

بودا و  kakoni ریتصاوداز پر ،کوچکعرصه هنرهای در  

( گسترش coroplasticsکوروپالستیک ) در (boddisatv) ستاویبود

بیشتری یافته بود.
70

 

 

پرستشگاه هایی از دیدگاه طراحی همانند به نیایشگاه های 

 ریکستان( و تصاویتپه در جنوب ازبگرپاندیری )مانند قره 

دن و ب یا ایقان )ایکون( نورین در پیرامونبودا با هاله 

وستان هندکه در ، سر زده از شانه هاآتش  یشعله ها زین

ر آثار پیمانه گسترده دبه  داشت ون رواج یدوره کوشان

ارائه گردیده ور ( چین و خاور دXinjiangسینکیانگ ) ییبودا

ر هنر و دهنده دگرگونی هایی اند که د ببازتااند، شاید 

 د. همو در گرپاند رونما گردیده بو ییبودا یمعمار

 

به  آسیای خاوری، منطقه به گرپاند از سمیگسترش بود

ی ایآس ییبوداو کاهنان مرهون راهبان  بسیار پیمانه

 سیتاسهای نوی صومعه  و کاهنان، راهبان نیا .میانه بود

 یها به زبانرا رونویسی و آن را  «متون مقدس» کرده،

 بومی ترجمه و تفسیر کردند.

 

با تصاویر تپه  قره کشف شده در یوارید یها ینقاش

 یهنر که در چهارچوب جریان (donatorsاهداکنندگان )

 یها پرداز شده اند، همانند یدر هنر کوشان« دودمانی»

 ریتاث گواه بر، که وستان دارندهند یآثار هنر در یاریبس

 ینهادها بر، نه تنها یکوشانهنر آسیای میانه در دوره 

هنر هند است. نیز در ، بلیاسیس
71
  

 

گسترش بسیاری  یوشانگرپاند کدر  « دودمانی»ر سکوالر هن

 به پادشاهان تیالوهبودن قائل یافته بود. با این هم، 

شان  ریتصاو پرستشو ستایشگری از آنان ، آنان یا تقدیس

منجر به  نیایشگاه ها و مهربانی مردم نسبت به آن ها،در 

چنین  نی. اکیش شاهنشاهی گردیده بودو رشد  یریشکل گ

 ، فرقهتباری یه های گوناگونالبه رورزی اتباع وابسته مه

 بایتقربا بار به امپراتور، مختلف  طقاو من یمذهب یها

داشتن تعلق آنان مشترک  یژگکه وی پرستانه، هنیو م یذهبم

 آیین پذیرفته شده یی بود. ،بود یمپراتورابه 

 

                                                 
70

// هنر بودایی باکتریای کوشانی. پوگاچینکووا، گ. آ.،  

مطالعه ارثیه فرهنگی خاور زمین، سنت های فرهنگی و 

عاریه گیری در توسعه فرهنگ ها و تمدن های قدیم، سانکت 

 . 41، ص. 1999پتربورگ، 
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 .9تپه، ص.  . استاویسکی، ب. یا.، کاوش ها در قره 
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اتباع و هم برای خود  یبرا هم ی،مفهوم امپراتورخود 

و بخشی  تیشخص بود.شده  لبدم ایان به ارزش مهمیفرمانراو

ی)گرپاندی( کوشان پادشاهان به تیالوهشدن قائل  ای

پادشاهان شالوده یی را به دست می دهد تا گمان بزنیم که 

 تشویق می نمودند و یخود را به امپراتورتباع امهرورزی 

از  شیستامعبود. نه تنها به امپراتور، به عنوان 

 ه بود. رسم شد ز ارجگزاری به امپراتوریو نی امپراتور

 

گرپاندی ها شاهنشاهی خود را در درازای زمان مدیدی تا 

دادند و یکپارچگی گسترش توانستند به یاری جنگ افزارها 

شاهنشاهی گرپاند را  ینظام ند. سرشتنگه داشتآن را 

 ی،دولت کوشان استیس .دنکنی م دییانیز ت ینیچمنابع 

قدرت برابر  را در اه های رنگارنگتباع دارای خاستگا

وفادار به زمان عین در  در ترس و یامپراتور ینظام

با شور و احساس نسبت به  زیو نخاستگاه آسمانی شاهنشاهی 

نگه داشته بود.و امپراتور  یامپراتور
72
  

 

 کاخی ی،کوشانگرپاند  کیش دودمانی تندیسی یبنا کهنترین

کمپوزیسیون های ا کستان( بیجنوب ازب)در  خالچایان در

های پیکره  ینقاشمنحصر به فرد تندیسی و بازمانده های 

متر و  3525x ساختمان اندازهی است. ماندن ادیبه یی 

ده متر  -و دهلیزها راهروهامساحت اتاق های آن به شمول 

 -شش ستونی عمیق پورتال ،کاخرویه  یاصل یدر نمااست. 

 یدو ستون ، اتاقییرایسالن پذ -آنو پشت سر ایوان 

چپ و راست سالن در دو سوی  .، قرار داردپادشاهی گاهتخت

 وانیا....واقع است. ، وزرادخانه، های جنبیاتاق  ی،مرکز

آرایش  گوناگون کمپوزیسیون های تندیسیبا کاخ و سالن 

ی کاخ سالن اصل برجسته در یبه اندازه کافیافته اند که 

 اند.شده  نیتزئو  به گونه نه چندان نمایان در ایوان 

 

کمپوزیسیون اصلی عبارت است از تختگاه پادشاهی که 

جایگاه مرکزی را در آن شهریار نشسته بر تخت و همسر وی 

)که در دو سوی آن ها مجسمه های اعضای خانواده شان و 

سرشناسان بومی قرار دارد و باالی سر آن ها تندیس های 

می شود(،  آتن، هرکول و نیک، دیده« جلوه داده شده یوحش»

می گیرند. در کمپوزیسیون های دیوار شمالی کاخ، 

فرمانروای نشسته بر نیمکت یا دراز کرسی نه چندان بلند 

های  تندیس شچپ و راست دیده می شود که در دو سوی آن، در

ی کوشان یپادشاه ش از خاندان کیبستگان و دوستان نزد

ن جا گرفته اند. کمپوزیسیو (Girayهیرایی یا گیرایی)

کمانداران  یایصحنه نبرد پو ی،جنوب وارید یوبر رتندیسی 
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کیش شاهنشاهی در امپراتوری . موکرجی، ب. ان.،  

// هند و آسیای میانه )در دوره پیش از اسالم(، کوشانی

 . 177، ص. 2000تاشکنت، 
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پاهیان سمسلح با جنگ افزارهای سبک را با سواره نظام 

 با جنگ افزارهای سنگین را به نمایش می کشد.مسلح سراپا 

 

 GAگ. آ. پوگاچینکوا )-به پنداشت پژوهشگر نامدار

Pugachenkova دست و تندیس آرایی،  یمجسمه ساز(، چرخه اصلی

ری و ستایشگری از خاندان هیرایی یا اندر کار بزرگدا

گیرایی کوشانی بوده است که در صحنه ها این خاندان را 

به  انیخدا تیحماها و ... با  لوطیبا نوازندگان، همراه 

نمایش کشیده شده است.
73

تشریفاتی ساختمان بر پیوند میان 

و همه کیش شخصیت گیرای و یا دودمان ا کاخ خالچایان ودر 

 پژوهشگران اذعان دارند. 

 

و جریان دودمانی  یکوشان نامدار ترین بنای کیش دودمانی 

در  تلکُ سرخ در تپه  پر آوازه گرپاند، نیایشگاه در هنر

برازندگی و شایندگی  .بغالن در شمال افغانستان استاستان 

نخستین  جا نیکه در اسرخ ُکتل )کوتل( در آن است 

باختری با نوشتار   زبانرگ به بز ه(بسنگنبشته )کتیب

کوشانی به روی تخته سنگ پیدا شده است که در باره 

)که در متن کتیبه از « معبد کنیشکای پیروزمند» یبازساز

ی مقدس )خدای مقدس؟( یاد شده است(، «َبگولوگو»او به نام 

  حکایت دارد.  

 

ساخته  کتل سرخ تپهبر فراز  کنیشکای پیروزمند پرستشگاه

دیوارهای دژگونه احاطه شده از د که با کمربندی شده بو

با  سوسه قرار داشت که از  اطیحیانه معبد در مبود. 

آن که در امتداد )شکل،  لیمستط یبرج هاهای دارای وارید

. بوداحاطه شده شده بودند(،  دهیکشهمین گونه ایوان ها 

تصویرهای رنگ ، قدیمدر دوران  هاواریدتاقچه های در 

 انیو خدا یکوشان تندیسی شهریاران آسمانی یگل آمیزی شده

ها و آرامگاه های کوشانی کشیده شده بودند و  ارتگاهیز

آتش  پرستشگاه ها، در آتشدان های نیایشگاه اصلی و دیگر

 زبانه می کشید. مقدس

 

هدف ساختن معبد کنیشکای پیروزمند چونان یک ساختمان 

ر نشان دادن افزون ب، ی هاکوشان کیش دودمانیمرتبط با 

 «انیخانه خدا»مقدس بودن این دودمان، بر مقصد همانند 

خانه  شناخته شده چونانو کشف شده در اوایل سده بیستم 

این جا یافت شده است، در در و سازی که  )ساختی دودمان

 در مات ی( در روستاچنین خوانده شده است یهندکتیبه 

 نیدر ازند.  یم هیتک ،در دره گنگ( Mathuraماتهور )

 ستادهیاکنیشکای  یسنگتمام نمای معروف  تندیس نیایشگاه،

نشسته بر  یپادشاه کوشان -( VimaTaktoنیز ویما تاکتو )و 
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 .است شده افتی ،پدربزرگ امپراتور معروف اصالح طلب -تخت

از دیگر  یاریو بس یپادشاهان کوشاناین جا، تصاویر 

شده است، هنر هند ساخته  اب گانهیب یها در سبک تیشخص

 ی است.مرکزگرپاند  یفرهنگ هنربه اما مشابه 

  
ی روستا سرخ کتل و، خالچایان های یافت شده درمجسمه  

ساخته شده اند  کوشانهنر  «جریان دودمانی»سبک مات، به 

و شکست بخشیدن توان به  که ممیزه این سبک، تمایل

که در پوزیشن  به فرمانروایان دارای الوهیت است یریناپذ

در )متناظر( متقارن  یبا پاهاایستاده  (فرونتالهی )جب

، به تصویر کشیده شده رهبران استپ ها یگرانبها یردا

 اند.

 

کیش دودمانی کوشانی از سه معبد  گ[-یچ یک ازه]در ساختن 

طراحی پیروی نشده است. چنین بر می  -سنت واحد معماری

 یها یژگیواز  ،ها از آن کیهر آید که هنگام بر افراشتن 

کوشان در کیش دودمانی در بومی استفاده گردیده بود. چه، 

وجود  ، کانون سختگیرانه معماری صومعه یی آن زمان

نداشت.
74
  

 
نگارش در  در انتشارهمچنین نقش مهمی را  شمیجاده ابر

نوشته  گارشینآثار در همانا  یانه بازی نمود.م یایآس

 م آمیزیدر ه روشنتر از هر جایی ی،دوره کوشاندر شده 

آثار نگارشی است.  قدیم بازتاب یافتهدوران  یفرهنگ ها

در این مختلف  یها بانوشته شده به زیافت شده فزونشمار ن

در اند.  گسترده باشندگان گرپاند یتماس ها جا، گواه بر

رسم الخط به شش نوع دست کم  در کشور گرپاند یدوره کوشان

برخاسته و  نانواز نگارش یکه  کار می رفت: نگارش باختری

خروشتی  و یبراهم -یهند تکامل یافته بود، نوشتارهای

(Kharoshti)،  کشف یی که چندی پیش  «ناشناخته»نوشتار

رواج  ی(اشکانپارتی )و  یسغد یهانیز رسم الخط و  کردید

 داشت.

 

ی کاربرد داشته الدیمنوشتار باختری هنوز در سده یکم 

زبان شالوده بر تری ، نوشتار باخدر جنوب، در باختراست. 

ار باختری، و نوشت زبانگسترش یافته و در گرپاند  یآرام

در رسم الخط دولتی بوده است. داشته و زبان و  تیسمر

، به نوشتار و زبان دولتی و زبان ارنوشت نکنیشکا، ایعصر

شاه گرپاند، در  -کنیشکای یکم فرمانمبدل گردیده بودند. 

 ( گواه بر این امر اند. تاندر شمال افغانسرباطک ) بهیکت
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گ هنر و فرهن»س.آ.،  اتسنکو،ی.، ایب.  ،یسکیاستاو.  

 .256-248 ، ص. ص.2002مسکو،  ،«باستان انیرانیا



 207 

صادر  یونانفرمان خود را به زبان ی )کنیشکا( و او...»

ی به زبان باختری( عنی) ییایزبان آر بهآن را سپس و  کرد

و  یدو زبان رسم یدر پهلو یی،ایآرزبان «. ضمیمه ساخت

. بود یامپراتورپهناور زبان ارتباطات در گستره  ی،بوم

تخارستان از سده یکم  -باخترار باختری )آریایی( در نوشت

 دولت گرپاند تیموجود انیتا پا یعنتا اوایل سده هشتم، ی

 بود.حرف  بیست و پنج یدارا ی باختریالفبا رواج داشت.

تجسمی یا پیکره یی  -وجود دارد رسم الخط باختریدو نوع 

 مشقی )کورسیوی(. -یا پیکانی و مورب )مانومنتال(

 
ی را می توان به گونه مشروط نوشتارهای شناخته شده باختر

 به سه دسته تقسیم کرد: 

نوشته های حک  –(epigraphic -ایپی گرافیک )سر لوحه یی -1

ظروف ساخته  ها و رویسنگ شده به روی صخره ها و تخته 

 ،گرید یایو اششده از گل ُرس و سفالینه ها، زیورات 

 ،یک( نوشته شده روی سکه هاسکه شناس) نومیزماتیکی  -2

 یروهای خطی نوشته شده بر  نسخه)یی ته دست نوش  -3

 پوستو  برگ های درختان نخل )پالما(، روسیپاپبرگ های 

 ( جانوران

 
یافته های نوشتاری باختری روی هم رفته  ی،کوشان رهدو در

. با این است دهیگرد تیتثب تنها در گستره گرپاند مرکزی

 با یتخته سنگ هم، یک اثر کشف شده بیرون از آن هم هست:

خروشتی و  باختری، (trilingoyخط سه زبانی یا تریلینگویی)

 ناور.دشت پیدا شده از « ناشناخته»نامه 

 

-])تا کنون خوانده ناشده( « ناشناخته»نوشتارهای نامه 

گ.[ در قره تپه، خاتون رباط، کوش تپه )قوش تپه؟ یا خوش 

ز قدیم، سرخ ُکتل، آی خانم و... ترمتپه؟(، کمپیر تپه، 

شده اند. در بیرون از گستره گرپاند، تنها سه شناخته 

 مرو، دشت ناور و کیسیا کتیبه یافت شده است: قرغان

مرکز اصلی رواج باختر قدیم. چنین بر می آید که درست 

رسم از سه  یکی نیهمچنبوده است که « ناشناخته»رسم الخط 

به شمار  یکوشان یشناخته شده در امپراتور تیبه رسمالخط 

 .ه استبود

 

 یایآس پژوهشگر نامور –( EV Rtveladzeای. و. رتویالدزه ) 

شگفتی آوری را پیشنهاد نمود: او بر آن  هی، فرضیانهم

ی را بازتاب زبان مردمیستی ناشناخته با است که رسم الخط

الیه چشمگیر باشندگان گرپاند را  یدوره کوشاندهد که در 

دولت بازی ی و ادار یمذهب یدر زندگرا  ینقش مهم ساخته و
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زبان خاندان حاکم و بخش ممتاز  ایو  نموده باشند

باشندگان کشور بوده است.
75

 

 

 در واقعرا باختر  یبومباشندگان از  ییبخش عمده 
 ،تبارهای با خاستگاه ایران خاوری -باختریان می ساختند

و آثار  تونکه نوشتار و زبان آن ها در بسیاری از م

 است. بازتاب یافته 

 

تباری عمده باختری دارای نوشتار یا رسم الخط سه گروه 

باختری و خروشتی در کتیبه  –نوشتار. دو خودی بوده اند

دیده می شوند. چون نوشتار  ناورشت های یافت شده از د

 یبومباشندگان عمده هنوز نشان دهنده زبان بخش  باختری

هندی مستعمرات  تیزبان جمعنوشتار خروشتی، و  گرپاند بود

بس برازنده یی که نقش یی را بازتاب می داد وداب مذهبو 

 بازی می نمودند. یجامعه کوشان یدر زندگرا 

 

 یدر زندگرا  ی، که نقش مهمباشندگان گرپاند سومالیه 

، توده های شبان پیشه رمه کردند یم یبازجامعه  یاسیس

دار و دامدار یویه شی یا یوچی و تخاری بودند )که شاید 

هنوز مشخص تار شان زبان و نوشکه ، (یک مردم بوده باشند

گرپاند بس  خیتار رد( ها Yueh) ییوی نقشچون نشده است. 

بزرگ بوده است و در تریلینگوی دشت ناور، رسم الخط 

در پهلوی رسم الخط های باختری و خروشتی، « ناشناخته»

چونان رسم الخط رسمی تبارز نموده است، شاید رسم الخط 

تخاری را برساند. با داوری از  - یویه شی زبانناشناخته 

ی از روستاها ینه هاسفال یبر روروی نگاره های یافت شده 

 یرسمار، تنها نوشتار نوشت ننشیمنی، می توان گفت که ای

توده یی نیز به کار می رفت. طیمحبود، بل که در ن
76

 

 

 یسه زبان رسم بهنوشته شده آثار نوشتاری گرپاندی 

فرمانروایان  ی سیاسی رهنگ باالفهنده نشان د ی،امپراتور

و انتشار  الیه های تباری جامعهاست، که منافع همه  آن

در  کشورهمه گوشه های در  ی آنان راهانوشتار گسترده 

 نظر می گرفتند.

 

                                                 
75

. شاید این دبیره به زبان یوئه شی )تخاری یا کوشانی(  

بوده باشد که زبان اصلی و نیایی کوشانیان به شمار است. 

باید متوجه بود که این زبان را با زبان باختری )بلخی( 

 یکی گرفته نشود. زیرا زبان کوشانی )ُتخاری( یعنی زبان

سکایی ختنی یک زبان کونتم و خاوری است. در حالی که 

زبان باختری سئتم و از زبان های شمال غربی ایرانی به 

 شمار می رود. 
76

 انه،یم یای.، تمدن، دولت و فرهنگ آسیا دزه،الیرتو.  

 .158-150ص. ، ص. 2000تاشکنت، 
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در کلکسیون « باختری نامه»به نوشته شده  ینسخه خطچند صد 

ن.  ها آن انیدر مد. خلیلی در لندن نگهداری می شود که 

بیست سند از  شیب ،نامه هاافزون بر ، امزیلیو زمیس

 فروش و اجاره، ضمانت ینامه هاسازشراردادها، ق» -یقانون

را « یا رهاسازی هیهدنامه های  ی، گواههادی، رسخط ها

شناسایی نموده است.
77

 

 

گواه آشکار بر آن باهم آمیزی  نفس تثبیت نوشتار گرپاندی

روان  یانهم یایآس توانمند یکه در امپراتوراست  یفرهنگ

نشاندهی  -یکاوشگر فرانسو-( Fussmanفیوس مان ) ژان بود.

زبان باختری بازگرداندن کوشانی ها با که  می کند

، اداره هندحفظ با همزمان  ی،دولت)آریایی( چونان  زبان 

 . ی بوده اندبه طور گسترده دو زبان

 

د ی ماننهندیی مذهبی فرقه امانه ساز همه  یکوشان حاکمان

(، Vaishnavismویشنوویسم )، یسم، بود(Saivismشویسم )

، پنداشت این پژوهشگربه . کردند یم تیحماو... جاینیسم

 نیا»بود.  یکوشان استیس یاصل یاز دستاوردها یکی نیا

و  یرانیعناصر ابردباری پذیرفته شده  آگاهانه و یستیهمز

ثبات  متعدد لیاز دالبی تردید یکی  ی امپراتوری،هند

«آن بود.طول عمر پایداری دراز مدت و  ی،سبن
78

 

 
کشور  یفرهنگ یزندگ خاص دهیپدگسترش سراسری بودیسم، 

ه نمایش بهمراه با  گرپاند بود. فرمانروایان گرپاند

با  و یگسترده مذهب گذاشتن شکیبایی، بردباری و دگرپذیری

گوناگون در سری های  یهابازتابدهی توجه به خدایان آیین 

آرامگاه  بومی نیز متعهد بوده اند. انیه خدابسکه یی، 

 ینشان داده شده بر رو (Pantheonها و تکثیرگرایی دینی )

را در بر می گیرد که  انیخداتن از  یسها، نزدیک به سکه 

های شان به  نامهیکل )فیگور( های ایشان با برشمردن 

 زبان باختری همراه است.

 

 ی، مانند خدایخدایان ویژه بوم ،انیخدا نیا انیدر م

و نیز خدایان عمومی ایرانی  وخشخدای رود  ،ایآمودر

 -یروزیپلهه اخدای خورشید طلوع کننده،  -مانند میترا

و همین گونه،  (Farro)فر  -آتش یخدا (،Oanindoهوانید )

ی )میسوپوتامی(، نیالنهر نیبخدایان متعلق به کیش های 

ی، هلنخدایان  و(Nana) نانا  نننه یا -«بزرگ یبانو»مانند 

( و Selene) سلینی -خدای مهتاب ،وسیهل -ی آفتابخدامانند 

                                                 
77

، 1997ویلیامس ن.، اسناد تازه باختری// سال  -. سیمس 

 .10-3ص. ص.  ،3شماره 
78

// زبان و فرهنگ در دوره کوشانی ها. فوسمان ژ.،  

، 15کلکسیون های سکه یی و تاریخی آسیای میانه، شماره 

 .52، ص. 1988مسکو، 
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نیز خدایان  ( وSarapisمصری ساراپیس ) -یونانی یخدایا 

دیده می شوند. شایان یادآوری است   ، از جمله بودایهند

)به  خاستگاه های شاننظر از  صرفکه همه خدایان خاوری، 

تیق پالستیک پرداز شده طراحی )مدلیری( ع ( در سنتوایجز ش

های عتیقه ساخته شده  یژگیبا واند. هر چند هم نه همیشه 

 اند.

 

(Anthropomorphنمادهای انتروپومورف ) 
79

 انیخدا نیاگونه  

 ی، برا)نمایش آن ها در سیمای انسان ها( از جمله بودا

طراحان )مدلیر های( گرپاندی و شده و نخستین بار پرداز 

سیماپردازی  بهام ساختن آن ها، دیگر هنرمندان، هنگ

و پروسناژهای  انیخدا یکرنگاریو پ)ایکونوگرافی( 

ها سکه  یرو ری، در تصاوگونه نرو می آوردند. ای یباستان

 یو سنت ها آفرینش ندیراف، ها بهیدر کتو همین گونه 

ی گوناگون از جمله سنت های عهد عتیق برای بهره گیری هنر

ی یافت.برای مقاصد خودی، بازتاب م
80
  

 

«( فرقه یی« )»کولتی» کیپالسترواج گ لکاری مذهبی تزیینی 

گواه بر پیروی بخش  ی،زرتشتخاکسپاری گسترش مراسم  و

 است. یسنت یاز باورهاچشمگیر باشندگان گرپاند 

 

ی نیشهرنشپدید آمده در اثر  یاجتماعاوضاع 

به گسترش  در گرپاند، عیوس( urbanization)اوربانیزاسیون 

به نظر مساعدت کرده بود. چنین  تیجمع انیبودا در م نییآ

ی یی را بازی می دئولوژینقش ا ،بودا نییرسد که آ یم

به گونه مثبت مردم گوناگون  یگروه ها که از سوی نمود

بودند  یشهرگان زاد بینجبوداییان، هم شد.  یمارزیابی 

مطالبه می شد و « یاری رسانی مساعی»یشتر بها که از آن 

با ترک گفتن که یان تازه وارد شهرنبوهی از هم ا

احساس  گانهیبشان  یسنتنگری جهان خود را از ، روستاها

توده مذهب واقعا  کیبه  اییبودمی کردند. در آوردن آیین 

 نهیمردم دست کم در زم یو برابرساز یبه همترازسازیی، 

مساعدت می کرد. ،یو معنو یروحان
81
  

 

                                                 
79

انسان و  -. انتروپومورفی )متشکل از دو جز: انتروپوس 

 -ریخت، شکل، قیافه، سیما( و مشتقات آن -مورف

، «انسان ریختانه» -، انتروپومورفیسمکیانتروپومورف

، انسان نمایانه، انسان سیما، انسان «انسان شکل

 گ. -شکلیگری.
80

مقدمه یی در تاریخ فرهنگ و هنر . استاویسکی، ب. یا.،  

 .48-47، ص. توده های آسیای میانه
81

آسیای میانه و هند: پنج هزار سال . ماسون و. ام.،  

مانه  // هند و آسیایپیوندهای فرهنگی و تعامل آفرینشی

 .115، ص. 2000)دوره پیش از اسالم(، تاشکنت، 
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گوناگون  یفلسف ی ونید هایو جریان  ها ی سامانهستیهمز

 دهی، از پدواحد یاسیسنظام  کدر چهارچوب ی، گرپاند در

بردباری و تمدن جهان بود.  خیمنحصر به فرد در تار یها

مهم که شرط  ،کلمه نیدر مفهوم گسترده ا یفرهنگدگرپذیری 

حفظ اصالت سنت  گرپاند به شمار می رفت،فرهنگ  ییشکوفا

را در کنار  بومی ینگ هافره یو دستاوردهابومی  یها

برای سراسر گستره پهناور  یفرهنگمشترک  یارزش هاآفریدن 

سکه های  لیو تحل هیتجز گونه یی کهبه  میسر گردانید.

 بردباری و دگر پذیری باوری،، یک نشان می دهندشناس

 انیخداسینکریتیک( پانتئون تکثرگرایی دینی تلفیق شده )

، ی، هندیانه ییم یایآس -یرانیا دارای خاستگاه های

 بردباری و شکیباییروشن  نشانگر عتیقه،و یی  انهیخاورم

 یاسیفرهنگ س پهناور و تراز باالی یمپراتورادر  یمذهب

 فرمانروایان آن بوده است.

 

ار و خط هم به زبان نوشتاوایل هزاره یکم میالدی،  در

هم در زبان باختری بر شالوده آرامی پدید می  و یسغد

سده های به خصوص در و در زمان باستان  یدسغآید. خط 

 میاز مرو قد -ایآسارواز پهناوری در گستره قبلی  انهیم

و زبان رواج داشت  و تبت نی، مغولستان، چیآلتا گرفته تا

زمینه بازرگانی در  ژهی، به واصلی مکالمه بزارا یسغد

به عنوان هم را  ینقش مهممردمان گوناگون بود که  میان

 می کرد. یباز یطارتبا لهیوس

 

رک وبا تهای سغدیان غولستان، که تماس سینکیانگ و م در

هنجارهای به  یسغدخط ، و تنگاتنگ بود کیها به خصوص نزد

اویغوری قدیم هماهنگ )همخوان، عیار، همساز،  زبان

خط و نگارش « سپردن بزرگ»آغاز که دمساز...( گردیده بود 

غور ها و سپس به ها به دست اوی یسغدمیانه یی از  یایآس

 منچورها شمرده می شود.  

 
سغدیان را در  ساز نقش تمدن گریبار د کبایسته است تا ی

برجسته بسازیم و نشاندهی کنیم.  شمیجاده ابرمسیرهای 

ه گسترش ب شمیجاده ابر یرهایدر مسهرگاه سغدی ها 

 ، نقشی مساعدت کردندو فرهنگ یاقتصاد یدستاوردها

در شرق، عهد عتیق  ارثیه گسترشدر باختریان و گرپاندیان 

 یستیبلند مدت همز یو سنت ها ییدر گسترش فرهنگ بودا

به ویژه مهم بوده  یمذهب و جریان های گوناگون ها ستمیس

 است.

 

 یایآسبه پختگی رسیده هنر و معماری بودایی  یها سنت

ه محرک یروین یانه یی در هر گوشه و کنار کشور گرپاند،م

در سرزمین های دور دست  ییبودافرهنگ  به توسعه تازه یی

گسترش  وریا می بخشیدند.ک جاپان و، نیچ در  –خاور زمین

و  ینابودبه معنای  ،شمیجاده ابر ریبودا در طول مس نییآ
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 کی نیا ت های بومی نبود.آداب و سن ،حذف باورها ای

 تاثیرگذاری و پذیرایی آفرینشیتعامل و  دهیچیپ ندیفرا

سنت های  ریتاثشده تحول یافته زیر  نو آورده یسنت ها

 بومی بود.

 

جاده  ییظهور و شکوفاهنگام ، در یدر دوره کوشان درست

و  کیروابط نزدی و فرهنگپیوندهای  تیاهم بود که شمیابر

 یارزش ها تنگاتنگ میان توده های گوناگون محسوس گردیده،

باشندگان در فرهنگ های مشترک سنت  تدوین و یفرهنگباهمی 

 « پدیدار گردیدند. ایسآاور ره گست

 

 
 داکتر گوزل محی الدین اوا

 
 «گرپاند»امپراتوری  نقش

 یانهم یایآس توسعه تمدندر   

 

به  ستانکیتاجعلم تاریخ در  های اخیر بیستم،دهه  در

 هیهمسا یکشورهادیرین )قدیم( باستان و  خیمنابع تار

تر کامل و  خیتار نویسیباز دسترسی یافته است که امکان

را فراهم می سازد.  یخیشناخته شده تار های تیواقع ساختن

 ستمیب سدهمطالعات انجام شده در اواخر پیوند،  نیدر ا

های گسست سنت است.  مهم ژهیبه و نیچ ندانشمندا یاز سو

و باستان  یخیتار ناپذیر و پیوسته تاریخی و کشفیات

 یاز موارد م یمنحصر به فرد زمان ما، در برخ یشناس

 کی را از یخیموجود تار یها آرایه ند هنوز همناتو

پذیرفته  «یسنت»علم در چه که از آن  تر متفاوت دگاهید

 ند.ریگب در نظر شده است، 

 

شده روشن علم  یبراتازه که  یجالب علمفاکت های از  یکی

 اطالعاتاست. نخستین « گرپاند»است، اطالعات در باره دولت 

هنگامی ، یعلمافل و حلقات مح انیر مددولت باره این در 

 ،نیعلوم چ یکادماز سوی ا، 1983که در سال روشن گردید 

زبان به  ینیچ یها کیتاج خیتاره باردر کتاب  نخستین 

و  ( چاپ شدShuav Zhuvshinشواف ژوف شین ) شیرایو ی بانیچ

ی نشر گردید.غوریاو به زبان  1985در سال 
82

 

 

لی اوژفپین  -ینیه چبرجست دانشمندان تدوین این کتاب،در 

(Lyuzhvpin)موشونین ،یی، عبدهللا سلطان، وانگ شو 

(Mushunien)انیگول نی، جنژی ی، ل (Gulian)ان یونسان ، ت

(Yunsan)در اثر داشتندمشارکت  گرانیو د مو ی، سوئ .

، دولت گرپاند به یبخش کوچک، «ها کیتاجفشرده  خچهیتار»

                                                 
82

 . 14-13. تاریخ کوتاه تاجیک ها، ص. ص.  
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نه قبلیسده های میامحل آن در دوران باستان و 
83

اختصاص  

در تحقیقات قربان  ،دولت این خیتاره است. بر داده شد

ی که به فرهنگ تاجیک های چینی انگیکنیسدانشمند  -شیرین

روشنی بیشتری افگنده شده است. تخصیص یافته است،
84

 

 

و  ی، عربیرانیا کارگیری از منابعمحدود  امکانات

 جهینتاجازه نمی داد تا  ینیچ سندگانینو به ،ییاروپا

 ی را انجام دهند. ]از همین رو هم[ گسترده ترگیری های 

علوم شناخته  یخیتار یداده ها یی سهیمقا لیو تحل هیتجز

نیز  گرپاند دولت ییایشده در جهان مربوط به دوره پو

 ینیدانشمندان چ یحال، در نوشته ها نیبا ا صورت نگرفت.

مر کرد ع سال پنجصداز  شیب دولت گرپاند که ژهیبر نقش و

یک دوجین خاندان یا دودمان جانشین یک دیگر آن  یدر ط و

  گردیدند، نشاندهی گردیده بود. 

 
از گرپاند را  دولت بارهاطالعات در  ی،نیچ پژوهشگران

، هند بازدید نموده از ییزائران بودا نامه هایسفر

ی دون شمالپادشاهی خاندان های  دورهدر دریافته اند. 

)سده  ونیسونگ  -زائر  ،(386-534) (Dunhuangهوانگ )

و هنگام جهانگردی، وارد کشور گرپاند گردیده  چهارم(

  نشاندهی کرده بود که این کشور در پامیر واقع است.

 

سیوانتسزیان  -ییبوداجهانگردان از  گرید یکی

(Syuantszyan ) گرپاند به سر  کشوردر پنج روز  629سال در

روزانه خود زیر نام برده بود. او در دفترچه خاطرات 

( 641)« روزنامچه در باره سرزمین غربی عهد بزرگ تانگ»

و شرح سردارنشین های منطقه  عتیطببه پرداز  به تفصیل

علی  (Syuantszyan) انیوانتسزیسپرداخته است.  ریپام

می  برجستهالخصوص گرپاند را چونان یکی از دولت های عصر 

ختن و  دولت های از دیدگاه توانمندی خود باکه  سازد 

را  ه است. او این موضوعبود (سهیقابل مقاهمتراز ) کاشغر

از  خود راکه شاه گرپاند بود  دهیکه شنمی آورد 

مهر » ود را خو مردم  مهر )خورشید(نوادگان شاهزاده »

کشور  نیا لیزمان تشک ،منابعخوانده بود. در « زادگان

 مهین ند راگرپا یریزمان شکلگ ینی. منابع چیاد نشده است

سده یکم، اوایل سده دوم می دانند. دوم
85

 

 

 در دست نیست،آن هرچند، شواهد مکتوب دال بر بنیادگذاری 

ست روشن اوجود دارد.  میمستق ریغ یاز داده ها یاما برخ

                                                 
83

. چنانی که می دانیم، سده های میانه به دو دوره قبلی  

 و بعدی تقسیم می گردد.
84

. بیچورین، ن. ی.، آسیای میانه  و ترکستان خاوری،  

 . 88، ص. 1997آلماآتی، 
85

 . همان جا. 
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( Tunsho(، تون شوی )Vyushahویو شاه ) -شهریار گرپاندکه 

ائو بان چ ینیساالر چ سپهدر عصر را  ییمقدس بودازائر 

پیوند با در  یاطالعاتدر باره آن که میالدی( آورد  32-102)

 بر جا مانده است.کاشغر  پویایی هایش در نواحی

 

در  پویایی های تون شو که زمان نویسد یمقربان  نیریش

ی همخوانی دارد.کوشانشاه  -کنیشکادوره  ابگرپاند، 
86
  

 

بحث  ضوعمو کیدر علم درازی زمان  پادشاهی کنیشکا خیتار 

 مهینزمان فرمانروایی او را  ینیبود. دانشمندان چانگیز 

شگفتی برانگیز  یاتکشفسده یکم میالدی می پندارند. دوم 

ی روستا در )فرمان نامه او( شکایکن کتیبه )سنگنبشته(

 زبان هببغالن، در شمال افغانستان(  در استان) رباطک

. باختری، بر قدمت پادشاهی گرپاند روشنایی می افگند

بر  تازه، کشفاین در پرتو دوره فرمانروایی کنیشکا، 

میان  ی،سیدانشمند انگل -(Cribbد. کیرب ) مطالعات پایه

میالدی( تثبیت می گردد. 146-120یا  126 -100سال های )
87

 

 

 اوایل -قرن یکم دوم مهین ،شروعبه عنوان نقطه هرگاه 

 دوم را بگیریم، چنین بر می آید که تون شو ) قرن

(Tunsho ،را نخستین شاه گرپاند نیاورده بود. همین گونه

میالدی می  727-713فروپاشی دولت گرپاند مقارن با سال های 

گردد. درست هنگامی که بر پایه داده های منابع چینی، 

شاه گرپاندی، با بخشی از باشندگان خود به  -فیو شین

تابعیت تبت درآمد.
88

از گرپاند ، دولت از همین هنگام 

 می گردد. دیناپد یخیتار عرصه

 
ی اطالعات متناقض گرپاند کشورباره حدود در  ،منابعدر 

داده  یبه علت اختالف زماناین اما احتماال  دیده می شود.

 یاسیس اوضاعدولت با توجه به  یکه مرزها ی، زمانها است

 ه است.یدردگ رییتغمتحمل 

 

چه روزنام»دوازدهم به فصل رویکرد  با ،ینیچ پژوهشگران 

که می نویسند  «نگات عهد بزرگ یغربدر باره سرزمین 

])میان  یو شمال یجنوب یها دودماندر عصر گرپاند  دولت»

مرزهای گرپاند در غرب تا  که یهنگام ([589-317سال های 

خوارزم و در شمال تا کاشغر گسترش یافته و در جنوب 

  (Kagylykکشمیر را در بر می گرفت و در خاور تا کاگیلیک )

                                                 
86

 40بان شیرین، ص. . قر 
87

  . Sim – Williams N., Cribb j. A New Bactrian Inscription// Silk Road Art 

and Archacology. –Vol. 4- Kamakura, 1995/96y. P.75-142. 
88

 40. قربان شیرین، همان جا، ص.  
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اویغور جمهوری توده  -)کنون در استان خودگردان سینکیانگ

«.یی چین( می رسید، به اوج توانمندی خود رسیده بود
89
  

 

 انگیک نیس گسترهتنها در  ،دولت گرپاند شگوفایی اوج در

های یولیراک . در قلمروشتوجود دا بزرگ شهر دوازده، آن

(Yulerak)، ( سیرلیکSerlyk) ،( اینگاسارIngasar) اراچول ،

(Arachul ،)  16670 ،هان دوره( در یامروز انگیک نیس)گستره  

  نفر بود و باش داشتند.

 

باشندگان ملک یویلیر »: ( آمده استHanshu« )هان شو» در

(Yuler،) ( سیرلیکSerlyk،) ( اینگاسارIngasar،)  اراچول

(Arachul از یک )اند لهیقب ،( اما یویلیرهاyuelr منشای )

کان  به کینزداز دیدگاه خاستگاه  مگر، ارندترکی ند

(Kan و )ی سغدی ها([ اند و عنی)] ی هاد( ها )کانامه ها

مسکون نیستند.
90

 

 

زبان و ( نشاندهی می نماید که Syuantszyanسویوان تسزیان )

 هان شوی همانند است بل که کاشغرتار گرپاندها به نوش
ها( نزدیک  کان ها )کانامه بهگرپاندها  دهد کهگواهی می 

 اند.

 

گان گرپاند بر شالوده دنشار بازبان و نوشتکه است  روشن

 اینست. در نی ی، اما همانند سغدبوده است یمبتن یرانیا

ی در سغدباره اشاعه رسم الخط در  ینیحال، پژوهشگران چ

، دوره تان )تانگ( در کاشغر سخن می گویند. همراه با آن

بر آن که در سولی  هست دال یشواهدگاهنامه تان شو در 

(Suli در(  ) ،)نوشتار هندی رایج بوده است.کاشغر
91

داده  

تعارضی  اطالعات نیبا ا انگیک نیس یشناس نباستا یها

  ندارند.

 

 
منابع  بر خواهیم گشت.موضوع زبان دو باره به  پسانترما 

 -گرپانددولت  نخستینکه هسته  گواه بر آن اند ینیچ

تاشقرغان
92

در نشین  کیتاجحیه خودگردان مرکز نا –کنونی 

                                                 
89

 . همان جا. 
90

تاجیک لرین کیسکیچی )». تاریخ فشرده تاجیک ها  

اویغوری، ارومچی، انتشارات خلق سین  به زبان«( تاریخی

 . 16-9، ص. 1985کیانگ، 
91

، )ژونگو تاژیک فرهنگ تاجیکان چین. قربان شیرین،  

مدنیتی(، در زبان ایغوری، ارومچی، انتشارات توده یی 

 . 1992سینکیانگ، 
92

. با شهر تاشقرغان )خلم( در استان بلخ افغانستان  

 اشتباه نشود.
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جمهوری توده یی چین بوده  انگیک نیمنطقه خودمختار س

، ( در آن دورهYarkandقند )اری یارکند یا نیسر زماست. 

 گرپاند بوده است. دولت  ریناپذ ییجدا یبخش

 

منابع دولت در ی، نام این نیچپنداشت پژوهندگان به 

اند که از گرپ–یرانیابه و ی، هیپانتو بوده است نیچ

، کوه -« گر»پیوند دو کلمه ایرانی قدیم ساخته شده است: 

راه یعنی راه کوهی یا راه کوهستانی یعنی نام  -«پاند»و 

نشان دهنده شاید ، که کشور، کشور راه کوهستانی بوده است

 بوده باشد.« شمیجاده ابر»آن  بر سر راه  تیاهم

 

 
ساختن  ریاسگرپاند آغاز به تصرف و ، شاه هم واقع در

پهن ساختن  رای بچه، . نموده بود هیهمساسرزمین های 

 تی: تقووجود داشته است یخیتارعینی  لیدالگستره کشور، 

، دریایی شمیراه ابرمبنی بر متنوع ساختن  اراده گردیدن

درست در همین  .پیوند می دادبا رم و مصر که کشور را 

در ت خود متصرفاگسترش گرپاند آغاز به  شاههنگام بود که 

نمود و عمال سرزمین هایی تا کرانه های جنوبی  جنوب و غرب

رود سند اشغال گردید و در  جنوب تا خوارزم به تصرف 

  درآورده شد.

 

ی تیامنوظایف که از کاشغر، گزارش می دهند  ینیمنابع چ

سوی فرمانروا از  نهمستقالگونه به  سرزمین های جنوبی

ایستگاه هایی برای سرا و شاه کاروانانجام می شد. 

پاییدن مسافران ساخته، و با این کار، زمینه بایسته را 

 برای رهنوردان فزونشمار فراهم می آورد.

 

شگوفایی راه  ینه تنها برافرمانروا  نیاپویایی های 

 دولتخود  تیتوسعه و تقونیز برای  ، بلشمیجاده ابر

 سودمند بوده است.

 

 یسنگ ها طال، روصدبا  دولت گرپاند بازرگانی پر رونقی را

 واردفرآورده های دامداری و نیز  و ری، پشم، حصگرانبها

 ریمس نیدر اساختن کاالهای زیستاری )معیشتی( و اکزوتیک 

 تیموقع. به برجسته شدن و باال آمدن گرپاند، برد یم شیپ

آن  کمک می نمود. شمیجاده ابرآن بر سر راه  کیژیاسترات

و  یغربسرزمین های  ،ولتد همین قیاز طرهمانا ، هم

پیوند می  ، شمیابردریایی با جاده میانه  یامپراتور

دوره شگوفایی دولت گرپاند در اهمیت آن که یافتند 

 افزایش می یابد.

 

ه منظور ببه جنوب،  لشکرکشی های جهانگیرانه شاه گرپاند

برای نخستین بار در  کیتیوپولدسترسی به هدف مهم جی
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و گشودن راه جنوب،  یاهایحدود دره رسیدن ب –منطقهتاریخ 

  مرتبط بوده است. ییایدر ریمسبه سوی 

 
 ی همگاهعلمیانه از دیدگاه م یایدر آسچیرگی گرپاندها 

 (kidariها، کیداری ) یکوشان است با دوره های فرمانروایی

، خیر علم تار، یفتلی ها، و هیونی ها )خیون ها(. دها

 دولت»، «لت کیداریدو» ،«یدولت کوشان»هایی چون  نام

سکه های نام از روی  «.دولت یفتلی» )خیون ها( و« هیونی

فرمانروایان و نیز داده های از های بر جا مانده 

 اند.شناخته شده ...و  یزانسی، بیارسپمنابع اری نوشت

 

 یایآس پژوهشگر نامدار -به پنداشت ای. و. رتویالدزه

اختی( پیش از )سکه شن «نومیزماتیک»یانه، از ویژگی های م

یانه این بوده است که در روند سال های م یایآساسالم 

 -متمادی، سکه ها را به نام بنیادگذار دودمان کوشانی
چنانی که پژوهش های چندین ساله و بزنند « ضرب»، کوشان

 ،منطقه نیدر ا ادر سکه هنشان داده اند، دانشمند این 

تنها ست و یی زده نشده ا لهیقبنام های تباری یا هرگز 

شاهان آورده می شده است. تاصفهم  یو گاهیا لقب نام 
93

 

 

کیداری ها درست مانند یفتلی ها از  نام ،ادیز گمانبه  

که  «یفتالن»و « کیدار»های خاندان های شاه های نام روی 

 این خاندان ها بوده اند، گرفته شده است.  انگذارانیبن

 

، ها یکوشانگ.[ -ی]خاندان هاتسلط  ی،نیچویسی ن خیتاردر 

به  رتبطم هیونی ها یا خیونی ها و یفتلی ها، ،کیداری ها

هم، این  ، آنگرپاند پنداشته می شوند دولتزیستایی دوره 

کشورهای جداگانه دارای تعامل، باهم در خاندان ها نه 

متحد گردانیده شده اند،
94

بل به گمان غالب از دیدگاه  

هیونی ، کیداری ،یانکوشما، این خاندان ها )خاندان های 

کشور گرپاند فرمان می رانده  به طور مداوم در و یفتلی(

 اند.

 

نام کشور ، یعلمرای محافل ، تا کنون بچنانی که می دانیم

در آن در گ.[ -]خاندان های نام برده شدهکه باستانی یی 

. مانده بودشناخته بودند، ناظاهر شده  یخیتار یصحنه ها

                                                 
93

.، سکه های تیورکش، فرمانروای . رتویالدزه، ای. و 

 .45، ص.2001چاچ// نومیزماتیک آسیای میانه، تاشکنت، 
94

. یعنی امپراتوری کیرپاند، اصل بوده و کشور کیرپاندی  

ها به نام کشور کیرپاند یاد می شده است و خاندان های 

کوشانی، کیداری، هیونی و یفتلی تنها خاندان هایی بوده 

 د فرمانراوایی می کرده اند.اند که در کشور کیرپان
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منافات علم مدرن  دره شده شناخت یخیتار قیحقا نیا

 ندارد. 

 

ی محل جر و بحث کوشان یمپراتورهم تاریخ فروپاشی اهنوز 

های فراوان است. دانشمندان، تنها بر پایه داده های 

در خود را  یخیتارآرایه های  ی(سکه شناسنومیزماتیک )

باره حضور والیان ساسانی در سده چهارم در سرزمین های 

ض این امپراتوری استوار می سازند کوشانیان پس از انقرا

)زیرا، تا کنون منابع دیگر مکتوب یافت نگردیده است(. 

به ، پژوهشگران را فاکت موجودیت سکه های مضروب )مسکوک(

 انیحضور وال شهیبه اند ،یکوشانو  یساسانهای سکه نمونه 

  هر چند ی کشانیده است.کوشان یها نیدر سرزم یساسان

در نشانه های بازمانده، به زبان های تیتوالتورا )القاب( 

شاه » ،«کوشانشاه »باختری بوده است: و  انهیم پارسی

 «.یکوشان شاهنشاه»، و حتا «کبیر کوشان

 

در دوره  با قاطعیت می توان تثبیت شده پنداشت که

  379 - 309 دوم ساسانی، که در سال های شاپور پادشاهی 

 -یان ساسانیبر ایران فرمان می راند، به راستی وال

گ.[ حضور داشته اند.-کوشانی ]در خاور ایران
95

 

 

سکه  یداده هاروسی، بر پایه دانشمند  -نبرگیواو. ای. 

را با مساعی  ها  نیسرزمی، راندن ساسانی ها از این شناس

باهمی هیون ها و کیداری ها، مقارن با اواخر سال های 

لی ها دهه هشتاد سده چهارم ربط می دهد. او فرازآیی یفت

را در خاور ُتخارستان در همین دوره می پندارد.
96

 

 

پس کوتاهی  مدت ،هارمشده چدوم  مهیدر نبه گمان زیاد، 

گرپاند والیت های در  یکوشانبر افتادن دودمان  از 

که کیداری ها را سرنگون کرده ، وجود داشته اند یساسان

بودند، و سپس در این جا هیون ها و یفتلی ها فرمان می 

 نده اند. را

 

کیداری ها و یفتلی ها را توده های باهم  ی،نیمنابع چ

خویشاوند می پنداشته اند که چنین بر می آید که از 

بازماندگان ساک ها بوده اند. مرز و بوم بود و باش 

مناطق و  ریپام ها )یفتلی ها( را در« یی»کیداری ها و 

تم همسایه آن، که در اواخر سال های دهه پنجاه سده بیس

شکل به پس سو (Bernshtamدر آغاز از سوی آ. ن. برن اشتام )

                                                 
95

، آسیای میانه در دوره کوشانی. استاوینسکی، ب. ی.،  

 .432-430، ص. ص. 1998// تاریخ خلق تاجیک، دوشنبه، 
96

. واینبرگ، ب. ای، برخی از مسایل تاریخ تخارستان در  

سده های چهارم و پنجم میالدی، // نشریه قره تپه، شماره 

 .137،ص. 1972چهارم، مسکو، 
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کرونولوژیک )تقویمی یا محاسبات  پایه، بر تر مفصل

دانشمند جاپانی،  -(Enokiگاهنامه یی( از سوی ک. انوکی )

به بنا  ی،خیتار یعلم ارائه گردید، از سوی محافل رسمی

رغم  هم، به  موضوعپذیرفته نشد. خود  یاسیسانگیزه های 

 ی سپردهفراموشبه ، علمی مسلم یها تیواقعدر دست داشتن 

گوشه های گوناگون هم در توده ها را  نمیهن ایشد و 

آ. م. ماندل اشتام ، ی همزمانیانه نمایاندند. م یایسآ

(Mandelstam)  )بخش که یفتلی ها را با هیونی ها )خیون ها

ها در بدخشان به سر می بردند، یکی می آن  شتریب

نداشت.پ
97

 

 

یی روس، ایسآشناخته شده اوردانشمند  -ل. ان. گومیلیوف

کشور در »بر آن بود که گستره بود و باش یفتلی ها دقیقا 

موقعیت دارد. او می پنداشت که « ریپام کوهستانی پیرامون

 ه( بودBaidiنیاکان یفتلی ها، قبیله بای دی )از  یکی»

سده های یکم و ی ها در از آن در دوره کوشان یبخش است که

نوی م از روی نام دره، ناو یفتل کوچیده دره  به دوم 

ها )به زبان چینی(، یفتلی ها )به « یی»یافته بودند: 

 زبان یونانی( و هیاطله )به زبان عربی(. 

 

گومیلیوف برای مدلل ساختن برداشت های خود توپونیم )نام 

ی نام منطقه ی -یا یفتل« ایفتل»گیتایی یا جغرافیایی( 

در کرانه های رود پنج در بدخشان
98

جایی  -را به کار بست 

که شاید سردارنشین یفتلی در آن قرار داشت و به گونه یی 

که در باال خاطر نشان گردید، از سوی شاه گرپاند تصرف 

 گردیده بود. 

 

 گونه یی که در به (، K. Enokiک. انوکی ) -جاپانی پژوهشگر

 ستگاهیزا  گومیلیف، زمان بهمنیز شد، یادآوری باال 

 و ینینابع چروی داده های م، از نخستین یفتلی ها را
می انگاشت. غرب بدخشانیفتل،  توپونیم

99
   

 

که یسد نودانشمند چینی می  -(Syuantszyanسیوان تسیان )

« دیئن -او»گذشت تا گرپاند را پادشاهی قرن  نیچند»

 «. )یفتلی( تصرف نمود

                                                 
97

. ماندل اشتام، آ. م.، پیرامون برخی از مسایل  
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برهه ریختیابی در توانست چنین بر می آید که گرپاند 

را با هم متحد  و هندوکش ریپام یکوه لیقبا خود، همه

گستره های پهناور  تصرف بیشتر به چیزی که  -گرداند

آمده ماهبانویان  لیقبایکجا با و شمال هند یانه م یایآس

رهبری نخستین به (( yuechzhiy)یوئه شی، یوچی یا یویچژی )

مساعدت  ی،کوشاناندان خ –یانه م یایدر آس یتورامپرا

 .نمود

 

نخستین باره  در( شواهدی Houhvnshuکتاب هوهاونشو ) در

( Kudzule Kadfizکودزولی یا کوجوال کدفیزس ) -یپادشاه کوشان

و اندی سال، سال صد  کگذشت ی پس از»حفظ گردیده است: 

 -سردار( گویشانی )کوشانی( - Yabguیبغو یا یاگبو )

چهار شهزاده (Kudzula Kadfiz) کدفیزس کیوتسزیوکیو یا کودزوال

خواند. پادشاهی او  خود را پادشاهدیگر را سرکوب نمود و 

( Anxiگویشانی)کوشانی( خوانده می شد. او با انسی ) –

( )کابل( را گرفت و سپس به Gaof)پارتی( جنگید، گاوف )

پادشاهی خود، پادشاهی پودو )آراخوزیا یا ناحیه غزنی( 

کشمیر( نیز چیره - Gibinو بر گیبین )را وصل گردانید 

 «گردید...

 

باال، با مدارک  یدادهایو رو ها (تیواقعفاکت ها )همه 

در گرپاند همخوانی دارند.  خیتار قیحقاباره منابع در 

ی متمادی فرمانروایی خود سال هاکوجوال کدفیزس طی واقع، 

باختر  مبدل گردید که دولت گسترده کشهریار توانمند یبه 

گ.[ -]سرزمین کنونی(، کرانه چپ آن راعمدتا ر آن دوره د)

 خود داشت. طرهیس ریز را و شمال هند «افغانستان»

 

، بومیحاکمان  نبود.دولت به شدت متمرکز  نی، اهم نیبا ا

 اطاعت می کردند، از Kudzule Kadfizکوجوال کدفیزس ازکه 

  دشای ها  کهسکه  تنوع که  ی برخوردار بودنداستقالل بزرگ

ضرب زده می شدند، گواه بر آن  از سوی فرمانداران بومی

ها  و آنشت دانسکه وجود کشور هنوز نوع واحد در  است. 

، پادشاهان پارت، رومامپراتوران به ضرب زدن سکه های 

خترو کاپیسابا یونانفرمانروایان ی
100

 ادامه می دادند.

 

کنیشکا، -عهد شاه چهارم گرپاند از خاندان کوشانی در 

مکتوبی حفظ نقل مکان کرد. منابع به بلخ ، ظاهرا ایتختپ

برخاسته از همین خود گردیده است  دال بر این که کنیشکا 

ی دونگ خط یاز نسخه ها یکیدر استان )بلخ( بوده است. 

و تدوین گردیده  تیمتن به زبان سانسکر( )Dunhuang) هوانگ

آمده است که  ،(ی آن ادامه یافته استتندر ترجمه خُ 

                                                 
100
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 نیا «.کنیشکا از دودمان فرمانروایان بلخ برخاسته است»

به مرکز  تختیپاانتقال  مدلل بودن و موجه بودنسند 

در ، رو به گسترش را توضیح می دهد. آن هم یورتامپرا

 گرپاندیشاه  یادآوری گردید،که در باال  گونه همانآغاز، 
به رسیدن  یتالش برا، با جنوبراستای فتوحات خود را در 

 متوجه ساخته بود.  ییایدرهای اه ر

 

یادشده یافت شده در سنگنبشته رباطک، فهرستی فرمان در 

زیر حاکمیت کنیشکا شمال هند که ی شهرهااز مهمترین 

کاوسامبیا : ساکت، درآمده بود، آورده شده است

(Kausambiya،) ( پاتالیپورPataliputra  )و  ( چمپChamp. )
101

 

 

کنیشکا  د کهنده یهند، نشان م درشده فتح های شهر فهرست

ره  ایاو درتوانسته بود به هدف جیوپولیتیک خود برسد. 

تا خوارزم کنیشکا گستره یی از  کشورگشوده بود. دیگر 

را در بر می گرفت. جنوب هند ( در Narbad) نارباد رودخانه

ی مبدل می مندورنی یورتبه امپرا گرپاند در این دوره

یانه پدید م یایقلمرو آس در بارنخستین  یبرا گردد که

 آمده بود.

 

 ریمس نخستین داریپاکاردهی ه ب یامپراتورگستره پهناور 

ترانس کانتیننتال )سراسر قاره یی( در تاریخ  کیپلماتید

 درآوردن توده های .، مساعدت می کردشمیجاده ابر -بشریت

، یانهم یایآسهای کنونی قلمروهنگامی باشندگان  که یمردم

بودند،  رانیاز ا ییبخش هاو ، پاکستان، هند، افغانستان

 یاز مداخالت نظام ینسب تیدولت واحد و امن کزیر چتر ی

 اقتصاد و فرهنگ ییمنجر به رشد شهرها، شکوفا ی،خارج

 .گردیده بود

 

به درهم  ی،اسیعرصه س پدیدآیی امپراتوری گرپاند در

به ی خاور و باختر مساعدت نمود. گرپاند، تمدن هاآمیزی 

در آن  در باختر تقریبا با رم هم مرز شده بود.نوبه خود 

فرمان می  یاتورچهار امپردر عمل  ایآساروقاره هنگام در 

امپراتوری  راند: امپراتوری هان، امپراتوری گرپاند،

 روم. امپراتوری  ی )پارتی( واشکان

 

جهان  سراسرکه  آمده است 250-245یی سال های در متون بودا

کوشان )بخوان ، رم، نی)چیم می گردد: تقسبه سه بخش 

، میالدی  281 ایو  266سال های  و در اسنادگرپاند(( 

بخشی از خاک هند از دست رفته بود، سخن از که  هنگامی

                                                 
101
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 رومی،، ینی: چمی رود)امپراتور( « انآسمپسر »چهار 

هندی. و یکوشان
102 

 

 اوفرمان شاه کنیشکا این است که شده در فاکت مهم یاد 

زبانی  -رمان را به زیان آریایی تدوین نموده بودمتن ف

.وجود نداشته بود که پیش از این،
103

باختری  -زبان آریایی

تخارستان تا اوایل سده هشتم حفظ گردیده  -ر باخترکه د

زبان با  یونانزبان ی جاگزین ی،در حوزه رسمبود، 

یی در پهلوی ایآریی بومی می گردد. زبان ایآر -باختری

زبان  ی،امپراتورپهناور در گستره  می،زبان های بو

 . مراودات بود

 
 ،شور گرپاندک آیین دولتی که نویسند یم ینیچ منابع

بودیسم بود. مگر، چنین چیزی مشروط پنداشته می شود. چون 

در گستره پهناور امپراتوری، به دشوار بتوان از چیرگی 

سرسخت خود  ،شاهسخن گفت.  در آن دورهتنها یک آیین 

مواد  شمرده می شد. یمعنو هبربود و ر ییوداآیین ب پابند

باختر در سرزمین  سمید که بودنده ینشان م یباستانشناس

ها در  عربات حوفتدوره کنیشکا رخنه نموده، تا زمان  در

سده های هفتم و هشتم میالدی رسمیت داشته بود و در بخش 

خاوری تخارستان، در پامیر و پیرامون آن، دست شمال های 

سده نهم ادامه داشت. تا آغازم ک
104

 

 

 یایدر آسواقع  ییودابشناخته شده بناهای یادبود  نیچن 

کافرنهان،  قره تپه، فیاض تپه، قلعه، انیبامیانه چون م

گرپاند پدید آمده  دولتعهد شگوفایی در  ...واجنه تپه 

گواه بر  یباستانشناسداده های ، ند، باز همچبودند. هر 

 آیین ها اند. گردی با سمیبودهمزیستی 

 

مدت گرپاند در این بود که در آن  یامپراتوربرجستگی 

و  هانظام و  یفرهنگ و تباری بلندی سنت های رنگارنگ

 در همزیستی به سر می بردند. یمذهبگوناگون  جنبش های

 

 چون خود)شمرده می شد  شرویپ یدئولوژیا سمیبود ند،چ هر

کشور آیین  در هم،با آن  (،یان مومنی بودندحاکمان بودا

، (Shaivismشیوایسم یا شاویویسم ) ،ینیسمج هایی چون

 .شتوجود دا( Manichaeismی و مانوی یا منیشایسم )زرتشت

 

، ات آیینیانیو جر یو فلسف ینید یهاتنوع نظام  یستیهمز

منحصر پدیده های ، از یاسیواحد س سامانه کچهارچوب یدر 
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دباری، شکیبایی و برتمدن جهان است.  خیبه فرد در تار

 ،کلمه یواقع فهومم نیدر گسترده تر ی،فرهنگیکدیگرپذیری 

را می امکان  نیبود، ا یفرهنگ ییمهم شکوفاکه پیش زمینه 

 یفرهنگ ها یو دستاوردهابومی  یاصالت سنت هاداد تا 

 یرزش هاکشور، اگستره پهناور  یو برارا حفظ کرد  یمحل

 ی مشترکی را پدیدآورد.فرهنگ

 

در درازای  یمذهب یبردبار از همین هنگام است کهدرست 

به یک سنت ماندگار تبدیل می  ها کیتاج خیتارسراسر 

ی نشان می دهند، مواد باستان شناسگردد. به گونه یی که 

بر کنیشکا،  پدر -هرگاه در هنگام فرمانروایی ویما کدفیز

را بازتاب می دادند، در  وایش سیمای سکه ها، تنها یرو

یشکا )به گواهی آنالیزهای نومیزماتیکی )سکه کن زمان

به ترازی رسیده بود که  یمذهب یبردبارشناختی((، 

باورهای گوناگون بود و شمار  نندهک قیتلف  گاهنیایش

 یایآس -یرانیا به سی تن می رسید که خاستگاه انیخدا

یی و عهد عتیقی داشتند که  انهی، خاورمیهندیانه یی، م

پهناور و  یمپراتورادر  یمذهبخود نشانگر بردباری 

 شهریار آن است. یاسیفرهنگ ستراز باالی  و  گسترده

 
وضوعات جلب توجه به م یبرای است تالش، تنها مقاله نیا

 هسپرده شددست فراموشی زمان  به  عینو در  «شناخته شده»

که  کشفیات تازه( و جلب توجه به ی هاکوشانمانند موضوع )

تاریک مسایل مربوط به شکلگیری گوشه های از  یاریبسبر 

آن ها در  یها شهیریانه و م یایدر آسترین دولت ها کهن 

 منطقه روشنی می افگند.

 

به هر رو، خواستیم یادآور شویم که هستند فاکت ها و 

 باکه کشوری به نام  گرپاند د نهمی د نشانکه  یبعمنا

 یایدر آسهای دولتداری سنت  ساله و با پنجصد تاریخ 

 وجود داشته است. ه،انیم

 

این دولت دیرپا و مسن با عمر دراز خود، مدت ها برای  

چندی  نیتا هم رایزعلم امروزی تاریخ ناآشنا مانده بود. 

پیش، آرایه های تاریخی در زمینه، بر شالوده داده های 

پاره های اندکشمار و  یک، سکه شناسیکباستان شناسناچیز 

 یآکادم د، تا این کهاریک بنا می گردینوشتبازمانده 

مربوط به مکتوب منابع به بررسی پیگیرانه  نیعلوم چ

را « گرپاند»همت گماشت و نام شایسته کشور  کیتاج خیتار

  وارد مدار علمی گردانید. 

 
در طی ، که دراززمان  نیچنگرپاند در یک  دولت یتوجودم

یفتلی، یکی پس دیگری  کیداری و ، یکوشانآن، دودمان های 

از  یاریبسار آمدند، تهدابی را برای دولتداری روی ک
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به یانه ساخت که سزاوار است م یایآس توده های باشنده 

 پژوهشگران مبدل گردد.از  یاریبس شایان موضوع توجه

 

 خیتاردر عرصه  تازه سده بیستم پژوهش های، در پرتو کنون

و داده ها  مساله گردآوری و جمعبندی ی؛شناس باستانو 

دولت شناخته شده چهارچوب  دری آن ها خیتارتفسیر 

و لزوم تدوین تاریخ این دولت پدید می آید. « گرپاند»

توان  یمرا ن( یخی، تاریمطالعات جامع )باستان شناس نیا

پژوهش و  نیچ یباستان شناس یداده هابه سنجش گرفتن بدون 

  «انجام داد. هیهمسا یدانشمندان کشورهاهای 

 
 یادداشت:

( چینی که به پارسی Hepantuoی )«هیپانتو» در باره واژه

یا گرپاند )کشور راه کوهستانی( ترجمه « گرپاند»دری 

 نموده ایم:  
ندارد، از این رو، با حروف  ینیزبان چمی دانیم که 

ایماها )هیروغلیف ها( سر وکار داریم. بانو محی الدینوا 

این واژه را از زبان اویغوری برگرفته اند و چون در 

نیست، هر کلمه یی را که دارای این حرف  Hروسی حرف  زبان

را می نشانند. از این رو، « خ»یا « گ»باشد، به جای آن  

و یا هم شکل « خیرپانت»یا « گیرپانت»می بایست به شکل 

« درپانیک»می نوشتند. اما به شکل « گرپانت»درست تر آن 

نوشته اند که درست نیست. من در دیداری در شهر دوشنبه 

با ایشان، در زمینه خواستار توضیحات گردیدم.  2011در 

ایشان گفتند من نمی دانم که چرا در زبان اویغوری به 

کیرپاند نوشته اند. من هم با تکیه بر  -جای گرپاند

سرچشمه اویغوری کیرپاند نوشته ام. تالش می کنم در سفر 

آینده ام به سینکیانگ با دانشمندان اویغوری در زمینه 

 نکاش بپردازم تا علت را دریابم.به ک

  

بهتر است در آینده »به هر رو، من خاطر نشان ساختم که 

گرپاند بنویسند. زیرا در زبان پارسی  -به جای کیرپاند

می گفتند که همین « گر»قدیم درست مانند روسی کوه را 

می گویند. ما غرجستان داریم که « غر»اکنون در پشتو 

داریم که باز هم « غور»دهد. دقیقا کوهستان معنا می 

همان غر یا گر است. غوربند داریم که کوهبند معنا می 

دهد و شاید هم گورپند )گربند( یعنی همین گرپاند بوده 

می گویند که گوره « گره»باشد. به زبان روسی  هم کوه را 

 نوشته می شود.  

 

از سوی دیگر، کیرپاند می تواند کسانی را که بخواهند در 

چینی به پژوهش در باره این واژه  بپردازند راه گم زبان 

 سازد زیرا: 

 . دهدی صدا م «که» ینیچ فیروغلیصدا در ه نیا -«ک» 

 دارد. را  «تهه» یصدا -«ت»
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 یبا صداها یچگاهیه ینیکلمه چ چیه ،و مهمتر از همه...

 .ابدی ینمپایان صدا  ی( بهای حرف می)بهتر افاده نما

 نیاست که با اندکتر یاریبس یا( هان)صدحل ینیدر زبان چ 

 .ی  شودمفهوم کلمه گم م ،نحل رییتغ

تنها قابل بحث است و  درپانیهم در به اصطالح ک« پ»رف ح 

می شود  ینیزبان چدر  رپانتیکلمه ک قیاز مطالعه دقپس 

« ب» یصدا ینیزبان چ رایز«:  ب» ایو است « پ»دریافت که 

 نگیتسیدر اول نام ب   همی دهد کشمال معنا  «یب  »و ندارد 

  .را دارد« پ» ی(، صدانگیکیپ ایو  نگیجی)ب

( پشتو ټمانند ) ییو صدا ستین ینیچ یهم در صدا« د»رف ح 

  .را دارد

 

به ویژه ) ییاروپا یهاونریسیم ،بعده ب سده شانزدهماز  

را به  ینیچ (یها فیروغلیهایماها )تا ند دی( کوشمسیحیان

 یبعد یرا در دهه ها وهیش نیو هم سندیبنو ینیحروف الت

ه آوردند، ب فیروغلیدر ه ُفرمیها ر ینیکه چ ستمیده بس

از پس معمول شده است که  ،لحاظ نیکار بردند. بد

 نی. اشودی نوشته م ینیآن به الت یداص فیروغلیه

 نامند.   یم «نیین  یپ»را  پسیترانسکر

 
 

 
 پیوست:

ری در استاد زبان  و ادبیات پارسی د -آقای داوری

دانشگاه هایدلبرگ آلمان در زمینه این که چرا نیاکان ما 

زبان خود را آریایی می خوانده اند، مقایسه بسیاری 

 جالبی میان زبان های گوناگون منطقه ما انجام داده اند: 

، خویشتن را «هند و آریایی»نیاکان ما، یعنی اقوام »...

می گفتند.  «آریایی»نامیده و زبان خویش را هم  «آریایی»
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زبان آریایی، گفتار » āryā  vācدر متون ویدایی سخن از 

زبان »منظور سرزمینی است که در آن  .1است «آریایی

 می شد. سخن گفته ، یعنی زبان سانسکریت ویدایی «آریایی

پیش از میالد( نخستین کسی  ۵۱۹شاه هخامنشی داریوش اول )

 ariya «آریایی»بود که کارروایی هایش را به به زبان 

در شرق، یعنی  ویآریایی  -نوشت و برادران ایرانی

باشندگان باختر و فرارود هم خویش را به زبان اوستا 

 airiianǝm  vaējahو سرزمین آبایی شان را  airiiaایریه 

( می نامیدند.ایریانیم ویجه)
2

 

 

 «زبان آریایی» ariao  oaso  سخن ازهم  ندر دوره های پسی

اطک به زبان باختری، نگاه شود پایین رب هاست )سنگنبشت

 با شماره پ(.

درین مورد به عنوان نمونه از هر ساحۀ فرهنگی یک مثال 

 می آورم:

برای است. نگاه شود  āryaآریه نام آریایی های هند،  :آ

، ترانه ۲به ریگ ویدا )سانسکریت باستان(، کتاب مثال 

را   Indraکه در آن یک موبد خدای إندرا ۱۸ - ۱۷، فقره ۱۱

 چنین خطاب می کنند:

apāvṛṇor  jyotir  āryāya  ni  savyataḥ  sādi  dasyur  indra 

sanema  yé  ta  ūtíbhis  táranto  víśvā  spṛdha  āryeṇa  dásyūn 

)اپافرنور جیوتییر آریایه  نی سفیته سادی دسیور اندرا! 

سنیمه  یی  ته  اوتیبهیس ترنتو  ویشوا سپردهه  آرینه  

 دسیون(

تو برای آریایی ها روشنایی را پدید آوردی و دسیوها را »

 چپ کنار گذاشتی آه خدای إندرا! 

ما امیدواریم تا به یاری تو به همه مخالفان فایق آمده 

 3و یکجا با آریایی ها به دسیوها غلبه کنیم 

 

 

در متون ریگ  āryaچه کامال واضح است، این است که کلمۀ  آن

است )نگاه شود به پانوشتی شماره  «شریف»ویدا به معنای 

( و به انسان هایی گفته می شد که زبان، افکار و ۵۰و  ۴۸

 Dasyuعقاید دینی آن ها با مردمان بومی وادی سند که دسیو

نامیده می شدند، فرق داشت. یعنی آن ها در چهارچوب یک  

در  4دینی ویژه خود شان زندگی می کردند -نظام اجتماعی

این واژه به شکل صفت هم آمده است و این خود  ریگ ویدا

آن به شکل صفت نمی تواند کاربرد بیانگر آن است که 

 تبعیض و برتری نژادی را در پی داشته باشد. 
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به همین مفهوم سده ها معمول بود. بنا به  «آریایی»واژۀ 

آثاری که تازه در دره های گلگیت )در شمال پاکستان( کشف 

 5 .پس از میالد هم کاربرد داشت ۶۵۰ه تا شده اند، این واژ

 

پادشاهان هخامنشی )مانند داریوش اول و خشایار شاۀ  ب:

می « پسر یک پارسی»و از  «پارسی»اول( خود را نه تنها 

هم  «نسب آریایی»و از  «آریایی»خواندند، بل که خود را 

می شمردند. به طور مثال داریوش اول در سنگنبشتۀ نقش 

 می گوید: ۲رستم فقرۀ 

adam Dārayavauš xšāyaϑiya vazṛka, xšāyaϑiya xšāyaϑiyānām … 

 Vištāspahyā puça, Haxāmanišiya, Pārsa, Pārsahyā  puça, Ariya, Ariyaciça 

دم داره یه وهوش کشایه سیه وزرکه ،کشایه سیه کشایه ٲ)

سیانام .... ویشتاسپهیا پوسه، هخامنشیه، پارسه، 

 پارسهیا پوسه،

 ه، اریه چیسه(اری 

من داریوش )هستم( شاۀ بزرگ، شاۀ شاهان، پسر ویشتاسپ، »

یک هخامنشی، یک پارسی )و( پسر یک پارسی، یک آریایی از 

 6«نسل آریایی

ساسانیان از سده سوم پس از میالد به پس، در سنگنبشته ها 

)یعنی شاهنشاۀ ایران  «شاهنشاۀ إیران و أنیران»خویش را 

به  یراناپارسی میانۀ در  ندند.( می خواو غیرایران

  ۱۵است، نگاه شود به پانوشتی شماره  آریاییمعنای 

شاهپور اول شاه ساسانی در آغاز سنگنبشته کعبه زردشت که 

به سه زبان پارسی میانه، پارتی و یونانی نوشته شده 

 چنین گوید: ،است

 متن پارسی میانه:

An mazdēsn bay Šāpuhr šāhān šāh Ērān ud Anērān kē čihr az yazdān 

 متن پارتی:

Az mazdēzn baγ Šāpuhr šāhān šāh Aryān ud Anēāryān kē čihr až yazdān  

)از مزدیزن بغ شاپور شاهان شاه ایران ُاود انیران که 

 چهر اژ یزدان(

من مزدا پرست شاهپور بزرگم، شاهنشاه ایران و غیر »

 7«ایران، که نسبش از خدایان است

  

در این جا اقوام دیگر اند، یعنی  «غیر ایران» منظور از

که آن ها پارسی نیستند. یونانیان نیاکان ما را 

می نامیدند اما در عین زمان به خاطر تمیز از  «آریایی»

(، یعنی Barbarisیونانیان در عین متن آن ها را بربرها )
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می نامیدند. این نوع رد و بدل شدن نام ها  «بیگانه»

ه منظور تنها تمیز یک قوم از قوم دیگر نشان می دهد ک

بوده است )البته در برخی موارد در اثر جنگ ها و دشمنی 

ها یک قوم تنفر و انزجار خود را از قوم دیگر تبعیضانه 

 نشان می داد( 

 

برادران ایرانیان در شرق، زبان خود را همچنان  پ:

می نامیدند. نگاه شود به سنگنبشتۀ باختری  «آریایی»

ک که در سال نخست جلوس کنشکا امپراتور کوشان )در رباط

میالدی( نوشته شده و یکی از مهمترین اسناد  ۱۲۷سال 

تاریخی است که از هر جهت با اهمیت می باشد )نگاه شود 

(. کنشکا خواست تا کارنامه هایش را ۵به عکس شماره 

)فتوحات، شجره نامه و خدایان را که کوشانیان به آنان 

د و یا در ساحۀ امپراتوری تقدیس می شدند( معتقد بودن

برای نسل های آینده به میراث بگذارد همان به گونه که 

هخامنشیان و ساسانیان هم این کار را کردند. چنین می 

نماید که این مساله برای کوشانیان خیلی مهم بود. ایشان 

امپراتوری بزرگی را به میان آوردند که در کنار 

مپراتوری روم )هند مستعمرۀ امپراتوری امپراتوری چین و ا

کوشان بود( سومین قدرت بود که در آن زمان در جهان 

معلوم وجود داشت. کنشکا در آغاز این سنگنبشته به زبان 

 می گوید: -۴تا  ۳سطر -باختری

οτηια  ι  ιωναγγο οασο οζοαστο, ταδηια αριαο ωσταδο. 

ταδο αβο ιωγο χþονο αβο ι ιυνδο φροαγδαζο = 

otēia i iōnaggo oaso ozoasto, tadēia ariao ōstado. 

tado abo iōgo xþono abo i iundo froagdazo. 

 اریاو)ُاوتیه  إی  إیونانگ  واس  اوزواست، تدیه  

 اوستاد. تد أب ایوگ کشون أب  إی إیوند  فرواگدز(

و وی )یعنی کنشکا( فرمان نوشتن آن را )کارروایی هایش »

 «آریایی»ن یونانی صادر کرد. سپس آن به زبان را( به زبا

نگارش شد. پس در سال یکم سلطنت این فرمان تا هند اعالم 

 «شد

 

اگر چه منظور درین جا زبان است اما این زبان طبعا 

منسوب می شود به گویندگان آن که عبارت باشند از آریایی 

های ساکن خاورزمین
7
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رباطک را در  جالب این است که تشابۀ متن سنگنبشتۀ

سنگنبشته های هخامنشیان می بینیم. داریوش اول در 

 ( می گوید:۷۰سنگنبشتۀ بیستون )فقرۀ 

ϑāti Dārayavauš xšāyaϑiya: vašnā Auramazdāha ima dipiciçam, 

taya adam akunavam patišam ariyā. Utā pavastāyā  utā carmā gṛftam āha. 

: وشنا أوره مزداهه إیمه داره َیه وهوش کشایه س یه)ساتی 

دیپیسی چم، َتیه أدم أکونوم َپتیشم أریا.ُاوتا  َپوستایا 

 ُاوتا چرما گرفتم آهه(

داریوش شاه گوید: بنا به خواست اهورامزدا این نسخۀ »

سنگی است که من دستور نوشتن آن را به زبان آریایی دادم 

 «و آن به روی تیکر و چرم هم گرفته شد.

ن است که وی فرمان نوشتن این نسخه سنگی منظور داریوش ای

 می نامید، داد. «آریایی»را به زبان مادری اش که آن را 

 و در اخیر می گوید:

utā niyapaiϑiya utā patiyafraϑiya paišiyā mām. Pasāva ima dipiciçam 

frāstāyam vispadā antar dahyāva. Kāra hamātaxšatā. 

تیه فرسیه پیشیه مام. پساوه )ُاوتا نیه َپیسیه ُاوتا َپی

إیمه دیپیچم فراستایم ویسپدا انتر َدهیاوه. کاره 

 هماَتخشتا(

و آن )یعنی متن سنگنبشته( نوشته شد و پیش من خوانده »

 شد. پس )نسخه( این سنگنبشته

را فرستادم به همه جا به اطراف. مردم )درین بخش(  

  «همکاری کردند

 (۸۷، ص ۵۱نوشت شماره  )نگاه شود به فهرست منابع در پی

چنین همانندی ها میان دو متن پارسی باستان داریوش و 

متن باختری کنشکا نمی تواند تصادفی باشد بل که به زعمی 

نشانه آن است که کوشانیان هم همزبانی و نبز همتباری 

خود  کشوربودن آریایی خویش را ادعا می کردند و استقالل 

 «ل می نمودند.و باشندگان آن را در شرق تمثی

 

 پیوست شماره  دو

 یادمان های کوشانی

سکه ها، تندیس ها و سنگنبشته های بازمانده از کوشانیان 

کمترین تر دیدی در اروپاییدی بودن آن ها بر جا نمی 

گذارد. موهای دراز، ریش انیوه، بینی های بزرگ و چشمان 

دورنرفته درخشان همه و همه گواه بر سفیدپوست بودن و 

 پاییدی بودن آن ها است.ارو
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 سکه زرین هویشکا

 

 

 

 سکه زرین شیوا

 
 سردیس یک شهزاده کوشانی یافت شده در ازبیکستان
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 -سکه زرین شاهشنشاه کنیشکا و سکه  زرین الهه ننه

 در گستره امپراتوری کوشان بزرگترین ایزدبانو

 

 

 
 

 

و  ۹، بند ۸فصل   Kauṣītaki  Āraṇyakaنگاه شود مثال به 

Aitareya  Āraṇyaka  وغیره. در مورد منابع  ۵، بند ۳فصل

و در مورد  ۵۱پارسی باستان نگاه شود به پانوشتی شماره 

 .۵۳منابع باختری به پانوشتی شماره 

1
درین   «آریانا ویجه»تعیین سرزمین اصلی  باره در .  

اواخر پژوهش های مهمی صورت گرفته است. از جایی که  

طوری که از عنوان این رساله  –ره کدام سند مهم درین با

که تازه کشف شده باشد در اختیار نداریم،  -بر می آید 

 به آینده.می پذاریم بحث روی این موضوع را 
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2
 .Theodor Aufrecht: Die Hymnen des Ṛigveda, 2. Auflage, Bonn 1877, 1. 

Teil, Maṇḍala II, 11, 17-18, 184  

به شکل مفرد  ین جادر دسیوو   آریاییی اگر چه واژه ها

آمده، اما واضح است که معنای اسم عام را دارند چون که 

در دیگر فقره ها در حالت جمع می باشند، نگاه کنید مثال 

: "آه خدای ایندرا بین ۸، فقره  ۵۱، ترانه ۱کتاب به 

 .«آریایی ها و دسیو ها فرق قایل شو...

جا  کریت باستانی( درینویدا )سانسن ریگ واساس مته ب

می  «شریف، نجیب»آریایی ها مردمانی هستند که خود را 

پنداشتند و دسیوها کسانی اند از نژاد دیگر یعنی غیر 

 آریایی.

است  -dahyu معادل کلمۀ هندی دسیو در پارسی باستان دهیو

)والیات( می باشند که  «کشورها، ممالک»که منظور بیشتر 

ون از میهن آبایی شان در آمده در تصرف هخامنشیان بیر

قوم »یا  «ملیت»بودند. معادل آریایی آن به عنوان یک 

 -xšaça)کشسره( و در پارسی باستان  -xšaθraدر اوستا  «معین

تبدیل  Arya)کشسه( است که در سنگنبشته های داریوش به 

 شده است.

 ,G. Gnoli: Le Dieu des Arya. In: Studia Iranica 12نگاه شود مثال به: 

1983, 7-22 

3
نگاه کنید مثال به این متن که ازآن عقاید دینی .  

آریاییان با خدایان مخصوص خود شان و مراسم دینی ویژه 

شان که با نوشیدن سوما برای تقدیس خدایان برگزار می 

 -۱، فقره ۱۴، ترانه ۱شد، نمایان است )ریگ ویدا کتاب 

۴:) 

aibhir agne duvo giro viśvebhiḥ somapītaya devebhir yāhi yakṣi ca 

ā tvā kaṇva ahūṣata gṛṇanti vipra te dhiyaḥ devebhir agna ā gahi 

indravāyū bṛhaspatim mitrāgnim pūṣaṇam bhagam ādityān mārutaṃ gaṇam 

pra vo bhriyanta indavo matsarā mādayiṣṇahvaḥ draspā madhvaś camūṣadaḥ 

ن بیا آه اگنی، به دیدن تالش ها و با تمام این خدایا»

مناجات ما تا که سوما را بنوشی ) که در اوستا هوما 

 است( و مراسم قربانی را اجرا کنی.

به تو کنواها ندا کردند. آن ها اندیشه های حکیمانه  

ترا ستایش می کنند، آه تو مبلغ توانا، آه اگنی، بیا با 

 تمام خدایان!
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میترا، اگنی، پوشن، بهگه،  آه اندرا، وایو، بیرهسپتی،

ادیتاس و مروت ها! برای شما نوشابه الهی و مست کننده 

 آورده می شود،

 .«قطره های نوشابه عسل که در ظرف ها قرار دارند

4
در دره های گلگیت )که در مسیر یکی از راه های .  

مهاجرت اقوام هند و آریایی قرار داشتند که از کوهپایه 

وب می گذشتند، جایی که سلسله کوه های واخان به سوی جن

های هیمالیای غربی، قراقروم و هندوکش با هم یکجا می 

شوند( سنگنبشته های زیادی روی صخره ها به زبان های 

براهمی، خروشتی، شاردای قدیمی، چینی، باختری، سغدی، 

سریانی و پارتی در دهه نود میالدی کشف شده اند که از 

یی بررسی و نتایج آن در چندین سوی دانشمندان نخبۀ اروپا

جلد به نام همان دره ها )یا بهتر بگوییم پاییدنگاه یا 

توقفگاه زائران( منتشر شده اند. مسافران و زائران در 

روی این صخره ها نام های خویش را و همچنان درودهای 

خویش را به درگاه بودا نقر کرده اند که بیشتر جنبه 

 یادگاری دارد.

تنها نجا  از روی این آثار دری «آریایی» در مورد واژه

 سه مثال می آورم:

 vipaśin   namoتقدیس باد )جناب( ویپشین آریایی را = -۱

āryā  

تقدیس باد جناب ولوکیتشوروی آریایی را که بودا  -۲

 namo ārya valokiteśvaro bodhisatvo  =هسیتوا هست 

 namo āryā   تقدیس باد جناب ولوکیتشوروی آریایی را -۳

valokiteśvarasya  = 

 

در همه متون بودایی ārya اما طوری که گفته شد، واژه 

. پس این واژه رفته است به کار « شریف»همیشه به معنای 

را درین سه مثال فوق می توان به حیث نام تباری و یا به 

 این دو مثال:ه ترجمه کرد. توجه شود ب «شریف»حیث صفت 

 شریف را که بودا هسیتوا هست تقدیس باد نمجوشری  -۱

  =namo āryā naṃjuśrī bodhisatvāya  namo āryā vipaśi tathāgatāya sārdhaṃ 

siṅhoṭena =  

تقدیس باد ویپشی شریف و تاتهاگته را یکجا با . 2

 سینهوته 
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 منبع این مثال ها:

- Oskar von Hinüber: Zu einigen Felsinschriften in Brāhmī aus Nordpakistan. 

In: Peter Snoy (ed.): Ethnologie und Geschichte. Festschrift für Karl Jettmar. 

(Beiträge zur Südasienforschung. Südasien-Institut. Universität Heidelberg, 

Band 86). Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1983, 272-279 

- Ditte König und Gérard Fussmann: Die Felsstation Shatial. In: Harald 

, der Nordgebiete Pakistans Materialien zur ArchäologieHauptmann (ed.): 

Band 2. Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1997, 301 (Objekt-Nr. 149/1)  

هم آمده است مانند: کسان به شکل نام  «آریایی»واژه 

 ,Āryaśreṣṭe  .Āryadattaآریه دته و یا آریه شرشته 

مسیرهای مهاجران و مسافران در دوران پیش از  باره در 

رین حوزه نگاه شود به مقاله شادروان استاد کارل تاریخ د

 یتمار:

Karl Jettmar: Prähistorische Wanderrouten in den zentralasiatischen 

Hochgebirgen. Voraussetzung und frühe Nachweise. In: Studien zur Indologie 

und Iranistik (Festschrift für Georg Buddruss), Band 19. Reinbek (Verlag für 

Orientalistische Fachpublikationen) 1994, 157-172 

 
5
 .Rüdiger Schmitt: Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. Editio 

minor mit deutscher Übersetzung. Dr. Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 

2009, 101 

 

6
 .Philip Huyse: Die dreisprachige Inschrift Šābuhrs I. an der Ka`ba-i Zardušt 

(ŠKZ), Band 1. London 1999, § 1, 22 (CII, Part III, Volume I, Texts 1) 

من مزدا پرست »در نسخه یونانی این سنگنبشته چنین است: 

شاهپوربزرگ، شاهنشاه آریایی و غیر آریایی از نسب 

 . «خدایان )هستم(..

7
کنون یک عکس کامال   خوانا از  ما تا.  دردمندانه 

سنگنبشتۀ رباطک در اختیار نداریم. این یک مشکل فنی است 

که باید در آینده رفع شود )با آن هم نگاه شود به عکس 

(. منابع مهم با خوانش درست در بارۀ سنگنبشتۀ ۵شماره 

 رباطک این است: 

داوری: اسناد دوهزار سالۀ زبان پارسی: آریانا سال 

 ۲۱۱ - ۱۲۱، ص ۵ماره هفتم، ش

https://www.zabern.de/sixcms/detail.php?template=suchergebnis_neu&reihe=Materialien%20zur%20Arch%C3%A4ologie%20der%20Nordgebiete%20Pakistans%20%28MANP%29%20%28K%29
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- Nicholas Sims-Williams: The Rabatak Inscription, Text and Commentary. 

In: Silk Road Art & Archaeology 4 (Journal of the Institute of Silk Road 

Studies). Kamakura 1995/96, 77-96 

- Nicholas Sims-Williams: Nouveaux Documents sur L’histoire et la langue 

de la Bactriane. In: Académie des Inscriptions & Belles-Lettres (Comptes 

Rendus des séances dès l’année 1996, Avril-Juin), Paris 1996, 634-654 

- Gérard Fussman: L’inscription des Robatak et l`origine de l’ère Śaka. In: 

Journal Asiatique 2, 1998, 572-651 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عزیز آریانفر

 

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری

 بخش نهم   

 دوره کیداری ها وخیونی ها
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 سکه های بازمانده از کیداریان

سیماهای اروپاییدی شاهان کیداری بر روی سکه ها هویدا 

 است.

رجسته و چشمان بزرگ وموهای افشان شان گواه بینی های ب

 یان است.بر اروپاییدی بودن کیدار

 

 کیداری ها: .1

کیداری ها که در تاریخ به نام کوشانیان کوچک هم خوانده 

شده اند، شاخه یی از یوئه شی ها )ماهبانویان یا ُتخاری 

ها( بودند. به گونه یی که می دانیم، هنگامی که 

وشانیان( در حدود سده دوم پیش از ماهبانویان )نیاکان ک

میالد از دست سپاهیان متحده هونوها )خونوها، کسیونگوها، 

 -یا به گفته پژوهشگران غربیهیونگونوها یا سیونگنوها 

(، مشخص تر از نیاکان هون های اروپایی -هون های آسیایی

پسر مائودون شانیو و اوسون های مخاصم شکست  -دست الوشان

کیدار یا کیدارا -شان خوردند؛ پادشاه
105

در نبرد کشته شد 

و این گونه دوره دراز چندین سده یی فرمانروایی توده 

هایی اروپاییدی که به زبان های ایرانی خاوری سخن می 

گفتند، بر دشت های پهناور اروآسیا پایان یافت و دوره 

فرمانروایی توده های پاراتورکی )نیاکان تورکان( و 

غوالن( و در پی آن تورکی و مغولی که پارامغولی )نیاکان م

                                                 
105

بر آن اند که . دانشمندان ریشه شناسی )ایتمولوژی( 

کیدار یا کیدارا تداعی کننده دو سازواره ایرانی 

باستانی )َکی+ دارا( می باشد که شاید ماهبانویان  

 )ُتخاری( پادشاهان خود را با این لقب می خواندند.  
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آمیزه یی از اروپاییدی ها و زردپوستان چینی بودند، بر 

 این گستره پهناورآغاز گردید.

 

هر چه بود، پس کشته شدن کیدارا در نبرد و شکست 

ماهبانویان، بخش بزرگ ماهبانویان )ُتخاریان( از سرزمین 

( و تورفان های نیایی شان در گانسو و نانئشان )کوه نئان

و سینکیانگ به سوی آسیای میانه کوچیدند و نخست در 

سرچشمه های رود گلزریون )جیحون یا سیر( ماندگار شدند 

که پسان ها از آن جا به گستره خاور ایران )شمال 

افغانستان کنونی( آمدند و یکی از گروه های شان که در 

اهی تاریخ به نام کوشانیان )گویشانیان( معروف است، پادش

بزرگی را برپا نمودند. سر انجام هم از دست ساسانیان 

شکست خوردند و پس از چندی به جای کوشانیان دودمان های 

دیگری روی کار شدند، مانند کیداریان، خیونیان و 

 یفتلیان. 

 

هرچند، بخش بزرگی از ماهبانویان یا ُتخاری ها به آسیای 

ان میانه آمده بودند، با آن هم، شماری از ایش

)بازماندگان دودمان شاهی و شماری از نخبگان و بزرگان 

لشکری و کشوری( که بنا به داده های تاریخ چین در حدود 

خانواده می شدند، به چین و تبت پناه بردند و شماری  150

هم زیر فرمان اوسون ها رفتند و میان آن ها ناپدید 

 گردیدند و بخش کوچکی هم در نئان شان ماندند.

 

رو، آنان چند سده آزگار در آن دیار می زیستند،  به هر

تا این که پسان ها زیر فشار کوچیان تازه نفسی که پس از 

هونوها و دونهوها یا دونخوها )پیشینیان مغوالن( 

ژوژان ها )نیاکان مغوالن(  -فرمانروای دشت ها شده بودند

ناگزیر به کوچیدن از جاگیرهای خود شدند و همان راهی را 

رفتند که سایر ماهبانویان به آسیای میانه آمده پیش گ

 بودند. 

 

پس از برافتادن کوشانیان بزرگ، مدتی در خاور پشته 

ایران )شمال افغانستان کنونی( خالی قدرت به میان آمد که 

زمینه را برای ظهور کیداریان و خیونیان فراهم آورد. 

این بود که توانستند برای چندی دولت نوی را تشکیل 

ند. اما پس از چندی، برافتادند و جای خود را به ده

 یفتلی ها سپردند. 

 

در باره کیداریان اطالعات تاریخی بسیار اندکی در دست 

است. در این جا می کوشیم، آن چه را که در دسترس داریم، 

 پیشکش نماییم:

 

در آغاز رشته سخن را می سپاریم به نویسندگان به کتاب 

از »های باشنده دشت های اروآسیا: دولت ها و توده »وزین 
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پروفیسور داکتر سرگی کلیاشتورنی  -« عهد باستان تا کنون

فقید )مدیر دفتر آسیای مرکزی و جنوبی پژوهشکده 

خاورشناسی پژوهشگاه علوم روسیه و مدیر دفتر تورک شناسی 

)تورکولوژی( و مغول شناسی شعبه سانکت پتربورگ پژوهشکده 

لوم روسیه، دارنده جایزه نشان خاورشناسی پژوهشگاه ع

بزرگترین تورک شناس و مغول  -طالیی در پژوهش های آلتایی 

شناس جهان در همه اعصار( و همکارش پروفیسور داکتر 

تورسون سلطانف که بهترین و وزین ترین اثر نگاشته شده 

در باره توده های کوچرو باشنده دشت های اروآسیا به 

 شمار می رود: 

 

 پنجم: -نه در سده های چهارمآسیای میا»

در کوچی  دیکوشان و ظهور مهاجمان جد یورتافول امپراعهد 

یانه )در سده های چهارم و پنجم م یایآس یاواحه ه

 یروابط اقتصاد یو فروپاش یبحران اقتصاددوران  -میالدی(

 تعامل چند داریپانظام  تا جایی  ی، فروپاششکل گرفته

نا به هنجار دولت های و  به روابط ناپایداربزرگ  دولت

پا گرفتن به یی که  یعوامل خارج .گردیدمستقل کوچک 

مساعدت کردند، عبارت بودند از  یو اقتصاد یاسیبحران س

 60 سال های دهه در زمان شاپور دوم، در انیحمله ساسان

 لهیو ظهور قب به گستره بازمانده از کوشانیان چهارم سده

به نام خیونی ها یاد ( یزانسی)ب منابع غربی درهایی که 

 شده اند )در میانه های سده چهارم میالدی( در سغد.

 

ی کوشان یورتبه امپراننده یی خرد ک که ضربه شاپور دوم

 و باخترگیان )مرو( مرتوانسته بود  ،وارد آورده بود

را بگیرد و در راستای محور خاور تا  )باکتریا یا بلخ(

نشهر را بسازد که نماید و شهر مرزی کوشا شرفتیپترمز 

 -سکه کوشانی»سکه )به نام زدن حق استاندار آن از 

 برخوردار بود. ( «یساسان

 

 به سال نوس،یمارسل انوسیآم ر پایه گزارششاپور دوم، ب

 هیتحاداز ناحیه مرزهای خاوری کشورش با تهدید ا 346

کوچیانی که همپیمان کوشانیان بودند، رو به رو  یی لهیقب

با سنت خیونی ها، به گفته آمیانوس  -لیباق نینام ا بود.

 ها پیوند زده می شود. هون یاسیسهای 
 

هر چند هم که در اثر وی در باره هون ها به خیونیان 

که هنگامی  ن،یبر اواضح پرداخته نشده است. افزون  چندان

پادشاه  – Grumbat توانست گرومبات شاپور دوم 359در 

د و نها جلب ک یرومرابر خود در بمتحد خیونیان را همچون 

( از پا درآمد؛ هیسور) آمید شهرهای وارید ریدر زش پسر

توصیف « بایزآدم »مرد جوان را همچون یک  انوسیآم خود 

متفاوت از توصیفی که از سیماهای ]زشت و )می کند 

 یی کرده بود(.الیآتترسناک[ هون های 
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آن  در باره  K. Enokiگمانه زنی ائنوکی حال، اگر نیابا 

در  ،ینینابع چهایی که به گزارش م هون درست باشد که

  Sude (Sogd) سده چهارم کشور سودی ها یا سغدیان  دوم مهین

پیوند هر و را گرفته بودند، خیونی ها بودند؛ همبستگی 

 می شود.محتمل  اریبسدو گروه قبیله یی 

 

یانه بار م یایآسپهنه سیاسی پانزدهم در  سدهدر آغاز 

یل یوئه شی )ماهبانویان( ظهور می کنند. بر دیگر قبا

تاریخ دودمانی چینی؛ سخن بر سر  -اساس گزارش بئی شی

پادشاه  -تسیدولو )کیدارا(»یوئه شی های کوچک به رهبری 

در است. این قبایل )یوئه شی( که تا آن هنگام « دلیر

کردند،  یم یزندگ «ان شانئن» یها هیکوهپادامنه ها و 

دستیابی به بلخ[، پنج پادشاهی را در  توانستند ]پس از

گندهارا و پادشاهی های  کنند و جنوب هندوکش ضبط

را بگیرند و با متحد شدن با خیونیان،  تخارستان

 گروه سکه ضربساسانیان را از آن جا بیرون برانند. چند 

کیدارا »سوی پادشاه دولت آن ها که خود را از زده شده 

ها سکه  نیا ی مربوط بهها افسانه می خواند و« کوشانشاه

 بر جا مانده است.

 

جنگ  بارهر بیزانسی هم د – Priscus Paniy پریسکوس پانی

هایی به نام  هون»با   460-450 در سال های انیساسان

 جنگ ها نیاروند در نوشته هایی دارد.  شاید « کیداریان

 یافته باشند.تسلط  کیداریان برای چندی بر بلخ هم

 یاسیسهای سنت  نانیجانشری خود را ن کیداپادشاها

ان شان فیحرچنین چیزی از چشم که یان می پنداشتند کوشان

 Yeghishe  -یارمن سندهینوبیرون نمانده بود. برای مثال، 

Vardapet-  شمال لیبا قبا یانارسپجنگ کسی که خود در 

ی ساساندوم  زدگردیکه شاه  سدینو ی، ماشتراک ورزیده بود

 نیچنخیون ها که هم نیسرزم بر یگهاننا» 438-457) )

ها دو سال  و با آن تاخت د،نشو یم دهینام کوشانیان

 «.درآورد ادیانق ایشان را بهاما نتوانست  د،یجنگآزگار 

 

در این جا کیداریان و خیونیان به نام که هویداست 

کوشانی ها خوانده شده اند. اما در همان سال ها یفتلیان 

یانه شدند م یایدر آسسیاسی کننده  نییتع بودند که نیروی

بیزانسی ها، ارمنی ها و هندی  -و نویسندگان معاصر شان

ها؛ ایشان را نیز با سنت های سیاسی هون ها مربوط می 

 دانستند.  

 

، در منابع «دیسف یها هون»را  یفتلیان ،یدر منابع غرب 

نامیده اند. آن « خونا»خون ها و در منابع هندی  -یارمن

یفتلی را از نام نام  ،یزانسیب سندگانینوگفته ها به 
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شان،  خوده بودند اما کرد افتیاز پادشاهان خود در یکی

 ؟خویشتن را به چه نامی می خواندند

 
یفتلی  پادشاهانبازمانده از  یسکه هاروی نوشته های از 

می  ونبا یقین کامل می توان گفت که یفتلیان خود را خی

 یاز گروه ها یکیفتلیان ی گر،یدسخن به نامیده اند. 

منابع مختلف نشان  سهی. مقاندبودی خیونی اسیو ستباری 

سپیت خیون »: ندبودتا حداقل دو ها گروه  چنیندهد که  یم

)خیونی های   karmir)خیون های سفید( وکرمیر خیون ها « ها

 سرخ(. 

 

هپتالیان تا  -مساله میهن نیایی و خاستگاه خیونی ها

  (K. Enoki)های  انوکیتالش  انده است.انگیز مبحث کنون 

مبنی بر این که بدخشان سرزمین آبایی آن ها بوده باشد، 

 بایتقراما گرفته است. رار قنقد به گونه مستدل به باد 

های گروه  نیتر یمیاز قد یکی یانونکه خی تردیدی نیست

جنوب دشتی  -نوار کوهیکه در ی زبان بودند رانیا کوچی

 «.کردند یم یزندگ یمرکز یایسآ یجنوب خاوری و

 

، نوشته ن. و. سئچیف، چاپ «دودمان ها»کتاب  563در ص. 

 چنین می خوانیم: 2008مسکو، 

در سال های دهه بیست سده پنجم قبیله دیگر دامدار کوچ »

نشین )ُتخارها که از بازماندگان کوشانیان به شمار 

بودند(، به رهبری کیدارا از شرق از راه رود سیر و 

رانه های خاوری دریاچه ارال به سوی خوارزم و حوضه آمو ک

کوچیدند. از همین رو در منابع به نام کیداری ها یاد می 

شوند. کیداری ها به زودی حوضه آمو را تصرف کردند و 

همین گونه سرزمین های غربی و جنوبی سغد را و دولت خود 

را در گستره جنوبی دولت خیونی ها
106

تثبیت نمودند و   

هر بلخ واقع در کرانه چپ آمو را به عنوان پایتخت خود ش

 برگزیدند.

 

در گام نخست، کیداری ها متحدان خیونی ها گردیدند و 

کوشیدند نفوذ خود را به سوی خراسان )شمال خاوری ایران( 

پهن نمایند. تا سال های دهه شصت سده پنحم آن ها دشمنان 

ردی که در اصلی ساسانیان در خاور کشور بودند. در نب

-421واراهران )بهرام( ) -حومه مرو رخ داد، شاه ساسانی

( بر کیداریان پیروز گردید. پس از آن، میان دولت 439

های کیداری و ساسانی مرزی تعیین شد در نزدیکی شهر 

تالیکان )میان بلخ و مرو( و برای مراقبت همیشگی 

 دشمنان، برج سنگی مرزبانی ساخته شد. 

                                                 
106

. در این هنگام خیونی ها در گستره پهناوری از دامنه  

الی های جنوبی کوه های اورال در همسایگی اورها یا اور

 گرفته تا کرانه های دریاچه ارال بود و باش داشتند. 
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از مرزهای شمال خاوری از شر کیداریان لزوم پاسداری 

( را 439-457شاه  یزدگرد دوم ) -مخاصم، جانشین بهرام

وادار گردانید تا مقر خود را به نزدیکی مرزهای شمالی 

به شهر نو یزدگرد و پیوسته نبردهای سهمگینی را  -بیاورد

 456در روند سالیان دراز با کیداریان پیش ببرد. به سال 

کی از نبردها از ساسانیان شکست بسیار کیداریان در ی

 سنگینی خوردند و شاه کیدار در رزمگاه کشته شد. 

  

کیداری ها را شاید در گذشته متفاوت از یوئه شی های 

بزرگ، یوئه شی های کوچک )کوشانیان کوچک( می نامیدند. 

یعنی آن ها از خویشاوندان نزدیک کوشانیان بودند. 

ها شکست خورده از دست هونوها هنگامی که اکثریت یوئه شی 

در سده دوم پیش از میالد از دشت های اروآسیا یه آسیای 

میانه آمدند؛ بخش کوچکی از ایشان چند سده دیگر در نئان 

هژمون  417/418شان )کوه نئان( ماندگار شدند. اما به سال 

نیاکان مغوالن )ژوژان ها(  -تازه استپ های آسیای مرکزی

وئه شی های کوچک در نبرد شکست دیدند بر آنان تاختند. ی

و ناگزیر گردیدند میهن شان را ترک گویند و از همان 

راهی که پیشینیان شان پیموده بودند، به آسیای میانه 

 بیایند. 

 

کیداری ها درست مانند خیونیت ها ناگزیر گردیدند 

 468نبردهای پیوسته یی را با ایران پیش ببرند. به سال 

یداریان را گرفت و پادشاهی شان را پیروز پایتخت ک

برانداخت. پس از این، بازماندگان کیداریان به هند 

رفتند. کیداری ها ناگزیر بودند در دو جبهه بجنگنند: 

 –زیرا در این هنگام یک قوم دیگر کوچی آسیای مرکزی

یفتلی ها بر زمین های شان تاختند و آنان را وادار 

های هندوکش به گندهارا گردانیدند تا با گذشتن از کوه 

 «)پورشاپور یا پیشاور( بروند.

     

، چاپ پژوهشکده خاورشناسی «تاریخ خلق تاجیک»در کتاب 

، جلد یکم  473پژوهشگاه علوم جمهوری تاجیکستان در ص. 

 در باره کیداریان چنین آمده است:

کیداریان، چنین بر می آید که در آغاز در ترکستان »

نگ کنونی چین( می زیستند. کوچیدن خاوری )استان سینکیا

آن ها به آسیای میانه ناشی از پویایی های تباری رخ  

داده در آسیای مرکزی در سده چهارم میالدی بود. در بئی 

فرمانروای یوئه شی ها »شی در باره آن گفته می شود که 

در سرزمین خود حضور داشت... اما در اثر برخوردها با 

زیر گردید دربار خود را دورتر به ژوژان ها در شمال، ناگ

لی )واحد مسافت   2100سوی غرب به شهر بلخ که به  فاصله 

در چین باستان( از فودشی واقع است، ببرد. پس از این، 

پادشاه دلیر یوئه شی با سپاهیان خود  -تسیدالو )کیدارا(
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به هند شمالی تاخت و پنج دولتی را زیر فرمان خود آورد 

 «. ر شمال قرار داشتکه در گانتالو د

 

شاید خود کیداری ها از آوان کوچیدن خود به دو بخش 

تقسیم شده بودند: بخش بزرگ شان به شمال خاوری هند 

رفتند و بخش کوچک شان به آسیای میانه. به پنداشت س. ک. 

کابالف، پایتخت کیداری های آسیای میانه یی در شهرک 

بلخ. این ایده  ارکورگان در وادی قشقه دریا بود، نه در

را گومیلییف هم پذیرفت. مگر از سوی بخش بیشتر 

پژوهشگران  پذیرفته نشد. به گمان غالب، پایتخت کیداری 

در بلخ واقع بود و در واحه قرشی  -های آسیای میانه یی

 شاید کدامین گروهی از آنان بودوباش داشتند. 

 

ان در باره تاریخ فتوحات کیداریان در شمال هند، دانشمند

همنگر نیستند. برای مثال؛ ک. ائنوکی )دانشمند جاپانی( 

و م. ف. مارتین می پندارند که زمان فرمانروایی 

کیداریان را باید نه به نیمه دوم سده چهارم، بل که به 

سده  پنجم دانست زیرا : پشتوانه سکه هایی که ضرب زده 

 (438-420بودند، سکه های شاپور نه بل که سکه های بهرام )

بودند در نتیجه فرمانروایی پسر کیدارا در پیشاور را وی 

می داند. بر پایه اطالعات برجا مانده شده در  451سال 

منابع چینی، ک. ائنوکی تصرف منطقه گندهارا از سوی 

می داند. هر چه بود، سون یون  520و  477یفتلیان را بین 

د، بازدید کرده بو 520که از گندهارا )پورشاپور( به سال 

خاطرنشان ساخته بود که در این  جا دو پادشاه یفتلی 

 فرمان می راندند که یکی پس دیگری بر تخت نشسته بودند. 

 

آ. بیسواس که زمان درازی دست اندر کار بررسی و تجزیه و 

تحلیل منابع هندی بود، تصرف گندهارا از سوی کیداری ها 

مرنجان را بر اساس بازیافت های کاوش های باهمی در تپه 

کابل، سکه های بهرام یکم ساسانی، سکه های کیداری ها و 

می داند. حمله  328( پس از 379-9 30سکه های شاپور دوم، )

می  465-454یفتلی  ها به این منطقه را او بین  سال های 

 پندارد.

 

هنگام بررسی مساله خاستگاه تباری کیداریان بایسته است 

ه  خویشاوندی آن ها با اطالعات منابع  چینی را در بار

 یفتلیان در نظر داشت. 

 

خیونیان، کیداریان و »ن. پیگولیفسکایا می پنداشت که 

یفتلیان به یک تیپ تباری تعلق داشتند. اما اردوهای 

 جداگانه داشتند. با نام های قبیله یی مختلف.     
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یاکوبوفسکی هم همین دیدگاه را داشت که می پنداشت که 

خیونیت ها و کیداری ها و یفتلی ها قبایل  هون های سفید،

 با هم خویشاوندی اند. 

 

در هند کیداریان را خون های سفید می نامیدند و این 

گونه آنان را از هون های اصلی تفکیک می کردند. منتفی 

نیست که کیداریان از گستره ترکستان خاوری آمده بودند و 

ن( بودند که شاید از بازماندگان یوئه شی ها )ماهبانویا

بخش بزرگ شان به جنوب رفتند و در سده دوم پیش از میالد 

 با حمله دولت یونان و باختری را برانداختند.

 

مقارن با زمان آمدن به آسیای میانه و سپس به شمال هند، 

کیداریان  می توانسته اند اندکی سیماهای منگولوییدی به 

یی در کنار  خود گرفته باشند. ]به دلیل همسایگی چند سده

 «.  گ.[ -هون ها و اورها

 

در باره »ماندلشتام در مقاله مبسوط خود زیر نام  .ا.ن

«مساله کیداری ها
107
 چنین می نویسد: 

پنجم میالدی در تاریخ آسیای میانه  -دوره سده های سوم»

دوره ها به شمار می رود و در « تاریک ترین»یکی از 

نداخته شده است. منابع مکتوب بسیار کم روی آن روشنی ا

روند رخدادهای آن زمان را هم می توان تنها به کلی ترین 

وجهه و آن هم تنها به گونه فرضی احیا کرد. بسیاری از 

مسایل مهم مبهم اند و نمی شود همه چیزها را در آینده 

 بر مبنای داده های باستانشناسیک حل کرد.   

 

د کدامین از پرسش هایی که باستانشناسی به دشوار بتوان

دقیق تر  -کاری بکند، به مساله کیداری ها مربوط می گردد

در باره آن که کیداری ها کی بودند؟ و چه نقشی را در 

تاریخ آسیای میانه و کشورهای همسایه آن بازی نمودند. 

 اطالعات ما در این باره بس اندک اند. 

 

در بئی شی بخش کوچکی دیده می شود که در باره شرح دولت 

ه شی ها )کوشان( تخصیص یافته است. در این بخش گزارش یوئ

داده می شود که پایتخت دولت یوئه شی ها در جنوب شهر 

یون الن شی واقع بود که در غرب متصرفات فودی شه در 

لی از پایتخت وی های شمالی قرار داشت. به  14500فاصله 

خاطر حمله ژوژان ها که در همسایگی این دولت قرار داشت، 

یتخت آن به سوی غرب به شهر بولو انتقال داده شد، که پا

 لی از فوریش قرار دارد.  2100به فاصله 

 

پس از این، پادشاه تسیدولو )کیدارا( با سپاهیان خود به 

کوه های بزرگ )هندوکش( فرود آمد و به هند یورش برد و 

                                                 
107

  66/72، ص.  1958مسکو، .  
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پنج پادشاهی را فتح کرد که در شمال گانتولو )گندهارا( 

گ.[ واقع بودند. در دوره -ا پیشاور]پورشاپور ی

( باشندگان 440-424فرمانروایی امپراتور تای اودی )

متصرفات یوئه شی های بزرگ که به پایتخت چین آمده 

بودند، به چینی ها طرز تهیه شیشه های رنگی را آموش 

 [  1دادند. ]

 

در بئی شی همچنین بخشی است که به شرح دولت یوئه شی های 

زد. در آن جا گفته می شود که پادشاه این کوچک می پردا

از بازماندگان پسر پادشاه یوئه شی های بزرگ  -دولت

سیدولو )کیدارا( می باشد، که از سوی هونوها رانده شده 

بود که با کوچیدن به سوی غرب به پسر خود فرمان داد تا 

از پایتخت فولووش )پورشاپور یا پیشاور( را نگهبانی 

، این پادشاهی به نام پادشاهی یوئه شی نماید. از این رو

 [2های کوچک یاد می شود ]

 

از منابع غربی، برخی گزارش ها در باره کیداری ها را 

تنها  در نوشته های پریسک می یابیم. او گزارش می دهد 

پارس ها نتوانستند به الزها که در برابر  456که به سال 

، کمک بیزانس )بیزانتین یا روم شرقی( می جنگیدند

نمایند، چون سرگرم جنگ با هون
108

هایی به نام  کیداری  

 [  3ها بودند ]

 

سپس پریسک خاطرنشان می سازد که سفیران پیروز ساسانی به 

از بیزانس برای جنگ با هون های کیداری برای  464سال 

دفع تهاجم آن ها درخواست کمک کردند. اما بیزانسی ها به 

ربطی به بیزانس نداشت و او پاسخ رد دادند. چون موضوع 

[ ساسانی 4پارس ها تنها باید از خود دفاع می کردند. ]

ها که زمان درازی با کیداری ها گرفتار نبرد بودند، بار 

در پیوند با تهاجم ساراگوها به  قفقاز  466دوم به سال 

که از دیر باز آن ها را نگران کرده بود، خواستار کمک 

 [5مالی بیزانس شدند ]

                                                 
108

.  در این هنگام هون ها در اروپا شناخته شده بودند.  

از همین رو، بیشتر نویسندگان اروپایی همه قبایل کوچی 

باشنده استپ ها را بدون توجه به خاستگاه تباری شان به 

ندند. روشن است این گونه  لغزش در نام عمومی هون می خوا

آینده موجب سردرگمی هایی بسیاری شد. از همین رو، پسان 

ها پژوهشگران برای رفع سوء تفاهم، هونوها را به نام 

هون های آسیایی یاد کردند و هون های اروپایی را که 

آمیزه یی از هونوهای شمالی و اورها یا اورالی ها 

پایی خواندند و همین گونه بودند، به نام هون های ارو

توده های کوچی ابرانی زبان مانند کیداریان، خیونیان و 

یفتلیان را به نام هون ها ی سییدیا هون های ایرانی 

 گ. -نامیدند.
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عات مفصل تر در باره کیداری ها را این گاهنامه نگار اطال

می  465در شرح سفارت کنستانتین به دربار پیروز به سال 

آورد. پیروز در این هنگام در روستای گورگو )گرگان؟( در 

مرز کیداری های هونی بسر می برد که با آن ها به دلیل 

 نپرداختن باج سرگرم نبرد بود. 

 

دشاه کیداریان از پرداخت این باج و پیش از این،  پدر پا

ساو سر زده بود که به همین دلیل جنگی آغاز شد که در 

دوره پادشاهی پسرش هم ادامه  یافت. پیروز خسته و بیزار 

از جنگ های بی پایان، به پادشاه کیداری ها به نام 

کونهاس )پسر کیدارا( پیشنهاد صلح و خویشاوندی کرد. او 

پسانتر روشن شد که دوشیزه یی را   هم موافقت کرد.  اما

که پیروز به او طبق وعده به زنی داده بود، خواهر پیروز 

 نه، بل که یک دختر عادی می باشد.

 

کونهاس که از این فریبکاری بسیار خشمگین شده بود، در 

اندیشه گرفتن انتقام از پیروز برآمد و از همین رو، از 

ربی را برای فرمان او خواهش کرد تا فرماندهان نظامی مج

دادن به سپاهیانش در جنگ با همسایگان به کمک وی 

بفرستد. اما هنگامی که سیصد افسر از راه رسیدند، فرمان 

داد تا بخشی از آنان را بکشند و بخش دیگر را نسق نموده 

و دوباره به ایران بفرستند. با این پیام که این 

این ماجرا، انتقامگیری به خاطر فریب بوده است. پس از 

[. سر انجام، 6آتش جنگ  بار دیگر برافروخته گردید ]

سفارت پارس به  468به سال »پریسک گزارش دیگری هم دارد: 

بیزانس رسید که پیام پیروزی بر کیداری ها و محاصره 

 [7« ]بلعم را با خود آورده بود.

 

این که کیداری ها چه کسانی بودند و رویدادهای متعلق به 

ه در بئی شی آمده، مقارن با چه زمانی می توان آنان را ک

وابسته دانست، بارها از سوی پژوهشگران مختلف به بررسی 

گرفته شده است. برای نخستین بار به گونه بسیار مفصل 

مارکورات به بررسی در این زمینه پرداخت. او به این 

نتیجه رسید که دولت کیداری ها از بازماندگان امپراتور 

 -د و کوچیدن آن ها از پایتخت شان )به باور اوکوشانی بو

اسکییشت( ناشی از حمله آوارها بوده است. پایتخت نو آن 

بولو )بلخان( –ها
109

در حومه کسپین بود که با بلعم  

                                                 
109

 . در این جا چند نکته شایان توجه است:  

بسیار نزدیک « بلخاش»و دریاچه « بلخ»با « بلخان»نام 

را تداعی می کند که « بلخم»است. از سوی دیگر، بلعم نیز 

شاید در اثر ابدال از بلخم به بلعم )بلهم و بلحم( 

تبدیل شده باشد. در غیر آن،  نمی توان وجه تسیمه 
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پریسک یکی پنداشته می شود. از همین بلخان بود که به 

ی  شی سو «شی شیهو»شمال هند لشکرکشی شد و پنج 

شین یوئه شی پیشین تصرف گردید. پس )پادشاهی( یا سردارن

پسر  -از گرفتن بلخان از سوی پیروز، کونهان یا کونهانس

کیدار به گندهارا )پورشاپور( رفت و در آن جا پادشاهی 

یوئه شی های کوچک را بنیاد گذاشت. مارکورات رویدادهای 

مرتبط با کیدارا را مقارن سده پنجم میالدی می پندارد. 

[8.] 

 

مارکورات به پیمانه گسترده در آثار اختصاصی  برداشت های

تایید گردیدند و تنها چیزی که در آغاز از سوی برخی از 

محققان پذیرفته نشد، یکی پنداشتن بولو با بلخان 

[ پسانتر تثبیت دوره فرمانروایی کیدارا در سده 9بود.]

پنجم از سوی مارتین به باد انتقاد گرفته شد. مارتین بر 

ای سکه شناسی )نومازماتیک( نشان داد که پایه داده ه

کیدارا در نیمه دوم سده چهارم فرمانروایی می کرد و در 

آغاز زیر فرمان شاپور دوم بود. تاریخ کوشانیان متاخر 

به گونه فرضی از سوی مارتین به گونه زیر احیا گردید: 

ژوژان ها؟ 350به سال »
110

به ترک  ی ها را وادارکوشان 

 کسپین یایدرسوی به  یاناز کوشان یخش: بباختر ساختند

در گندهارا. به ( کیدارا ی)به رهبر ی دیگر، و برخندرفت

در که ، آغاز گردیدشرق  به سویشاپور دوم پی آن لشکرکشی 

 رانیا پذیرش وابستگیبه  آن کیدارا  ناگزیر  جهینت

سال های دهه شصت سده چهارم، کیدارا از این  در .گردید

 یها خطر حمله هونپس از چندی با  اما وابستگی رهید،

وادار ساخت را  )هپتالیان( رو به رو گردید که او دیسف

سوی شمال به  ،پورشاپور )پیشاور( پسرش دربا گماشتن  تا

ناشناخته است، اما  دیسف یها برخورد با هون جهی. نتبرود

                                                                                                                                                             

را ریشه یابی کرد. بلعم شاید معرب بلخم بوده « بلعم»

 باشد. 

 

« وروکش»به پنداشت یکی از دانشمندان قزاقی، بلخاش از 

ت که شاید در درازای سده ها )دریای کسپین( گرفته شده اس

، «َولوکش»این گونه ترانسفارماسیون )تحول( یافته باشد: 

 ، َبلخَش یا َبلخاش...«َبلوَخش»، «َبلوکش»
110

. روشن است مارتین در این جا بر اساس اطالعات منابع  

چینی ژوژان ها نوشته است که درست نیست. می دانیم که 

نگام نمی توانسته ژوژان ها )نیاکان مغول ها( در آن ه

اند به باختر چه که حتا به مرزهای شمال خاوری آسیای 

میانه رسیده باشند. از این رو، سخن می تواند  تنها بر 

سر خیون ها باشد. اگر چنین فرض نماییم که منابع چینی 

مقارن نوشتن این مطلب همه قبایل کوچی استپ ها را ژوژون 

نویسنده در ادامه می پنداشته اند، موضوع حل می شود. 

 گ. -درست همین را توضیح می دهد.
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کابل و گندهارا داخل ها  آن 400 در نزدیکی های سال

 [10]«ند.گردید

 

 یمیقد تختیز پاکیدارا ا ورن می پنداشت که برآمدنمک گو

 هم لشکرکشی به، و سپس متصرفاتش یدر لبه غربیوئه شی ها 

 425؛ ناشی از فشارهای هپتالیان بود که در حوالی هند

یوئه شی های دولت  لیتشکرا تصرف نموده بودند. وی  باختر

با تسلط پسر کیدارا  بر پیشاور مرتبط می داند. کوچک را 

[11] 

 

بر آن بود که   NV Pigulevskayaن. و. پیگولیفسکایا 

بودند که نام  دیسف های هونتیره های از  یکیکیداریان 

کیدارا گرفته بودند. وی  –خود را از پیشوای شان 

مانند مارکوارت، با شکست لشکرکشی کیداریان به هند را 

 [12پیوند می زند. ] روزیدر مبارزه با پ

 

خ خیونیان و هپتالیان را به تفصیل بررسی که تاری رشمنیگ

که   ندیب یمکرده بود، در سیمای کیداریان مهاجرانی را 

 [13] .ی آمده بودنداز ترکستان شرق شاید

 

معاصر چندی کرد،  یحکومت مسده چهارم  که در کیدارا

یافته های تاج و بود. چنین چیزی از همانندی  شاپور دوم

گ[ بر -و جواهرات ساسانیانگنجینه تپه مرنجان ]با تاج 

 انیساسانمی آید. او با تکیه بر خیونیت ها بر حاکمیت 

ناگزیر بود در ازای به اما پایان بخشید.  باختر بر

شاپور دوم  تیرع در باختر،قدرت خود رسمیت شناخته شدن 

 گردد.

 

)شهر بولوی یاد شده در بئی  بلخ -پایتخت متصرفات کیدارا

 یبانی، با پشت358پس از  را چندیکیدابود.  شی چینی ها(

و و گندهارا )پورشاپور( را فتح کرد کابل  ،زابل لهیقب

 خود را از 368-367 سال دربا شکست دادن شاپور دوم سپس 

 برای دریافت کمک دوماما شاپور  رهانید. رانیاوابستگی 

 371 به سال ها  آن متحدان خود رو آورد و -به خیونیان

 را گرفتند. باختر

 

باره خود در  قاتیتحق رب با تکیه ،فتولستو. پ. س

آوندهایی داریم »فرضیه یی زیر را ابراز داشت:  ،خوارزم

 بتوان مانند پ. لیرخ دیاگواه بر این که کیداریان را ش

Lerch  خاوریحومه شمال آغاز باشنده در ه یی شمرد که لیقب 

معروف « کیردر»یی که به نام در منطقه  -بودند خوارزم

 [14ت. ]اس
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دیدگاه های پژوهشگران که در باال  نیمعتبر ترا مرور ب

 لیتمااین  ریاخ یکه در سال هاآوردیم، دیده می شود 

گروه آشکارا برجسته شده است که کیدارا را رهبر کدامین 

شمال  ایاز شمال یانه م یایآس مهاجر آمده به لیاز قبا

ی منابعمغایر  چنین چیزیحال،  نیبا اخاوری می شمارد. 

و تردیدی نیست. بئی شی به شک  است که در وثوق آن ها

گونه یی که در باال یادآور شدیم، تسیدولو )کیدارا( را 

پادشاه دولت یوئه شی های بزرگ می خواند که روشن است 

در  می باشد. ت کوشانمنظور چینی ها از این دولت، دول

 ها کیدارا لقب کوشانشاه را دارد.سکه 

 

از یک دیگر امکان مستقل یخی بهای ه ابق دادمقایسه و تط

بر افتاده  دودمان ندهینماکیدارا که می دهند پنداشت 

ی های بزرگ در شمال کوشاندوره اواخر  در ی بود. اوکوشان

در دولت باکتریا که پس از فروپاشی شاهنشاهی کوشانیان 

)پی ریزی شده از سوی کنیشکا( تشکیل شده بود، و یا پس 

افتن حاکمیت ساسانیان در باکتریا در حوالی از پایان ی

 فرمان می راند.   293

 

سده چهارم  دوم مهینزمان پادشاهی کیدارا را باید 

که مارتین به سود این  یسکه شناسداده های . دانست

مهم  ژهیبه و اند. قانع کننده اریبسدیدگاه آورده است، 

بدون  کیدارابا نام سیمین  یاز سکه ها یاست که تاج گروه

 ( ُکپی شده است.379-309) متاج شاپور دوتردید از روی 

 

آوند مهم دیگری را بر آوندهای مارتین می  رشمنیگ

پیدا « ساسانی-کوشانی»سکه به پندار او، دوازده  :افزاید

تپه مرنجان کابل را  ییبوداینه نیایشگاه گنجشده در 

 باید از سکه های ضرب زده شده از سوی کیدارا انگاشت. 

 

ها مربوط سکه از این سکه ها، شماری از به جز در گنجینه 

دوم( و شاپور  ریاردش بیشتر سکه هایشاپور دوم )دوره 

دوم  مهیکه در ن ی هاییساسان تنها سکه های  یعنیسوم، 

ی فرمان می راندند؛ اند. چنین چیزی درست الدیچهارم مسده 

 نیمارترا که  ادارزمان پادشاهی کیدمت بودن تثبیت ق

 [.15] کرده بود، تایید می کند  شنهادیپ

 

 یبرامبنای استواری را  رشمنیگبایسته یادآوری است که 

ینه تپه مرنجان از گنج« یساسان -کوشانی»تثبیت سکه های 

جمع سکه های ضرب زده شده از سوی کیدارا به دست نداده 

ی چون ب یی خود،نها یریگ جهیدر نتاو حال،  نیبا ابود. 

به روی نشان داده شده  تاجبه جانب بود. چون  حقو چرا 

 بای(، تقرسکه ازدهیهمه در سکه )اما نه  نیاز ا شماری

تاج ارائه شده در ی با صلعناصر اهمه در به گونه کامل 

ه ب .است سانیی کیدارا یکنقره  یسکه ها یاز گروه ها یکی
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ی پادشاه کوشان ادارکیکه  نیایعنی ) اصلدو  نیا تاسی از

(، فرمان می راند یالدیچهارم مسده دوم  مهیدر ن و بود

 داده های بئی شی چینی ها پرداخت.اطالعات  ریبه تفس دیبا

 

، ه شده استنشان دادگاهنامه نگاری  نیکه در اگونه  مانه

ه بودژوژان ها  به علت حمالتگویا کوشان  تختیانتقال پا

ها که گواه بر گسترش حاکمیت ژوژان  یمدرک چی: اما هباشد

 یانه م یایآسخاوری شمال مرزهای تا )نیاکان مغوالن( حتا 

 نیاباشد، در دست نیست. ]چه رسد به باکتریا )بلخ([. 

سخن بر سر کدامین کوچروان باشنده  جا نیدر ا گونه،

برای نویسندگان بئی  عمال گستره آسیای میانه بوده است که

آن ها بوده اند و دلیل این که کاتبان چینی ناشناخته شی 

 ینژوژان خوانده اند، تنها این می باشد که در نگاه چی

 یغربکوچی های مه عمومی هنام  -ژوژان  برهه، آن های 

ه است.بود
111

  
 

در نیمه دوم سده چهارم، تنها خیونی ها و قبایل وابسته 

بر دولت به آنان که از شمال آمده بودند، می توانستند 

که شاپور دوم در  ییاز جا فشار بیاورند.کوشان  یباختر

هم با  وسال های دهه پنجاه سده چهارم هم با خیونیان 

توان  یم سهمگین بود، و سختکوشانیان درگیر نبردهای 

نیروهای متحده کوشانیان و خیونیان که  چنین پنداشت 

از این جا  ی می رزمیدند.رانیا یروهایبرابر نیکجا در 

پایتخت کیدارا که منجر به انتقال  یبرخوردبر می آید که 

گردید، با بستن کدامین سازشنامه با واگذار کردن بخشی 

 یمناطقاز متصرفات کیدارا که آخرین آن می توانست تنها 

باشد، ]به خیونیان[ پایان  ایراست آمودر واقع در کرانه

به باختر )که در کرانه چپ آمو قرار حمله  یافته بود.

یی ناممکن ایصرفا جغراف لیشرق به دالداشت(، از سوی 

 پنداشته می شود.

 

 یمن ،به آن انتقال یافت تختیکه پا یی، جابولو رهش

کسپین واقع باشد. چون  یایدرپیرامون در منطقه  دتوان

ه بود. افزون بر این، سته شدآن از سوی خیونی ها براه 

شمال هند  لشکرکشی از بلخان بهاحتمال  یت،وضعآن  در

سر راه هند مانند هرات و ممکن نبود. ]زیرا سرزمین هایی 

 گ.[-سیستان و بلوچستان در دست ساسانیان بود

 

                                                 
111

یعنی این که چینی ها همه قبایل کوچی باشنده .  

سرزمین های واقع در غرب را ژواژان )مغولی( می خواندند. 

درست همان گونه که اروپاییان همه قبایل دشت های 

اروآسیایی را هون می نامیدند و یا عرب ها در آینده همه 

 گ.  -روس ها تاتار.را تورک و 
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 شده،  از محققان اشاره یاریبساز سوی که به گونه یی 

دانست. آن چه را که در بئی شی بلخ  بولو را باید همان

 لی از فودیشی  2100آمده است که گویا بولو در فاصله 

Fudish ی کرد. می بایست واقع است، باید لغزش آمیز ارزیاب

 [ 16کدام رقم دیگر ذکر شده باشد. ] یمنبع اصلدر 

 

این که پایتخت نخستین کیدارا در کجا بود، کنون نمی 

ه اندازه توان به آن به درستی پاسخ گفت. چون داده های ب

راست و یک کرانه های باستان شناسیادمان های کامل  یکاف

 مارکوارتن که آمو در نزدیکی باکتریا را نداریم. ایچپ 

  Iskimishtمی پنداشته است که این پایتخت در اسکیمیشت 

شاید بایسته باشد [ 17] .داردن یکاف لیدالواقع بوده است، 

جستجو شمال بلخ این پایتخت را نه در شرق، بل که در 

کرد. از این رو، آن چه که در زمینه در بئی شی آمده 

 است، چندان دقیق نیست. 

 

داده نشان  نیمارتگونه یی که به  یکشناسسکه داده های 

گواه بر آن اند که کیدارا زمانی ناگزیر به به  است،

[ 18. ]بر خود گردیده بود رانیا تیحاکم رسمیت شناختن

 خیونیان که ردیصورت گست در آن هنگام توان یتنها م نیا
پس شده بودند. یعنی  متحدان شاپور دوم بل ،دشمندیگر نه 

 یروهاینباهمی  ورشتوانست ی رانیاکه  هنگامی، 357از 

و پس از آن یان و خیونیان را مهار کند کوشان متحده

بکشاند )چنین بر می آید با دادن  خودخیونیان را به سوی 

باهمی به حمله وعده به دست آوردن غنایم فراوان در 

ناگفته  .)بیزانتین یا روم شرقی(( زانسیب متصرفات

یی نمی توانست به رویارویی با پیداست که کیدارا به تنها

 شاپور دوم بپردازد و ناچار بود اسما از او فرمان ببرد. 

 

گزارشی دیده می شود  Baishi بئی شی درگذشته از این ها، 

مبنی بر این که کیدارا با گذشتن از هندوکش به شمال هند 

)پورشاپور( واقع در شمال گندهارا دولت پنج لشکر کشید و 

دولت یوئه شی های کوچک در شرح  ن،یبر ا نافزو را گرفت.

دودمان حاکم آن از بازماندگان همان که گفته می شود 

 پسرکیدارا اند که در پورشاپور گماشته بود. 

 

که در آستانه لشکرکشی به هند، رویدادهایی رخ  است یهیبد

 Favst فاوست بوزاند گزارش در باره آن ها از که ما دادند 

Buzand شاپور دوم پس از فتح ارمنستان ابیم. آگاهی می ی

 در برابر شاه کبیر کوشان دست به لشکرکشی( 370در  شاید)

شمار شکسته شد و در هم  یارسپ، اما شکست خورد. ارتش زد

در پی آن شاپور . ندشد ریدستگسپاهیان اسیر و از  یاریبس

 انیشکست به پا دست به یورش زد که باز هم با دوم بار

 یانکوشان به دست ارسپهمه ارتش  بایتقر . این باردیرس
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آغاز جنگ را کوشانیان   Favstبه گفته[. 19ند ]نابود شد

 تیبه رسماز  ادارکیکه  دیآ ی، که از آن بر مکردند

بر خود سر باز زده بود. روشن است  رانیا تیشناختن حاکم

به کمک خیونیان میسر تنها  ستتوان یکوشان م یروزیپ

 .بود فزونشمار اریشاپور دوم بسسپاهیان چون  باشد.

 

شمال لشکرکشی کیدارا به که پس از  در باره رویدادهایی

مبهم در بخش اختصاص  یادآوری کی، تنها دندهند رخ دا

وجود در بئی شی  کوچکیوئه شی های داده شده به شرح دولت 

تسیدولو )کیدارا( که  کهآمده است گزارش  نیادر دارد. 

ده بود، با گذاشتن پسرش به دست هون ها رانده شاز 

او و چنین بر می آید که میان  .غرب به رفتپیشاور به 

بی تردید نادرست هون ها خوانده شده اند(، ه، خیونیان )ک

شده رخ فتح های  نیزم میتقسکدام برخوردی شاید بر سر 

متصرفات از  شیبخداده بود. شاید کیدارا ناگزیر شده بود 

به خیونیان بدهد که  ستان راخود در گستره کنونی افغان

و  یو جنوب یشمالبخش  منجر به تقسیم سرزمین او به دو

 در پورشاپور گردید.  کوچک یوئه شی هایظهور دولت مستقل 

 

او  نیجانش یو چه کسبعدی کیدارا چه شد سرنوشت این که 

در باره ، اما است هنوز شناخته نشدهگردید، در باختر 

ی داده هان جا در آینده در ایدولت کوشان  یتوجودم

، گواهی بحث خواهد شدباره آن ها در زیر که در منابعی 

 می دهند.

 

در برابر ما یک پرسش دیگر هم مطرح می باشد و آن این که 

چه رابطه یی میان کیدارا و هون های کیداری که پریسیک 

از ایشان نام می برد، هست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش 

دادهای سده پنجم در سایر منابع رجوع  باید به شرح روی

  کنیم.

 

و  رانیامیان  هابرخوردداده ها در باره  نیکامل تر

سده پنجم را در دوره های یزد  گرد  درخاوری آن  گانیهمسا

در سال ) روزیو پ  457-438) )در سال هایYezdegerd II دوم 

که بی   Yeghishe Vardapet (، یئگیشی فارداپت 484-457های

اسیران  –این نبردهاشرکت کنندگان  ردید از گزارش هایت

او پیوسته از بهره گرفته بود؛ بازگو می کند.  یارمن

چند کوشانیان به عنوان حریفان ایرانیان یاد می کند. هر

که  هون هاکشور دوم به  زدگردیکه همان آغاز می گوید در 

 می خواند، یورش برده بود. کوشانهمچنین آن را  کشور 

و در  درازا کشیدبه  449تا  442از  ستین لشکرکشی اونخ

خاطر یزد گرد دوم ناگزیر بود  نیبود. به اکام ناآغاز 

حتا در کشور کوشان شهری بسازد و موقتا مقر خود را بدان 

 توانست بر پادشاه هرچه بود،او  ،رانجامجا ببرد.  س

 سال و درنبود مبارزه  انیپااین ، اما پیروز شود کوشان
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ه را که منطق بار دیگر دست به لشکرکشی زد و چند، 450

 بود، تاراج کرد.پادشاه کوشان زیر فرمان 

 

ارس جرات نکرد به پارتش  یعدد یبرترشاه کوشان به دلیل 

عقب  ناهموارهای دشوار گذر و  نیزمسرو به جنگ بپردازد 

در پی آن، کار یزد گ رد به یک لشکرکشی دیگر کشید،  نشست.

در  یئگیشی فارداپت چنین بر می آید  ناکام.ر با نیا اما

 باره این کارزار تنها اشاره کوتاهی می کند. 

 

اما به  تاخت. شرقبه سوی دوم دوباره  زدگردی 454 به سال

در . گردیددچار شکست کامل نزدیکانش، از  یکی انتیخ لیدل

 پرداخته بود. بردر آسربازان  یجمع آوراین سال او به 

اشراف و نمایندگان از  ،شرق شده بهاسیران برده 

 شابوریندژ در ارمنی بودند که در هنگام جنگ  ونیروحان

 زیر نظارت بودند.

 
در نبرد، به نیشاپور بازگشت و  شکست پس ازدوم  زدگردی

شهر، دستور کشتار  نیانگی فرسپانزده  با استقرار در

آیین خود  رییکه حاضر به تغرا  یارمن رانیاسبخشی از 

ن داده ها در یهمعین  بایتقر[20] یده بودند؛ داد.نگرد

پربیتسی  الزاروس را در نوشته های  454 باره لشکرکشی سال

[21] Parbetsi  در باره  یاطالعات اضاف یبرخمی بینیم. همچنین

و بیت د کراک شهر در یک گاهنامه  449-442این لشکرکشی 

 بازتاب یافته است:  Krak des bet Seloh سیلوح 

آن سرزمین ، پادشاه شتافت Choleدوم به سوی چول  زدگردی»

ی به نام خود آباد شهر در آن جا[ و 22] را منکوب ساخت

در آن جنگ  کارزار میدانروشن است که رو،  نیاز ا کرد.

  [23. ]ه استبود کسپین یایدرنزدیکی  ها درسال 

 

آن چه مربوط می گردد به نبردهای بعدی و این که در کجا 

اده بودند، در پرده یی از تاریکی قرار دارد. رخ د

به گونه یی خود، های پادشاهی سال واپسین دوم در  زدگردی

بر می آید، با هون های کیداری  سکیاز اطالعات پرکه 

 تاهم جانشین یزد  گ رد ها  -جنگیده بود. همین گونه پیروز

 با آن ها  درگیر نبرد بود.  468

 
ی بعدشمول نبردهای به  روزیپ یجنگ هادردمندانه در باره 

در  سکیاطالعات پر جز از یگرید یداده هااو با هپتالیان 

 Yeshu یکلدر زمینه یادآوری های  ءستثنادست نیست. تنها ا

Stylite   با کییونای های روزیمبارزه پدر باره kiyonaye هون 

   [24و شکست یافتن آن ها از پیروز است. ]
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باره ناقص در ده، جسته و گریخته و پراکناطالعات به رغم 

مبنایی در دست داریم  روز،یپهای یزد گرد دوم و  نگج

بپنداریم که در آغاز جنگ ها در نزدیکی های دریای کسپین 

با توجه به قرار  ،454رخ داده بودند. لشکرکشی سال 

داشتن پایگاه شاه ساسانی در نیشاپور به گمان بسیار در 

 محور خاور بوده است. 

 

 یاصلتئاتر (، 468تا لغایت )فرمانروایی پیروز  هنگامدر 

ها خوردکسپین گردید. با این هم  یایجنگ دوباره منطقه در

فهرست . اگر به گردد یرد نمنیز تر  یدر مناطق شرق

در گام  ،یمنگاه کن یدر دوره مورد بررس رانیاحریفان 

 جلب توجه می کند: ریز تیواقعنخست 

Yeghishe   449-442 سال های درکوشانیان نگ با جدر باره 

این  Krak des bet Seloh شهرر اساس گاهنامه بسخن می گوید. 

جالب است رخ داده بود. بسیار Sloh جنگ در منطقه چول یا 

را هون های کیداری می نامد. در  روزیپدشمنان  سکیکه پر

 آن ها را هون های خیونی می خواند. Yeshu Styliteحالی که  

 
نوشته است ه توجه شود ک سکیپربه یادآوری  دیبا نیهمچن

با وی  روزیپکیدارا که  پادشاه – Kunhas کئونهاس پدر

سر باز زده بود.  رانیبه ا باجپرداخت  از  ،جنگیده بود

پس از تالش کئونهاس  جنگ دوم 465هر چه بوده، به سال 

 به فریب او به راه افتاده بود. روزیپ

 

 در دوره یعنی رخ داده بود. 456در جنگ با کیداریان 

ست در همین در کیداریان که یمعن نیدوم، به ا ردزدگ  ی

پس از  ایو از سوی شاه ساسانی منکوب شده بودند زمان 

از پرداخت باج گذاشته شده بر دوش شان سر  454 سالشکست 

 باز زده بودند. 

 

در از کدامین پیروزی یزد گرد  Yeghishe Vardapet که ییاز جا

نخست را  نهیگز ،ی نداشتآگاه پادشاهی اش یانیپاال های س

لزوم آن پیش است آن گاه طبیعی . پنداشت یواقع ریغباید 

کیداریانی که پریسک از آنان نام می  که میفرض کن می آید

 یکی بوده اند. Yeghisheبرد، با کوشانیان مورد نظر  

 

نام  که تحتآوردیم، بر می آید باال آن چه که در ز همه ا

که بوده  ی مد نظر نیکوچ نش لیقبا کیداریان در منابع،

 گرگان خاوری دریای کسپین در شمال گستره ردپنجم سده در 

 )به شمول چول( می زیسته اند که در واقع خیونیان بودند. 

 

این که آنان را کیداری خوانده اند، گواه بر آن است که 

و  کینزد اریبسدر گذشته با کیدارا پیوندهای ها  آن

 نانیجانشاز اتباع  شاید اسماو تنگاتنگی داشته بودند 
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خیونیان تنها )در واقع  ، شمرده می شده انداو در باختر

درست با همین مالحظه است که (. دبودنکیداریان متحدان 

این گونه  .شود یآشکار مدلیل کوشانی خواندن آن ها بیخی 

نقش برجسته  ادارکافی در دست داریم بپنداریم که کی لیدال

سده چهارم بازی کرده بود  دوم مهینرویدادهای در یی را 

پس خیونی را به گمان غالب  لیقبا یرهبرو توانسته بود 

در غرب به شاپور دوم لشکرکشی های ها در  از مشارکت آن

 دست بگیرد.

 

پایان   رانیا از یوابستگه یاری خیونیان به بکیدارا 

را گرفت و شاید چنین ل هند مناطق شماداد و سپس برخی از 

هنگام ی را احیاء کند. اما کوشان قصد داشت امپراتوری

متصرفه با بخشی از خیونیان که در لشکرکشی ناطق تقسیم م

 ]در برابر ساسانیان[ اشتراک داشتند، درگیری رخ می دهد. 

 
کیدارا را ناگزیر می سازد تا افغانستان  یریدرگ نیا

. آن بخش از خونیان که در مرکزی را به خیونیان بدهد

از کیدارا جدا  کسپین مستقر گردیده بودند، یایدرنزدیکی 

با بازماندگان او  کیبه حفظ روابط نزدکماکان و نبودند 

آن استقالل ادامه می دادند که چنین چیزی تا دوره معینی 

را تامین می کرد. رانیاز اها 
112 

                                                 
112
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 خیونی ها:.2

توده یی بودند کوچرو  خیونی ها یا خیونیت ها )خیونیان(

تورانی که به یکی از زبان های ایرانی خاوری سخن می 

گفتند و در برهه کوتاهی در شمال خاور پشته ایران 

)گستره افغانستان کنونی( فرمان راندند و رد پای هر چند 

هم نه چندان روشن با آن هم بس مهمی در تاریخ به یادگار 

 گذاشتند. 

 

هم  بسیار ارزنده است که همانا نقش خیونی ها از آن رو 

گروه هایی از آن ها در اواخر هزاره دوم پیش از میالد و 

اوایل هزاره یکم پیش از میالد تا مرزهای جنوب خاوری 

مغولستان و شمال خاوری چین )پای دیوار آینده چین( 

شتافتند و در آن جا در درازای چندین سده با چینی های 

دند و در نتیجه آمیزش یافتن همسایه سرگرم زد وخورد بو

با چینی ها، توده نو هونوها )خونوها، کسیونوها، 

هیونگنوها یا سینگنوها( را ساختند که به نوبه خود 

هونوها به تاثیر بس ژرفی در تاریخ آسیا بر جا گذاشتند. 

گونه مفروض و مشروط نیاکان تورکان باستان شمرده می 

 شوند.
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ه خیونی ها اطالعات روشنی به هر رو، دردمندانه  در بار

در دست نیست. از این رو بسیاری از نکته ها بر پایه فرض 

و حدس و گمانه زنی استوار است.  با این هم می کوشیم 

آگاهی های اندکی را که در باره آن ها ثبت صفحات تاریخ 

 گردیده است، بیاوریم: 

 

، نوشته ن. و. شئچف )مسکو، «دودمان ها»کتاب 564در ص. 

 ( در باره خیونیان چنین می خوانیم:2008

 دولت خیونی ها: »

خیونیان به گمان غالب کوچروان ایرانی زبان بودند. در 

گذشته آن ها در استپ های شمال دریای ارال و دریای 

کسپین تا دامنه های جنوبی و جنوب خاوری کوه های اورال 

)کانون  پیشین بودوباش قبایل سکایی و سارماتی( زندگی 

 ی کردند. م

 

خیونی ها در میانه های سده چهارم پس از سرکوب کوشانیان 

از سوی ساسانیان، به آسیای میانه رخنه کردند. نام یکی 

گرومبات، شناخته شده است که در حوالی  -از شاهان خیونی

 بر تخت نشست.  359

 

خیونی ها ناگزیر بودند جنگ های بی وقفه یی را هم با 

ده های بومی )به ویژه یفتلیان که ایرانیان و هم با تو

از آمدن مهمانان بیگانه ناخوانده به سرزمین خود 

ناخشنود بودند( پیش ببرند. در روند این کشاکش ها، 

پادشاهی خیونیان در حوالی سال های دهه هشتاد سده چهارم 

نابود گردید. اما بازماندگان قبایل خیونی در آسیای 

ب مهاجران تازه یعنی میانه ماندگار شدند و در ترکی

 «   کیداری ها شامل گردیدند.

 

اکنون می بینیم که در ویکی پیدیا به زبان روسی در باره 

 خیونیان چه نوشته اند:

خیونیان توده باستانی کوچی بودند که شاید به یکی از »

لهجه های خاوری ایرانی سخن می گفتند. نام تباری خیونی 

خیونا )برف( پیوند داشته  Χιόνα می تواند با نام یونانی 

 باشد )یعنی مردمان باشنده سرزمین برفباری ها(.  

 

 نیالت به زبانکه  یونانتاریخ نویس ی -نوسیمارسل انوسیآم

به  یروم شرق یامپراتورکام نامی نوشت و خود در لشکرکشی 

شدن آن  میو تسلآمید شهرستان  و در هنگام محاصره  رانیا

سوی محاصره شهرستان از به شرح  ، شرکت داشت؛انیرانیبه ا

او که متشکل از اقوام  ارتشو  یپادشاه ساسان -شاپور

گوناگون از جمله سگستانی ها، آلبانی ها و خیونیت ها 

سرزمین »بود؛ می پردازد. او خیونی ها را همچون مردمان 

و به ویژه جنگجو می نامد. به پنداشت « های دور افتاده
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ان بودند که در مرزهای بسیار همسایه پارسی او، خیونیان

 دور از میانرودان )بین النهرین( می زیستند.

 

در متون پهلوی، مشخص تر در روایت در باره پسر ویشتاسپ 

 -از خیونی ها همچون دشمن ویشتاسپ«( یادگار زریران)»

پادشاه اریایی ها یاد شده است. به پنداشت برخی از 

یله خیانی های پژوهشگران، خیونیان از بازماندگان قب

 تورانی اند که از ایشان در اوستا یاد شده است. 

 

به باور بانو ن. پیگولیفسکایا، آمیانوس خیونیان را 

پرداز نموده « سیمای غیر تورکی»همچون قبیله یی دارای 

س. پ. تولستوف خیونی ها را دارنده فرهنگ شهرک های است. 

 -های چهارم مردابی )باتالقی( کرانه های دریاچه ارال سده

ششم می پندارد که بخش بیشتر باشندگان آن ها به باور او 

به پنداشت کزاکف و در سده ششم به جنوب و شمال کوچیدند. 

مرادف، دارندگان فرهنگ های باستانشناسیک  ایمئنکوفی و 

تورباسلینی حوضه رود ولگا و جنوب کوه های اورال سده 

ند دارند.های ششم و هشتم به خیونی های بعدی پیو
113

   

                                                 
113
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آزاد  به  دانشنامه ا،یپد یکیواکنون می بینیم که در 

زبان پارسی دری در باره خیونیان چه نوشته اند )با 

 اندکی ویرایش( : 

؛ Chionitae: نیالتبه ) انیانیخ ای ها ونیخ ای ونانیخ»

: یی؛ اوستاXyōn/Hyōn: یشده از پهلو احتماال  برگرفته

X’iiaona [Hyaona] که در اواخر  تبار یرانیاحتماال  ا یی  فهیطا

باختر و فرارود  یها نیروزگار باستان در سرزم

 )ماوراءالنهر( ظهور کردند.

 

 :و نژاد خاستگاه

 ژهیوه مبهم است، ب اریبس ها ونیخ یخاستگاه تبار یمعما

، Xyōn ی، پهلوX’iiaona ییاوستا یها نام به نام نیا که نیا

مردمان  نیا که نیو ا است کینزد اریبس ونیو هون/خ

 قت،یبودند. در حق ییایجغراف ۀهمان منطق با  یتقر ۀباشند

در  رانیا یسوه ب یشرق یها از امواج مهاجرت یکی ها ونیخ

چه  قا  یها دق آن که نیروزگار باستان بودند. اما ا واخرا

 بحث دارد. یبودند، جا یکسان

 

 :اه ونیخاستگاه خ ۀاز پژوهشگران در بار یبرخ دگاهید

 HIONOنام  ۀپس از مشاهد ،یشناس فرانسو باستان رشمن،یگ

نسبت  ها ونینام را به خ نیا ی،شرق یرانیا یها سکه یبر رو

 هپتالیون     گریاو عبارت د ن،ی. افزون بر ادهد یم

ĒPTLA ĒIONO  تیحاکم بر یها را سند سکه نیا یبر رو 

 یها هون»ها را با  و آن داند یم ها ونیبر خ ینخبگان هفتال

نه ترک  ها ونیباور است که خ نیداند، و برا یم یکی «دیسف

 -که افراد آن از جمله ارجاسب انیتوران بودند و نه از

 گشتاسب.  یک بیرق

 

 ادگاری و حماسه یکه در پهلو ونیدانو و خَوئ یها لهیقب

اند که در  بوده یتوران لهیگفته شده، دو قب ونیخ رانیزر

 یها گروه جنگ نیبا ا انیرانیا ،یانیگشتاسب ک یزمان ک
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 یمذهب یها مشهور و به جنگ اریکردند که بس یفراوان

 . باشد یمعروف م

 

خوانده شده و آشکار است که  یُان یَ ها، ارجاسب، خ شتیدر 

 لهیقب نیو هم نام اسکان ا لهینام هم اسم قب نیا

 همه ،مذکور پهلوی نوزدهم و رساله شتیاست. به موجب  بوده

 اریو اسفند شتاسبیبا و یمذهب یها که در جنگ انیپهلوان

و هم نبرد بودند،  بیرق یرانیپهلوانان ا ریو سا ریو زر

 اند.  خوانده شده یونیخ

 

 دهینام ونیخ یشمال لیاز قبا یبرخ یساسان اتیدر روا

 اریبس ینبردها ونانیبا خ یو پادشاهان ساسان شدند یم

 که در سده یرومس تاریخ نوی نوسیمارسل انوسیداشتند. آم

و شاه آنان گرومباتس که  ونانیاز خ ست،یز یم یالدچهارم می

 .کند یم ادیبا شاپور دوم داشت،  ییها و جنگ نازعاتم

 

 ویسن خی(، تارAmmianus Marcellinus) نوسیمارسل انوسیام

است که از  یی  سندهینو نینخست ،یالدیچهارم م ۀسد یونانی

 خیتار عیبود که وقا یارشدکرده. او مقام  ادی ها ونیخ

 ییکه با فرمانروا یی را ثبت کرده، دوره ها ونیخ نینخست

م.( همعصر  ۳۰۹-۳۷۹) یشاپور دوم، امپراتور ساسان

 است.  بوده

 

مرو  یها دشتباشنده  ساسانی دورهمیانه های در  ها ونیخ

ها در  اند. نام آن ( بودهی)واقع در کشور ترکمنستان کنون

 دهیشاپور دوم آمده بودند، د یاریه به کسپاهیانی جزء 

وفادار نماندند  رانیا یدر دوست فهیطا نیاما ا .دنشو یم

به خراسان بزرگ هجوم بارها از مرگ شاپور دوم  پسو 

به شمار  رانای دشمن عمدهمرزها  نیآوردند و در ا

 .رفتند یم

 

 اکانی، ن)خونوها، هونوها، کیسنگنوها( نوهاونگیه

اوستا  ریکه تفس ،یستند که در کتاب پهلوه یبعد یها«هون»

. اما در خود کتاب مقدس سدینو یم ونانیها را خ باشد، آن

نگاشته آمده  یونیخ یعنی( Hyaona) ائونایصفت ه انیزردشت

.«است
114

 

                                                 
114

 ها: سیپانو.  

Wolfgang Felix, 1991, 'CHIONITES', Encyclopaedia Iranica 

 ۲۶۸ص  سنا،دانشنامه مزدی

 درشی ترجمه ان،یدر زمان ساسان رانیسن، آرتور. ا ستنیکر

 ۱۳۶۷ ر،یکب ری. تهران: انتشارات امیاسمی

و  ،یقرون وسط م،یقد خی. تارکانیباباجان. تاج غفوروف،

 یوگرافتیعرفان، ل انتشاراتی . دوشنبه: مؤسسهننوی دوره
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پروفیسور سرگی کیالشتورنی فقید )بزرگترین تورک شناس و 

مغول شناس همه اعصار( هم خیون ها را یکی از گروه های 

دیمی کوچیان ایرانی زبان می شمارد که در دشت ها و ق

 دامنه های نوار جنوبی آسیای مرکزی بسر می بردند.

 

به هر رو، نبود و کمبود مدارک؛ منابع و مستندات در 

باره خیونیت ها به آن پیمانه است که در باره آن ها 

بسیار کم نوشته شده است. برای نمونه در کتاب وزین چند 

چاپ پژوهشکده « تاریخ خلق تاجیک»و شش جلدی هزار برگی 

خاورشناسی پژوهشگاه علوم تاجیکستان تنها نیم برگ در 

باره خیونیت ها نوشته اند که خود گواه به کمبود و نبود 

 مدارک و شواهد تاریخی در باره این آن ها می باشد.

 

 جلد دوم این کتاب چنین آمده است:  473در ص. 

در نظر گرفتن اطالعات منابع مکتوب  بیشتر پژوهشگران، با»

و مواد باستانشناسیک دست داشته، خاستگاه نخستین بود و 

باش خیونی ها را در بخش خاوری کرانه های دریاچه ارال 

گ.[ می شمارند. خیونی ها -]تا دامنه های کوه های اورال

پس از برخوردهایی با هون ها
115

آمیزش یافته، ناگزیر  

نه ارال را ترک گویند و به جنوب گردیدند دشت های کرا

بکوچند. آن ها که در میانه های سده چهارم به پیمانه 

چشمگیری تقویت شده بودند، توانستند زمین های کوشانیان 

 را بگیرند. پایتخت آنان بلخ بود. 

 

                                                                                                                                                             

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و  ،یچاپ و صحاف

 ۱۳۷۷ ،یارشاد اسالم

 یحتوضی نامه واژه سنا،مزدی . دانشنامهریجهانگ ،یدریاوش

 ، ۱۳۷۱زرتشت. تهران: نشر مرکز،  نییآ

ملک ناصر نوبان.  ترجمه شم،یابر ۀ. جادیعل ،یمظاهر

 «۱۳۷۳ ،یو مطالعات فرهنگ یهشگاه علوم انسانتهران: پژو
115

. هون ها توده یی بودند که پس از فروپاشی دولت هونو  

به دو بخش شمالی و جنوبی و در پی شکست و نابودی دولت 

هونوی شمالی از دست سپاهیان متحد هونوهای جنوبی و چینی 

ها به جهت شمال باختری گریخته، در آغاز با  اورها 

ته شده )اورالی ها که نام کوه های اورال از آن ها گرف

است( در دامنه های کوه های اورال آمیزش یافته و سپس یا 

اوگورها و سایر توده ها آمیزش یافتند و به نام هون ها 

شهرت یافتند. آتیالی معروف برخاسته از همین هون ها بود. 

هون ها را با توجه به چندرگه بودن شان نمی توان دربست 

توده یی بودند  پرا تورکی خواند. اما بی تردید،  نخستین

که واژگان پراتورکی و هاپلوگروه های هونویی را با خود 

 به اروپای خاوری و جنوب روسیه و شمال قزاقستان آوردند.
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در آینده جلو هژمونی و بلندپروازی خیونی ها، از سوی 

را زیر فرمان ساسانیان گرفته شد که توانستند خیونی ها 

آمیانوس که در جمع پدافندچیان  359خود بیاورند. به سال 

دژ آمید بود، خیونی ها را از سر دیوار های شهر محاصره 

شده از سوی نیروهای متحده به  فرماندهی شاهنشاه  شاپور 

دوم، دیده بود. در این جا کارزار رزمی خیونیان و قبایل 

شاه گرومبات رهبری می زیر فرمان شان را به گونه مستقیم 

کرد که همچنین وظیفه داشت تا گفتگوها را با رومیان 

 محصور پیش ببرد. 

 

آن چه مربوط به خاستگاه تباری خیونی ها می گردد، ما با 

آن گروه  از پژوهشگران همنگر هستیم که خیونی ها را با 

ماساگیت های باشنده کرانه های ارال همتبار می پندارند. 

اهر متفاوت از هون های منگولوییدی داشتند. خیونی ها ظ

با آن که در نام های شان ریشه های مشترک با هون ها 

دیده می شود و منابع پیوسته در باره پیوندهای خیونی ها 

و با هون ها اشاره دارند. این پیوندها شاید با آن 

مرتبط بودند که خیونی ها زمانی به گونه مستقیم در 

زیستند و روشن است از آن ها متاثر  همسایگی هون ها می

شاه خیونیان را در  -شده بودند. آمیانوس که پسر گرومبات

نزدیکی دیوارهای آمیدا دیده بود، خاطرنشان می سازد که 

قد رسا و بلند داشت و زیبا بود و از همراهانش »او 

 «.   برجسته تر بود

 

ا یکی از دیدگاه های رایج این است که خاستگاه یفتلی ه

هم خیونی بوده است. اما اکنون این دیدگاه هوادارن 

چندانی ندارد. دست کم روشن است که میان یفتلیان بومی و 

خیونیان بیگانه دشمنی آشتی ناپذیری بود و بین شان جنگ 

 های سختی درگرفته بود. 

 

در این حال، خیونی ها به دو گروه خیونی های سپیت 

( تقسیم می شدند. شایان )سپید( و خیونی های کرمیری )سرخ

یادآوری است که گروهی از دانشمندان غربی با یکی 

پنداشتن خیون ها و هونوها )خونوها( و هون ها، دچار 

سردرگمی شده اند و به نوبه خود سردرگمی های دیگری را 

پدید آورده اند. از همین جاست که شماری خیونیان را 

زمینه  هیج سند تورک و تورکی زبان پنداشته اند. اما در 

 و مدرکی در نیست . 

 

« هون های سپید»را گاهی « خیونی های سپید»همین گونه، 

هم خوانده اند که باز هم درست نیست. از همین رو هم  

گفته اند. « هون های سپید»بوده که برخی هپتالیان را 

روشن است این جا سخن بر سر خیونی های سپید است، نه هون 

م چون نمی توانسته اند میان هونوها، های سپید. گروهی ه

هون ها و خیونان تفکیک قایل شوند، نادرست آنان تورکی 
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زبان خوانده اند. شمار دیگر که متوجه این لغزش شده 

بودند، برای ویرایش آن، اصطالح دیگری را پیشنهاد کردند 

 «. هون های ایرانی»به نام 

 

ز دی ها دیدگاه دوم بر آن است که یفتلیان برخاسته ا

بوده اند. در این حال دی ها هم همان دهه ها یا داهه 

های اوستایی اند و آن ها هم بر دو گروه بوده اند: دی 

که گروهی از دانشمندان « بای دی ها»های سپید یا 

یفتلیان را برخاسته از همین بای دی ها  می دانند. چنان 

نون چه پروفیسور گومیلیف نوشته است، در بدخشان همین اک

 مردمانی هستند که بادی خوانده می شوند.

 

چی دی »گروه دوم دی ها باز هم به نام دی های سرخ یا   

یاد می شوند که نیاکان اویغورها بودند. در این « ها

حال، زبان چی دی ها که در آغاز ایرانی شرقی بود، پسان 

ها زیر تاثیر عوامل گوناگون مانند آمیزش با هونوها،  

سیان بی ها و ژوژان های مغولی پاراتورکی شده تبتی ها، 

بود که در آینده در اثر آمیزش با تورکان آشینایی و در 

فرجام هم جونگارهای مغولی تبار و چینی ها بیخی از زبان 

بای دی ها فاصله گرفت. زبان بای دی های یفتلی با زبان 

کوشانی ها بسیار نزدیک بود و باز هم از گروه زبان های 

 نی شرقی شمرده می شد. ایرا

 

آنالیز سکه های شاهان یفتلی نشان می دهند که خود ایشان  

خود را در یک برهه خیون می خوانده اند. به سخن دیگر، 

سیاسی )اتنوپولیتیک(  -یفتلی ها یکی از گروه های تباری

خیونیت ها بوده اند. مقایسه منابع گوناگون نشان می دهد 

« سپیت خیون»ل دو تا بوده اند: که چنین گروه هایی حد اق

)خیون های سپید( )یفتلی ها که نادرست هون های سفید 

 )خیون های سرخ(. « کرمیر خیون»خوانده شده اند( و 

 

کتاب خود در باره یفتلی ها نوشته است  115گریشمن در ص. 

نام تیره دودمان حاکم بوده است و خیونیت )به  -که یفتلی

ت که مردم خود را با آن می شکل خیون( نامی بوده اس

خوانده اند و اتحادیه یی بودند از قبایل ایرانی که با 

 «کوشانیان خویشاوندی داشتند.

 

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

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

 بوده باشد(. همچنین توپونیم )نام  جغرافیایی منطقه

 خیتل( که پسان ها هیتل و یفتل شده است. 

 

شاید بتوان به گونه احتیاط آمیز گفت که یفتلی ها که در 

گستره پهناوری بر توده های گوناگون فرمان می راندند، 

شامل هم خیونیت ها و هم بای دی ها می گردیدند. به هر 
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رو، در این باره در بخش دهم ویژه یفتلی ها به تفصیل 

 اخت.خواهیم پرد

 

 پیوست:

 رانیزر ادگاری

 آزاد  دانشنامه ا،یپد یکیو :ازبرگرفته 

و  یرساله حماس ران،یزر اتکاریا ای رانیزر ادگاری»

و ظاهرا  نثر  یاست در اصل به زبان پارت یکوتاه یمذهب

آن به خط و  ی  اما به صورت کنون ،توام با شعر بوده است

 یکم ای یالدیم ۵۰۰متن که در سال  نیاست. ا یزبان پهلو

 هاست ک یداستان پهلوان نیتر یمینوشته شده است، قد رترید

 است.  ماندهما  یبرا یرانیا یها به زبان

 

است که  نوشت انیبند پا ۷و  یبند متن اصل ۱۱۴ یمتن دارا

را به خود اختصاص  یمجموعه متون پهلو ۱۷تا  ۱صفحات 

 شاهنامه» ها سیاز دستنو یمتن در بعض نیداده است. ا

 شده است. دهینام زین« گشتاسپ

 

است،  یدوره ساسان اتیاز ادب یاثر رانیزر ادگاریچه  راگ

 نیا یکی: لی. به دو دلرسد یم یاما اصل آن به زمان اشکان

ها معموال  به اوضاع  که در آن یمتون پهلو ریبر خالف سا که

اشاره شده و از  یدوره اسالم لیو اوا یزمان ساسان

 سکوتمورد  نین نام رفته است، متن در اآن زما یها تیشخص

 یاز کلمات پارت یادیزشمار وجود  گرید لیکرده است. دل

 در آن است.

 

است. در  یمتن پارت نیوجود نام رستم در ا گرید نکته

 تیهست که نام پهلوان بزرگ روا یمتن نیتر یمیقد نیواقع ا

قدمت  سو، کیاز  نیرا در خود حفظ کرده است. ا رانیا یمل

سوی و از  برد یباال م یافسانه رستم را تا زمان اشکان

 اتینظر که نه تنها روا نیا دییاست در تا یمدرک ،گرید

زمان  یمل اتیمربوط به رستم و خاندان او از روا یحماس

زمان  یی  و افسانه یخیتار یها تیکه شخص است، بل یاشکان

از  انیانیاند، اما به بخش ک در شاهنامه حفظ شده یاشکان

 اند. کتاب منتقل شده نیا

 

 یشینما یدر اصل اثر رانیزر ادگاریکه  رسد ینظر م به

 است.  آمده یها به اجرا درم گوسان لهیبوده است که به وس

 

 :نگارش سبک

 ادگاریمنثور بودن  اینولدکه موضوع منظوم  ،بار نینخست

 انینکته که ب نیرا مطرح کرد. او پس از ذکر ا رانیزر

آن بر ما  یاز پس خط نارسا یده الفاظ پهلوو زن یواقع

 یقطع ینظر توان یمورد نم نیکه در ا دیگو یم ست،یشناخته ن

جمالت، از  یبرخ یاجزا یداد. بعد با اشاره به ناهمسان
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متن منثور  نیکه ا دهد یاحتمال م ،یو بلند ینظر کوتاه

 یحماس اتیدور، تنها روا یها در گذشته ان،یرانیبوده و ا

 داشتند.منثور 

 

را  رانیزر ادگاریاز  ییهابخش  یبند بهار جمله الشعرا ملک

بر  رو نیو از ا ندیب ینم یمطابق قواعد معمول نثر پهلو

در اصل منظوم  ،یجمالت خطاب یعنیها،  قسمت نیاست که ا نیا

از نظم و نثر که بر  داند یم یی  ختهیبوده و کل اثر را آم

 یشده و شکل اصل شاشاغتاثر مرور زمان، عبارات آن دچار 

 خود را از دست داده است.

 

باره  در رانیزر ادگاریاز  ۸۴بند  یسربا بر بارتولومه

پدر  جان یب کریبر پ ریبستور، پسر زر هیمو نیسه سطر نخست

که در  زشی: به سبب قدرت تکاندهنده و شورانگسدینو یم

 یاز آواز شود، ینم افتی رشینظ یکتاب یپهلو اتیسراسر ادب

 یحماس یاز شعر ایبرگرفته شده 

 

 :رانیزر ادگاری موضوع

 یمزداپرست نییگشتاسپ و خاندان او به آ که نیاز ا پس

که به گشتاسپ  یی  در نامه ها ونیارجاسپ شاه خ گروند، یم

 اینو بردارد  نیدست از د ایکه  خواهد یاز او م ،سدینو یم

سپ آماده جنگ شود. چون گشتاسپ در دادن پاسخ به ارجا

برادر او، پاسخ نامه را  ریزر دهد، ینشان م یدودل

 یو ساالر گذارد یو با ارجاسب قرار جنگ م دهد یم باکانهیب

از آغاز جنگ جاماسب  شی. پردیگ یدست مه را ب رانیسپاه ا

را در  رانیو شاهزادگان ا ریخود کشته شدن زر ینیب شیدر پ

 . دهد یتن با دشمن به گشتاسپ خبر م به نبرد تن

 

از شرکت آنان در جنگ  خواهد یآن م دنیگشتاسپ با شن

صورت  نیکه در ا دیگو یکند. جاماسپ به گشتاسب م یریجلوگ

کند و چون او را  یریاز هجوم دشمن جلوگ تواند یم یچه کس

گشتاسپ  کند، یدر جنگ آگاه م رانیا یینها یروزیاز پ

 نیخود به د یبر وفادار دی. با تاکشود یخشنود م

. پس از کشته شدن ندینش یجنگ م یبه تماشا یستمزداپر

جادو،  درفشی تن با و به نبرد تن یبرا یگآماد یکس ر،یزر

. با ریمگر بستور پسر زر ند،یب یرا در خود نم ریکشنده زر

از اندرز  یرویکه او خردسال است، گشتاسپ به پ آن

. دهد یم یریخواند و به او ت یم ینیجاماسب، بر او آفر

 یو ریجادو، با آن ت درفشی، تن با و به نبرد تن بستور، در

 ار،یپسر جاماسب و اسفند کرد، یاو گرام ز. پس اکشد یرا م

 یروزیرا در جنگ با دشمن به پ انیرانیپسر گشتاسپ ، ا

 .رسانند یم

 

گرفته شده است که امروز  ییاوستا یاثر از متن نیا مطالب

در ضمن از آن  ییها . اما بخشستیاصل آن در دسترس ن
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آمده است. شرح  نکردیسرگذشت زرتشت در کتاب هفتم د

و  دهیبه نظم کش یقیگشتاسب و ارجاسب را دق یها جنگ

مطالب  ینقل کرده است. در موارد نا  یها را ع آن یفردوس

 قابل انطباق است. رانیزر ادگاریبا  مهمنظو نیا

 

 :و ترجمه ها چاپ

است.  دهیپ رسبه چا یرساله در مجموعه متون پهلو نیا متن

 ژنیب ان،یعر دیرساله توسط بهار، مهرداد بهار، سع نیا

«ترجمه شده است. یارسپبه  یینوا اریو ماه یبیغ
116

 

 

 

    
 عزیز آریانفر

 
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری

 فصل نخست

 دوره یفتلیان 

 بخش دهم

 

 

                                                 
116

 :منابع.  

در  یها و ادب پارت نوشته»: مقاله ۱۳۸۹ ،یمر س،یبو

دولت  یتا فروپاش انیاز سلوک ج،یکمبر «رانیا خیتار»

، ترجمه حسن انوشه، «)جلد سوم، قسمت دوم(انیساسان

 ریرکبیتهران، انتشارات ام

به کوشش  ،ی: ترجمه چند متن پهلو۱۳۷۹ ،یمحمدتق بهار،

 یمحمد کلبن، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

از اسالم،  شیپ رانیا اتیادب خی: تار۱۳۷۶احمد،  ،یتفضل

 به کوشش ژاله آموزگار، تهران، انتشارات سخن

تهران،  ران،یدر ا یی: حماسه سرا۱۳۳۳ ،هللا حیذب صفا،

 ریرکبیانتشارات ام

تهران، انتشارات  ،یپهلو یها : متن۱۳۹۱ د،یسع ان،یعر

 یعلم

و  ی" در "فردوسرانیزر ادگاری: مقاله "۱۳۹۰ ژن،یب ،یبیغ

"، تهران، انتشارات فرهنگستان زبان و ییسرا شاهنامه

 یفارس اتیادب

ترجمه بزرگ  ران،یا ی: حماسه مل۱۳۵۷تئودور،  نولدکه،

 تهران، انتشارات سپهر ،یعلو
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 ه یفتلی شا -سکه خنگیل یا خگیل الخون

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

 

 

 
 شاه یفتلی -سکه الهان

  Ephtalite coin Lahan king of Uddiyan 

 

 

 

 

 
Billon drachm of the Indo-Hephthalite King Napki Malka(Afghanistan/ 

Gandhara, c. 475–576.( 

 شاه یفتلی -لکاسکه ناپکی ما
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بینی های بلند، چشمان بزرگ و موهای انبوه و دراز شاهان 

یفتلی در سکه ها تردیدی در اروپاییدی بودن آن ها بر جا 

 نمی ماند.

  

 

 
 

 میالدی ۵۰۰نقشه هپتالیان، در حدود سال 
 

 
 نقشه دیگری از دولت یفتلی.

به گونه یی که از نقشه بر می آید، یفتلیان بر شهرهای  

کاشغر و کوچا و ختن هم فرمان می راندند. در شمال خاوری 

دولت نیاکان مغوالن )روران  هایا ژوژان ها( و در غرب 

ایران ساسانی همسایگان یفتلیان بودند. در این حال 

یفتلیان با ژوژان های مغولی همپیمان بودند و روابط 

 خویشاوندی درباری داشتند.

، مرو و هرات در گستره در شمال باختری نیشاپور، خوارزم

دولت یفتلی قرار داشتند. دولت یفتلی بر بخش هایی از 

 شمال پاکستان کنونی هم  فرمان می راند

 

 

یفتلی ها یکی از اسرارآمیزترین توده هایی اند که به 

رغم فرمانروایی دیرپا و گذاشتن تاثیر شگرف بر تاریخ 
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ایران،  سیاسی، تباری، فرهنگی، آیینی و زبانی خاور پشته

هنوز هم بسیاری از گوشه  های تاریخ شان تاریک و بحث 

 برانگیز مانده است.

  

در باره یفتلی ها کتاب ها و مقاالت بسیاری نوشته شده 

است. از دید این کمترین که شماری از آثار نوشته شده در 

باره یفتلی ها را مطالعه نموده ام، بهترین کتابی که تا 

دولت »ا نوشته شده است، کتاب کنون در باره یفتلی ه

نوشته شاد روان  «یفتلی و نقش آن در تاریخ آسیای مرکزی

داکتر معروف عیسی محمدف است که در برنامه دارم در 

آینده آن را به پارسی دری برگردانم. ایشان بر پایه 

مطالعات جامع تاریخی و تطبیقی منابع اطالعاتی و آثار 

و پیدایش  ethnogenesis علمی به بررسی مسایل اتنوژنیز

فرهنگی هپتالیان پرداخته، نقش هپتالیان را در تحوالت 

سیاسی میانه های هزاره یکم میالدی و شکلگیری توده های 

معاصر آسیای مرکزی نشان می دهند. در این جا تنها فشرده 

یی از نوشته های ایشان را به پارسی دری ترجمه و پیشکش  

 .می نماییم

 

از تورک  -مند )اکادمیسین( گومیلیف فقیدهمچنین پژوهش

شناسان بزرگ و بنام هم مقاله جالبی را در باره یفتلی 

ها نوشته اند که ترجمه آن ها را می آوریم و نیز آن چه 

را که در باره یفتلیان در کتاب شش جلدی تاریخ خلق 

تاجیک )نشر کرده پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم 

 ت. تاجیکستان( آمده اس

 

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

یفتلی ها به زبان های پارسی دری و روسی آمده است، می 

آوریم. در ویکی پیدیا به زبان روسی در باره یفتلیان 

  چنین می خوانیم:  
اتحادیه قبیله یی اوایل سده های میانه )در -یفتلیان»

ولت پهناوری را به میان پنجم( بودند که د-سده های چهارم

آوردند که در برگیرنده سرزمین هایی سغد و باکتریا یا 

باختر )در آسیای میانه و افغانستان( و گندهارا )شمال 

 هند( می گردید. 
 

گاهنامه نویس جهان باستان هم در باره هون  -پروکوپیوس

« هون های سفید»های یفتلی که آن ها را همچنین به نام 

؛ نوشت. در حالی که دیگران از جمله [ می خواند1]

نویسندگان پیشتر از او مانند آمیانوس مارسلینوس، آن ها 

را هون های خیونی می نامید. برخی محققان می پندارند که 

تغییر « یفتلی ها»های خیونی به  [ که نام تباری هون2]

 یافته است. 
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ه پادشا -[ تئوفان بیزانسی، ائفتالن یا هفتالن3به گفته ]

یفتلیان که همه تیره و تبارش به نام او یاد شده، پیروز 

ساسانی و پارس ها را شکست داد که شهرهای بازرگانی و 

بندرها را از دست دادند، اما به زودی این شهرها را 

[ پریسک  4تورکان آشینایی از ایشان گرفتند. به گفته ]

 دریای کسپین و بندرهایی در حدود متصرفات هون ها پانی،

 در اختیار آنان بود.
 

  تاریخچه:

( Vahshunvar، پادشاه یفتلیان  وخشون فر )457به سال 

َچغانیان و ُتخارستان و بدخشان و مرو را زیر فرمان خود 

درآورد و باج سنگینی بر  ایران گذاشت. سپس، یفتلیان 

وادی های کابل و پنجاب را گرفتند و قره شار، کاشغر، 

ودند. این گونه، آن ها گستره های کوچ و خُتن را تصرف نم

ترکمنستان، ازبیکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و 

افغانستان را زیر چتر یک دولت واحد و نیرومند 

 درآوردند.  
 

گذشته از این ها، آن ها در روند گستره جویی خود به سوی 

شرق، بخش های شمالی هند و پاکستان )کشمیر و پنجاب( 

هندی گوپتا  همسایه شدند، و سر  تصرف کردند و با دولت

چند بار در برابر آن ها دست به لشکرکشی زدند و  460از 

 عمال دولت آن ها را از میان بردند.

 

نویسندگان سده های میانه، از تاریخ جنگ های شاهنشاه 

پیروز با یفتلیان نیک آگاه بودند. پروکوپیوس گزارش 

ستند با حیله داده بود که پیروز را هون های یفتلی توان

[، به سوی بن بستی که به کوهستان ها می 5[ ]1و نیرنگ ]

انجامید و در آن جا بر سر راه او به کمین نشسته بودند، 

بکشانند و ایرانیان را در آن جا محاصره و او را به دام 

[ 7[، بر اساس گزارش های ]6بیندازند. برخی از محققان ]

جنگ در مناطق  طبری و هشام سلف او، می پندارند که

  خراسان رخ داده بود.
 

استیلیت، یفتلیانی  Yeshuنویسندگان سوری، به ویژه ایئشو 

خیونیانی که به نام هون »را که با پیروز می جنگیدند، 

[. به سخن او، پیروز دو بار 8می خوانند. ]« یاد می شوند

از سوی خیونیان دستگیر شد و هر دو بار با میانجیگری 

که زمینه آشتی او را با خیونیان فراهم ، Zeno زینو 

آورد، با پرداخت گزاف رها گردید. پیروز، با سپردن وعده 

پرداخت سی بار یابو سکه های سیمین در ازای نجات 

زندگیش، پسر خود کواد )قباد( را نزد هون ها  گروگان 

گذاشت و بار دوم وعده سپرد دیگر با آنان نجنگد. اما پس 

سرش، بار دیگر بر آنان تاخت و در از خرید و رهایی پ

 [.6آخرین لشکرکشی خود کشته شد ]
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[ زکریای ریتور )واعظ، خطیب(، در سال سیزدهم 9به گفته ]

مانند جانوران »میالدی(، هون ها، که  504آناستازیا )

درنده اند و خدا آنان را به سرزمین های شمال باختری 

]منظور از « ازدروازه های قفق»، با گذشتن از «رانده است

-کوه های هندوکش است که  قفقاز آسیایی خوانده می شد

گ.[، که از سوی پارس ها حفاظت می شد، به حدود آنان 

 رسیدند.

 

پیروز، با شتافتن به پیشواز هون ها از دلیل حمله آن ها 

آگهی یافت. آن ها پاسخ دادند که امپراتور روم )بیزانس( 

پارسیان را بر هم  وعده داده است که اگر دوستی با

بزنند، مقدار هدایای خود را چند بار خواهد ساخت. و اگر 

« پارس ها به همان مقدار ندهند، با آنان خواهند جنگید.

پیروز با شرایط آن ها توافق کرد و پس از صرف غذا، با 

خوردن سوگند و بلند کردن دستان به سوی آسمان؛ توافق 

ک به چهار صد تن از دستیاب شد. برای دریافت وجوه نزدی

هون ما ماندند و بقیه رفتند و پراکنده شدند. پیروز با 

آکاهی یافتن از این که شمار هون ها کمتر از آن چه است 

که برآوردن کرده بود، پیمان را زیر پا گذاشت و آماده 

 جنگ شد.
 

هون های تشنه پیروزی بر پیمانشکنان، مجمری از آتش زغال 

که بر روی آن عطر و مشک ریخته درخشان و فروزانی را 

بودند، نزد خدای خود آوردند و سوگند یاد کردند.  سپس، 

با آغاز کردن نبرد در برابر پیروز، او و شمار بسیاری 

 [10].از سپاهیانش را کشتند و به زمین های خود بازگشتند

 
ایئشو استیلیت، با شرح مرگ پیروز، گزارش می دهد، که 

زرگ گودالی کنده و روی آن را با هون ها در یک میدان ب

چوب و سبزه پوشانده بودند. در نزدیکی شهر گورگو 

)گرگان(، یکی از دسته های هون ها پیش روی پارس ها ظاهر 

 شدند و آنان را به سوی گذرگاه خطرناک  کشاندند.

 
نیرنگ کارساز واقع شد و همه سپاهیان همراه پیروز و 

ر گردیدند. داستان پسرانش کشته شدند. دیگران دستگی

[ پروکوپیوس هم باز می گوید، که می 11همانندی را ]

کوچکترین پسرش را که هنوز  -افزاید که پیروز تنها قباد

جوان بود، خانه مانده بود و دیگر فرزندان خود را که 

 شمار شان به سی تن می رسید، به همراه برده بود.
 

شراف رانده و ا« جادوگران»باد که از کشور خود از دست ق

شده بود، نزد پادشاهی گریخت که زمانی او را گروگان 

گرفته بود، و با دختر او که دختر خواهرش بود، عروسی 

دامادش، سپاهی  -کرد. پادشاه یفتلیان بنا به خواهش قباد
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را در دسترس او گذاشت و قباد توانست به یاری آن  ها به 

برابر  تخت پادشاهی باز گردد و دست به لشکرکشی در

سرزمین های آسیایی که زیر فرمان بیزانس بودند، بزند. 

در نتیجه این لشکرکشی ها کنستانتینوپول ناگزیر به 

 [2پرداخت غرامات جنگی گردید. ]

 

(  که 502پادشاه یفتلی  )درگذشته سال  - Toraman تورامان

 Malwa در کابل فرمان می راند، حوضه رود سند را تا مالوه

پسر و جانشین تورامان، در سال   Mihirakula والگرفت. مهراک

پادشاه یفنلیان بود و با نام کیش هندی  530و  502های 

 شناخته می شد. « فیل تبار» -خود
 

واقع در خاور پنجاب را پایتخت خود  - Sakalاو، ساکال

ساخت. ادعاهایی ثابت ناشده یی هم اند دال بر این  که 

همین  شاه گندهارا  درست سونگ یون )سون یون(، با

دیدار کرده بود. این در  520)پورشاپور یا پیشاور( در 

حالی است که برخی استدالل می کنند که سون یون گفته بود 

 که این پادشاه کشمیر را فتح کرده است.

 

در سنگنبشته  Yasod ، راجای هند یاسودهارمن533به سال 

را شکست  هایش با افتخار بر خود می بالد که قبایل یفتلی

داده و و مهراکوال  را وادار ساخته است تا فرمانبردار 

او گردد. پس از این شکست مهراکوال به کشمیر عقب نشست، 

که آن جا بر رعیت خود  در گندهارا یورش برد و سرکوب 

هایی خونینی را به راه انداخت، که در باره آن گویا سون 

 ونگ یون بایون گزارش داده بود. این در حالی است که س

Mihirakula  یفتلی دیدار نکرده، بل که با نماینده

مالقات کرده بود )در متصرفات او  520یادا در  -فرمانروا

در شمال پامیر( و به هیچ رو نمی توانست بداند که در 

برای یفتلی ها رویدادهای سرنوشت ساز و کشنده یی   533

را  Mihirakula رخ می دهد. تاریخ نویسان باستانی بودایی

 همچون دشمن سرسخت آیین خود به تصویر می کشند. 
 

در متون بودایی او را به خاطر خشونتش همچون مظهر مرگ 

معرفی می دارند. سیوان تسزیان در میانه های سده هفتم 

، را پیروزی Baladitaجنگ مهراکوال با پادشاه باالدیتا 

نوان سزای به ع  Mihirakula باالدیتا توصیف می کند و از مرگ

گناهانشان و زیر پا گذاشتن و نادیده گرفتن تعالیم بودا 

سخن می گوید. اما با نگاه گذشته نگر. پادشاهی باالدیتی 

Baladiti  را مقارن سده پنجم می داند. این  گونه، هماهنگی

رویدادها و شناسایی یادا به عنوان یک یفتلی نیازمند 

 مطالعه موشکافانه تر است.
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تفر(گاتفر )غا
117 Gatfar-  شاه یفتلیان با دادن دستور

برای انجام ماموریت  560کشتار سفیران تورک که در سال 

دیپلماتیک راهی دربار ایران از طریق خاک او بودند، آتش 

جنگ را برافروخت. پسانتر خسرو با تورک ها پیمان بست و 

با یک پیوند دودمانی با دختر خاقان غربی تورک ایستیمی 

 رد.ازدواج ک

 

خسرو، با خودستایی و بالندگی در برابر  562در حوالی 

قسطنطنیه )کنستانتینوپل( الف زد که دولت یفتلیان را در 

هم شکسته است. اما در واقع تورک ها آنان را نابود کرده 

، Chirchikچیرچیک  [ ایستیمی با گذشتن از رود12بودند.]

 .سمرقند را گرفت

 

بخارا آرایش یافته بوند،  نیروهای زبده یفتلیان که در

خطر نکردند در دشت های هموار بجنگند، و از همین رو دست 

به عقب نشینی به کوه ها زدند. نبرد سرنوشت که در سال 

در نزدیکی کارشی )قرشی( رخ داد، هشت روز به درازا  565

انجامید و با پیروزی ایستیمی به پایان رسید. یفتلیان 

را سرنگون کردند، و به جای  شکست خورده شاه خود گاتفر

، را که در تالش بود تا Fagonishفُغانش -او شاهزاده َچغانی

 ایران را در برابر تورکان بر انگیزد، برگزیدند. 

 

، رو «جاده ابریشم»دولت یفتلی با از دست دادن کنترل بر 

به انقراض گذاشت. هستی دولت یفتلی در شمال هندوکش هم 

خسرو  انیان و تورکان تقسیم شد.پایان یافت و میان ایر

با دست یافتن بر سرزمین یفتلیان،  آمو را مرز میان 

  پارس و خاقانات تعیین کرد.  

 

سر از نیمه دوم سده هژدهم یفتلیان هند نیز از دایره 

دید تاریخ ناپدید می شوند. بیشتر از از هر جایی 

 یفتلیان در منطقه کابل، جایی که در آستانه حمله اسالم

 زندگی می کردند، دوام آوردند. 
 

 منشاء و انترپولوژی )انسان شناسی(:

 :تورکی نسخه 

                                                 
117

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

شناسی گاتفر می تواند متشکل بر دو سازه گات و فر باشد 

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

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

انیم که ماساگیت ها به معنای گوت های بزرگ ها. می د

  گ.-است.
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مطابق این دیدگاه، که پارکر آن را ارائه کرده بود، 

که به اند yueban یفتلیان از بازماندگان یوئه بان ها 

[.13گفته وی، یک توده پروتوتورکی بودند ]
118

 

 

[ و 14)بلوخ( ] دیدگاه همانندی را محققانی چون بلوشی

تولستوف داشتند که می پنداشتند خاستگاه و زیستگاه 

نخستین یفتلیان قدیم کرانه های رود سیر است. تولستوف 

عروج عمومی قبایل وحشی در سده »در اثر خود زیر نام 

 [ .[15به شرح حال این  قبایل پرداخته است« چهارم

 

وتوتورکی هم یفتلیان را توده پر Cristianداوید کریستیان 

 [ 16می پندارد.]

 

با این همه، اندیشه تورک بودن یفتلیان با گزارش آشکار 

 بئی شی که خاطرنشان ساخته است زبان یفتلیان تورکی

 [17«. ]نیست، در مغایرت قرار می گیرد

 

با این حال، این گفته ها مربوط به زبان کوچی های 

بس  می گردد که« یاداها»باشنده متصرفات آسیای مرکزی 

شمرده می شوند. « هم انجمن»مشروط با یفتلیان مماثل و 

در این حال، در بئی شی به طور مشخص گفته می شود که 

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

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

 کوچ نشین( یکی نیست.)توده های 

 

                                                 
118

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 

[. یوئه بان ها به چهار قبیله  تقسیم می شدند: 3]

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

[ 5پندارند که یوئه بان نام خود را از از قبیله چوبان ]

یوئه بان از سوی قبایل تیله  490گرفته است. به سال 

سرکوب شدند که در حوضه رود ایرتش سیاه دولت گاوگیوی را 

 [.     1ریختند. ]پی 
 کتابشناسی:
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تاریخ دودمان لیانگ شو  54ا، در دفترگذشته از این ه 

یادآوری می شود که برای گفت و شنید چینی ها با 

زبان آن ها را باید به زبان « »یادا»نمایندگان متصرفات 

( (Tuyuyhun]باشندگان متصرفات خئنان[ )هون های تویوی( 

 ترجمه کرد. تنها پس از آن می توان آن را دانست.
 

خه منشای تورکی یفتلیان، تفسیر یکی از دالیل هواداران نس

میهیراکوال )مهراکوال( است  -نام فرمانروای یفتلی سده ششم

 -واژه ایرانی مهر -که دارای دو سازواره می باشد

بنده »بنده، که معنای  -)خورشید( و واژه تورکی ُکل )ُقل(

 را بازتاب می دهد.« خدا

 

 اما، با توجه به این واقعیت که در منابع چینی نام

Mihirakula  رونویسی شده « لو -تسزیویی-لو-سی-مو»همچون

است، هجا یا سیالب نخست آن با اطمینان می تواند همچون 

« ماها»بازآفرینی گردد یعنی می تواند مانند  « ما»

پسر  -تفسیر گردد  که در این جا راهوال Rahula « راهوال»

خالف  شده بود. چنین تفسیر نام، arhat شاکیامونی،که -بودا

پذیرفته شده و مسََلم یفتلیان با مناطق شمالی  پیوندهای

افغانستان و هند، که در آن از بودیسم پیروی می شد، 

 نیست. 

 
سونگ -برخی از محققان بر آن اند که راهب بودایی چینی

یون یفتلیان را دیده و به شرح آنان پرداخته بود. اما 

ات یاداها از متصرف 519/520سونگ یون در زمستان سال 

بازدید کرده بود که شماری از  پژوهشگران آنان را متعلق 

 به دولت یفتلیان می دانند.

 

 520از این رو، تکیه بر گزارش سونگ یون که گویا در 

مردم »یفتلیان را در هند دیده باشد و آنان را به عنوان 

چیزی که  -«چادر نشین بیسواد که جامه های چرمی می پوشند

رابری می تواند هم به سود منشای خیونی بودن به پیمانه ب

و هم به سوی نسخه تورکی یفتلی ها شمرده شود، بدون 

انجام پژوهش های ژرف در این مساله به اندازه کافی 

 معتبر نیست.
 

« سی یوی چژو ژون(» 54به ویژه با توجه به آن که دفتر 

« لیانگ شو»)همه وحشی های سرزمین غربی( تاریخ دودمانی 

ده ششم( آشکارا سخن از کاربرد خط در میان یاداها )س

هیچ اسکریپتی ندارند، از این رو روی چوب حک می »دارد.  
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کنند. با کشورهای همسایه خود مراوده  دارند و در این 

حال با اراضی همسایه وحشی خود از نوشته های وحشی کار 

 «. می گیرند، که به جای کاغذ روی پوست گوسفند می نویسند
 

این اطالعات در دانشنامه سونگ اواخر سده بیستم تایپینگ 

اسکریپت ندارند، بر روی چوب »تکرار می شود:  Yulanیوالن 

 درخت می نویسند. در مراوده خود با کشورهای همسایه از
کار می گیرند و از پوست «( خو»یا « هو)»نامه های وحشی 

«. برندگوسفند )پرگامنت/ چرم( به جای کاغذ استفاده می 

یاداها مطابق منابع چینی به جز از اقامتگاه دژ مانند 

شاهی بادیان و نیایشگاه ها و کاخ دیگر شهرها را نمی 

 شناختند.

 

 نسخه منشای سکایی خاوری یفتلیان:

 اکثریت محققان یفتلی های پروکوپیوس و خیونی های 

[ را یکی می پندارند. برخی از 20[ ]19[ ]18آمیانوس ]

یان را کوچرو می انگارند که از آسیای مرکزی آنان یفتل

به دامنه های پامیر رخنه نموده  (Dzungaria))جونگاریا( 

بودند. دیگران با تکیه به منابع قرون وسطایی چون: 

مناندر و پروکوپیوس، خاطر نشان می سازند که یفتلیان در 

[. همین گونه دیدگاهی 21شهرستان ها بودوباش داشتند. ]

رآن که یفتلیان به  سغد نه از شمال بل که از هست دال ب

 [22جنوب آمده بودند. ]

 

به باور برخی از محققان، با داوری از روی نوشته های 

روی سکه های یفتلی به حروف یونانی و زبان باختری، خود 

( می خوانده    («OIONO»اویون یا هیون یفتلیان خود را

 اند.

  

 :ایرانی -سایر نسخه های خاوری

هون های »روکوپیوس قیصری، که یفتلی ها را به نام پ

یاد می کند،  هون ها را فرزندان ماساگت ها می « سفید

داند با گزارش دادن در باره آن که در میان فرماندهان 

از مردم « »ائگان»سواره نظام بیزانس، سپهداری به نام 

یاد می   Unnsماساگت ها بود که اکنون به نام اون ها

[ در همان زمان، پروکوپیوس یفتلیان را از دیگر 24شوند.]

هون ها که یفتلیان با آن ها مرز مشترک ندارند، جدا می 

شمارد و به همین دلیل بی آن که یفتلیان را با آنان 

مخلوط کند، می افزاید که یفتلیان مانند سایر توده های 

هونی کوچی نیستند و از قدیم ها در سرزمین های پر بار 

 ده اند. مسکون ش

 
آن ها یکی از هون هایی اند دارای بدن های سفید و 

ریشدار و شیوه زیست شان مانند دیگر هون ها نیست و 

زندگی حیوانی ندارند و زیر فرمان یک پادشاه اند و دولت 
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مشروع دارند، و میان خود  و همسایگان عدالت را رعایت 

ستند. می کنند و به هیچ رو بدتر از رومیان و پارسیان نی

[1] 

 

به باور گومیلیف یفتلیان کوهنشینان برخاسته از پامیر 

[. بنا بر این نسخه، مردم ایرانی قدیمی 26[ ]25اند ]

 [.27اند که نیاکان پشتون های کنونی شمرده می شوند. ]

  
همچنین دیدگاه دیگری هم هست دال بر این که یفتلیان از 

خاری و دید تباری آمیزه یی اند از قبایل مهاجر ت

 [ 28باشندگان بومی سغدی. ]

 

 مدیریت و فرهنگ:  

مرکز دولت یفتلی در شمال افغانستان )باختر، کندز( واقع 

بود.  سردارنشین های جداگانه یی هم به رهبری تگین ها 

 در جنوب افغانستان و گندهارا )پنجاب( داشتند.

 

در این دولت انواع مختلفی از دبیره ها وجود داشت: 

 -اختری، براهمی و... اسکریپت رسمی دولتی آن سغدی، ب

باختری با حروف یونانی بود. نقش مهمی را در اقتصاد آن 

 بازی می کرد.« راه ابریشم»

 
با این حال، همه آن چه که در باال آمد،  برای سرزمین 

تایید نمی گردد که مغایر همگرایی این سرزمین با « یادا»

 دولت یفتلی می باشد.  
 

ن یفتلی بر روی سکه ها سیماهای آشکارا پادشاها

اروپاییدی دارند: بینی های بلند و راست و چشم های 

بزرگ. آن ها با سبیل و ریش دیده می شوند و ریش های زیر 

چانه های شان تراشیده است. معاصران شان یفتلیان را کوچ 

[ که در چادرهای پشمی زندگی 29نشین پرداز نموده اند ]

ه های ابریشمین می پوشیدند. قالین و می کردند و جام

 .گلیم بخش جدایی ناپذیر فرش خانه های شان بود

  
طرفه این که در میان یفتلیان آیین مسیحی دارای گرایش 

اسقف خود را   549نیسطوریانی هم رواج داشت و به سال 

در باره نیرو و نفوذ مسحیت در میان [ 30] داشتند.

هد که آن ها از اندیشه یفتلیان این فاکت گواهی می د

 -همبستگی مسیحی در مبارزه با مبلغ زرتشتی یزد گرد دوم

[. آن ها با فرهنگ بودایی 31شاه پارس پیروی می کردند ]

باختری بومی )کوشانی( برخورد بسیار خصمانه یی  -یونانی

 داشتند.

 
در همان زمان، گاهی یاداها که با یفتلیان هم انجمن 

و مسحیت نبودند و از پیروان روح پنداشته می شوند، پیر
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آسمانی، آتش پرست و... شمرده می شدند که همه ساله 

قربانی هایی را به پیشگاه خدایان تقدیم می کردند. در 

این حال، مراسم نیایش و پرستش بسیار کوتاه بود و محدود 

به یک ادای احترام در برابر قربانی می گردید. گوشت 

دودی، با بودیسم سر مخالفت قربانی خورده می شد. تا ح

نداشتند. در بادیان نیایشگاه هایی بودایی بود. اما خود 

 یاداها ربطی به آیین  بودایی نداشتند. 
 

پشتون ها از محتمل ترین بازماندگان یفتلیان شمرده می 

شوند.
119

[ منشای راجپوت ها در هند را نیز به 32] 

                                                 
119

قبایل »به باور داکتر اسکندر بایارف تاتاری،  .  

نشانه های ایرانی  ابدالی، یفتلی و دولوبا از روی همه

 -اند. آن ها زمانی در ترکستان خاوری بودوباش داشتند

جایی که از ایشان توپونیم )نامجا یا نام گیتایی( 

و سپس از آن جا از راه آسیای  -ابدالی بر جا مانده است

میانه به سرزمین کنونی افغانستان، ترکمنستان و اروپای 

 .خاوری رفتند

 
قریبا پس از پنج سده همراه با ت« ابدالی»طایفه ترکمان 

اغوزها به خاور میانه رفتند. فتح آسیای صغیر )سرزمین 

آناتولی یا ترکیه کنونی( را با آنان مربوط می دانند. 

از بازماندگان آنان در آسیای صغیر نام های خانوادگی 

ابدالی بر جا مانده است. به احتمال بسیار زیاد، نام 

گ.[ با آن ها -دگی نویسنده]نام خانوا ( Bayarبایار )

 ارتباط می گیرد.

 

( که منشای تباری شان را برخالف Dulobاز بلغارهای دولوب )

حقایق تاریخی تالش ورزیده اند به قبایل ژرمن پیوند 

 بر جا مانده اند. Duleb بزنند، دولیبی ها  

 

بنا بر پیام های گنگ )اما نه رد شده از سوی مرکز علمی 

(، تاتارها و اوکراینی های منطقه (O.Balanovskyبالنوفسکی

 لووف از دید ژنیتیکی بستگان هم اند. 

 

آن چه مربوط می گردد به هم آوایی کلمه های ابدالی و 

هپتالی، چنین چیزی آشکارا در زبان های تاتاری و 

باشقیری برجسته می باشد. روشن است، می توان کلمه های 

 «ایتیل و ادیل را با هم مقایسه کرد.

 

: چنان چه در گذشته هم چند بار هم یاد یادداشت گزارنده

آور شده ایم، تا کنون بر سر وجه تسمیه قبیله ابدالی 

پشتون در میان دانشمندان کنکاش های فراوانی روان بوده 

است. گروهی بر آن اند که ابدال برگرفته از عبدال عربی 

کل است و عبدالی با گذشت زمان به شکل ابدالی تغییر ش
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یافته که همانا همین دیدگاه بیشتر پذیرفته شده است. 

همچنین در این که کلمه پشتو )جمع آن پشتون( برگرفته از 

همان پرسو و پرثو و پارسو و پرسوو است و پشتون های 

ابدالی با پارسیان از یک تیره و تبار اند، کمتر کسی 

ن تردید داشته است. اما در باره پشتون های غلزایی داستا

متفاوت است. شمار بسیاری از دانشمندان آن ها را از 

بازماندگان یفتلی ها می پندارند که با توده های بومی 

دراویدی ها آمیزش یافته و پسان ها هم با تورکان  -هند

 بازمانده از سپاه محمود غزنوی خویشاوندی پیدا نمودند.    

 

 م:با این هم یادآوری چند نکته را بایسته می پنداری

بسیار دشوار است کسی باور کند که در جهانگشایی های 

سلجوقیان در آسیای صغیر همانا ابدالیان پشتون در کنار 

ترکمان های اوغوز و افشارها )افشینی ها( پیشاهنگ بوده 

باشند. زیرا در آثار تاریخی فزونشمار دوره سلجوقی چه 

ها به زبان عربی و چه در پارسی دری و چه در سایر زبان 

به چنین چیزی اشاره نشده است. اما آن چه در این پیوند 

در باره بازماندگان هپتالیان )یفتلیان( آمده، تردیدی 

بر نمی انگیزد. یعنی این یفتلیان بوده اند که در کنار 

اوغوزها و افشاری ها در فتح آسیای صغیر دست داشته اند، 

 نه پشتون های ابدالی.

 
که طایفه ترکمان ابدالی، نه  از همین رو، می توان گفت

با پشتون های ابدالی، بل که با هپتالیان یا یفتلیان 

پیوند دارند که در اثر آمیزش با ترکمانان و یا زیر 

تاثیر آنان زبان خود را از دست داده، ترکمان خوانده 

شده اند. از سوی دیگر، به همین پیمانه روشن است که 

از یفتلیان و توده های پشتون های غلزایی آمیزه یی اند 

بومی باشنده گستره میان کابلستان و رود سند یعنی کوه 

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

یفتلیان بوده اما در اثر آمیزش با پشتون های ابدالی و 

 زیر تاثیر آنان پشتو شده است.

 

م در پیوند با گفته های نویسنده همچنین بایسته می دان

 یادآور شوم که :
نخست این که پشتون ها در دوره فرمانروایی سلجوقیان در 

گستره کنونی افغانستان حضور نداشتند. از حضور پشتون ها 

)افغان ها( برای نخستین بار در دوره محمود غزنوی در 

جنوب کابل )منظور کابلستان است نه شهر کابل( یعنی در 

 ه است. همین گستره کوه های سلیمان یاد شد

 
در دوره شاهرخ تیموری، زمین هایی به پشتون ها در 

مضافات قندهار داده شد. روشن است آن ها نمی توانسته 

اند در آن هنگام در هرات حضور داشته باشند. زیرا در 

تاریخ های تیموریان هرات و سایر منابع از آنان چیزی 
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نه یاد نشده است. سلجوقیان بر مناطق جنوب هندوکش تا کرا

های رود سند سیطره نداشتند یعنی اصال بر گستره پشتون ها 

 تسلط نداشتند.

 
گذشته از این ها، نام ابدالی چونان  یک طایفه در میان 

قبایل پشتون، بیشتر در اواخر صفویه برجسته شد که با 

نیاکان احمدخان عبدالی ربط می گیرد. پیش از دوره صفویه 

ود. دست کم بنده تا کنون نام عبدالی در جایی دیده نمی ش

 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 

د داریوش و پومپی، که در آن یونانیان باستان صحنه نبر

اسکندر را به نمایش کشیده اند، در کنار داریوش سواره 

نظام افغانی )پشتون( مجهز با جنگ افزارهای سنگین دیده 

نوشته داکتر « افغان نامه»می شوند. این تصویر در کتاب 

به « تاریخ جنگ های افغانستان»محمود افشار و نیزکتاب 

ه پشتون های زبان انگلیسی آورده شده است. نتیجه این ک

ابدالی پیش از یفتلیان در گستره ایران خاوری )در منطقه 

مستنگ در بلوچستان کنونی( حضور داشته اند و روشن است 

نمی توان آنان را بازمانده یفتلیان دانست. شاخه دیگر 

پشتون ها یعنی غلزایی ها از بازماندگان یفتلی هستند که 

بدالی پشتئ زبان در اثر آمیزش یفتلی ها با پشتون های ا

شذه اند. پسان ها غلزایی ها در دوره شاهنشاه محمود 

غزنوی و پس از آن، در زمان بابر، به پیمانه معینی با 

 تورک ها آمیز یافتند. 

 
در باره وجه تسیمه کلمه پشتون، در باال مطالبی نوشتیم. 

اما وجه تسیمه کلمه افغان تا کنون به درستی روشن نیست. 

معرب ابگان باشد. ابگان )اب+گان( یعنی  شاید افغان،

مردمان کوچی. شایان توجه است که در کلمه ابدالی هم 

به معنای کوچی باشد، « اب»دیده می شود. حال، اگر « اب»

یعنی چه؟ « دالی»با پرسش دیگری رو به رو می شویم که پس 

تنها چیزی که به ذهن می رسد، این است که شاید دالی شکل 

یلی باشد. یعنی دی ها. پس می توان چنین دگرگونشده د

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.      

 
ا می توان گفت که در لشکرکشی های با توجه به همه این ه

سرزمین امپراتوری  -سلجوقیان بر آسیای صغیر )آناتولی

روم شرقی بیزانس یا ترکیه کنونی( نه پشتون های ابدالی، 
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ساک ها،  -یفتلیان و دیگر مهاجران آمده از آسیای مرکزی

 یوئه شی ها، گورجارها نسبت می دهند.

 

اعتبار این سازه ها را باید به دقت در بوته آزمون  

قرار داد. چون نخستین کوچی های آسیای مرکزی به بخش 

شمالی هند )احتماال از طریق گلگت( در سده دوم وارد شدند 

بودند )که همچون سکاها آسیایی « سی»و متعلق به مردم 

اسایی می شوند( که از زادگاه و زیستگاه خود در مرکزی شن

هفترود )سمیرچیه( از سوی یوئه شی های بزرگ رانده شده 

«بودند.
120

 

                                                                                                                                                             

بل که یفتلی های آمیزش یافته با ترکمانان، اشتراک 

 گ.-داشته و پیشاهنگ بوده اند
120
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اکنون می بینیم که در ویکی پیدا به زبان پارسی دری در 

باره یفتلیان چه نوشته اند
121
 : 

هون »هپتالیان یا هفتالیان یا هیتالیان یا هیاطله یا »

ند که از ایالت گانسوی چین به حدود قومی بود« های سفید

 ۴۲۰تخارستان هجوم آوردند. آغاز قدرت هفتالیان از سال 

میالدی به دست قوای مشترک خسرو  ۵۶۷میالدی بود و در سال 

انوشیروان و ترکان از میان رفتند. در مورد منشأ، زبان، 

تاریخ و فرهنگ و حدود دولت هپتالیان فرضیات و 

بین دانشمندان وجود دارد و هنوز در های متفاوتی  دیدگاه

باره زبان هپتالیان به نظریه واحدی نرسیده اند. اما 

های  بیشتر آن ها بر این باورند که زبان یفتلیان از زبان

 تبار شرقی بوده است. ایرانی

 

 های متعدد هپتالیان: نام

های سفید،  در منابع مختلف هیتالیان به جز نام هون

ند که همین امر به تنهایی مشکالت های متعددی دار نام

 -است. در مآخذ سریانی نام آن ها زیادی را به وجود آورده

َابد ل و  -َابد ل و ا پتالیت است. در مآخذ یونانی زبان

َهپ تل، ا یدل و ت ه تل؛ در زبان  -ا فتالیت؛ در مآخذ ارمنی

هیطل و  -ا فتال و ه فتال؛ در زبان عربی -پارسی میانه

ه تل و هیتل و در مآخذ  -زبان تاجیکی و پارسییفطل؛ در 

 ی ن.  -دی -َده و ی ه -چینی ی ه

 

خئیواونا  -به جز این باید گفت که در مآخذ اوستایی

(X’iiaonaدر پهلوی ،)- ( خیونXyōnدر التین ،)-   Chionitae  ،

اند و مآخذ عربی آن ها را با  هونا نامیده -در هندی

 اند. شانیان آمیخته کردهها و مآخذ ارمنی با کو ترک

 

خیانیان و هم  سرخ -در متون پهلوی و مآخذ هندی هم 

سفیدخیانیان وجود دارند. به باور دانشمندان، 

خیانیان، از سرخ بودن کاله، زره و جوشن و پرچم آن ها  سرخ

آید. در تصاویر روی دیوار افراسیاب در سمرقند نیز  بر می

روی و  شود، یکی سرخ میدو رنگ متفاوت از هپتالیان دیده 

توان دلیل آن را موجودیت  دیگری سفیدروی است و می

 خیانیان و سفیدخیانیان به شمار آوریم. سرخ
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 .  با اندکی ویرایش و فشرده سازی
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 نابودی کیداریان و قدرت گرفتن هپتالیان: 

میالدی(،  ۴۸۳تا  ۴۵۹پیروز ساسانی )زمان پادشاهی از 

توانست به طور قطعی کیدارها را مغلوب کند و آنان به 

شاه کیدارا، هجرت کردند و در گندهارار ساکن  هدایت

شدند. اما قوم دیگری موسوم به هفتالیان یا هیاطله که 

از ایالت چین آمده بودند، به نواحی تخارستان که تازه 

کیداریان از آن جا رفته بودند، هجوم آوردند. پیروز با 

این دشمن جدید آغاز به جنگ کرد. اما مغلوب و اسیر شد و 

ار شهر تالقان را که پیش از غلبه او بر به ناچ

کیداریان، شهر سرحدی مستحکمی بود، بدیشان تسلیم کرد و 

متعهد شد که از آن جا تجاوز نکند و نیز ناگزیر شد با 

 پرداخت غرامت جنگ، آزادی خود را بخرد.

 

پسرش قباد چند سال به عنوان گروگان در دربار پادشاه 

رداخته شد. پس از آن، هفتالیان ماند تا همه مبلغ پ

پیروز با وجود ممانعت سپاهبذ وهرام، بار دیگر با 

میالدی  ۴۸۴هپتالیان وارد جنگ شد. این لشکرکشی در سال 

سرانجامی بس وخیم یافت، زیرا سپاه ایران که در بیابانی 

پیش می رفت، کامال  مغلوب دشمن، بل که نابود شد و پیروز 

نیامد. یکی از دختران کشته شد و جسد او هرگز به دست 

پیروز به دست پادشاه هپتالیان افتاد که او را به حرم 

خود فرستاد. هپتالیان داخل مملکت ایران شدند و چندین 

ایالت را با شهرهای مرو و هرات تصرف کردند و خراجی 

سالیانه بر ایرانیان تحمیل کردند. از این پس تحویل به 

 شاهان بعدی ایران شد.موقع باج یکی از وظایف مهم و شاق 

 

تسلط هپتالیان بر ایران موجد خواری و ذلت بسیار برای 

های مادی و معنوی  ها و خسارت ایرانیان بود، و زیان

ناپذیری به بار آورد. به همین مناسبت، سردار  جبران

ایرانی به نام گشنسپداذ ملقب به نخوارک که از سوی 

در ضمن صحبت  زرمهر مأمور گفتگو با ارمنیان شده بود،

رئیس شورشیان ارمنیان چنین گفت  -خود با واهان مامیکونی

او )یعنی پیروز( کشوری چندان بزرگ و آبادان و مستقل »

است،  را تسلیم هپتالیان کرد و تا تسلط این طایفه باقی

کشور ایران از قید عبودیت و زنجیر هولناک اسارت نجات 

 « نخواهد یافت.

 

ک شده بودند و دولت در خزانه خود بهترین افراد سپاه هال

پولی که حقوق سپاهیان را کافی باشد، نداشت. تاریخ 

اند که زرمهر از پادشاه هفتالیان  نویسان ایرانی نوشته

انتقام گرفت و سر انجام با آن طایفه صلحی شرافتمندانه 

کرد و پادشاه هپتالیان همه غنائمی را که در جنگ اخیر 

پس داد و دختر او را نیز پس از پیروز گرفته بود، 

آید. زیرا پادشاه  نظر نمی فرستاد. اما این موضوع درست به
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هپتالیان از او دختری پیدا کرد که بعدها همسر قباد یکم 

میالدی  ۵۶۷پادشاه ساسانی گردید. دولت هپتالیان تا سال 

دوام داشت. انوشیروان پادشاه ساسانی، این دولت را که 

جیبو )سیلزیبول(  ها، به سرداری سینبر اثر حمله  ترک 

 متزلزل شده بود، برانداخت.

 

 جامعه هپتالیان:

تباری بودند که در آسیای  هپتالیان نوادگان مردم ایرانی 

میانه و باختر چین به بیابانگردی و کوچروی مشغول بودند 

مغول -اما به تدریج توسط اقوام بیابانگرد ترک

غربی محل سکونتشان رانده  زبان( به جنوب و جنوب )آلتایی

 شده و در آن جا حکومت هایی تاسیس کردند.

 

طبق روایت بعضی از مآخذ، هپتالیان مردمان شهری بودند. 

زنند. طبق خبر آن ها  اما مآخذ چینی به کلی حرف دیگری می

هیتالیان شهر ندارند و در جاهای پر آب و علف در »

گویند آن ها در  یها م چینی« کنند. های سیاه زندگی می خانه

کردند و کوچ نشین بودند. از سوی  چادرهای پوستی زندگی می

شود که در گذشته آن ها ممالک بسیاری  دیگر، خبر داده می

 را تصرف نمودند.

 

گوید که هیتالیان پارس ها را مغلوب  فئوفان بیزانسی می 

ساخته و شهرها و بندرهای آن ها را تصاحب کردند. بدین 

غربی احتماال  بنا بر همین دلیل، هیتالیان  طریق مؤلفان

اند که صاحب شهرها بودند و در  را مردمان شهری گفته

های بعدی اعیان و اشراف هیتالیان در شهرها سکونت  دوره

 نمودند. اختیار می

 

در جامعه هیتالیان چند شوهری رسم بود. برادران یک زن 

نی زن تک مشترک داشتند و زنی که شوهرش برادر نداشت، یع

کاله یک گوشه بر سر می کرد. زن چند شوهردار کالهی  -شوهر

های آن متساوی با تعداد شوهرهای وی  داشت که تعداد گوشه

بود. در لباس هم وابسته به تعداد شوهرها پوپک دوخته 

شد. در باره این عرف و عادت که هم زمان با چندزنی در  می

 دهند. ینی خبر میمیان والیان معمول بود، بسیاری مآخذ چ

 

به نوشته منابع، هپتالیان در آغاز خدایان خود مثال  خدای 

پرستیدند. آن ها هر بامداد از چادر خود بیرون  آتش را می

اند. شاید آن ها آفتاب را هم  گزارده آمده و نماز می

اند. ولی در جامعه هپتالیان، کم کم ادیان  کرده پرستش می

تصرف هیتالیان بود، رواج  هایی که سرزمینشان تحت قوم

رفته گسترش پیدا کرد و بر  یابد. مثال  دین بودایی رفته می

«است. پایه یک سند دیگر، دین نصرانی نیز معمول بوده
122 

                                                 
122122

  پانویس ها:.  
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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   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.  
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، «تاریخ خلق تاجیک»اکنون می بینیم که در جلد دوم کتاب 

چاپ پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم تاجیکستان، زیر 

وهشمند )اکادمیسین( لیتوینسکی و نظر و ویراسته پژ

 اکادمیسین رانووا در باره  یفتلی ها چه نوشته اند: 

 

دولت یفتلی ها: نقشه سیاسی آسیای میانه در نیمه دوم »

 :هفتم -سده های ششم

 عروج یفتلی ها:

یفتلی ها در میانه های سده پنجم در عرصه سیاسی پدیدار 

یفتلی ها ارائه شدند. فرضیه های بسیاری در باره منشای 

گردیده است که می توان به گونه فشرده آن ها را چنین 

 رده بندی نمود:

س. پ. تولستف چنین می پنداشت که یفتلی ها قبایلی  -

 بودند که از ترکستان خاوری آمده بودند،

                                                                                                                                                             

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 

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

 بومی بدخشان و پامیر می انگاشتند،

ی. راتویالدزه ]گرجی تبار[ و ت. خواجه یف ا -

یفتلی ها را بخشی از باشندگان باکتریا  –]ازبیکستانی[

 تخارستان می شمردند، -)باختر(

 ....و....

 
کاوش های باستان شناسی دهه های اخیر سده بیستم بیشتر 

تخارستانی یفتلی ها را تایید می  -فرضیه منشای باختری

 -اد گورستان های سده های چهارمکنند. دالیل معینی را مو

 –ششم در حوضه سرخان دریا داده اند که در میان آن ها

اثاثیه خیلی غنی به شمول جامه هایی که بسیار خوب حفظ 

 گردیده اند، دیده می شود.

 

به گونه یی که تحقیقات مواد انتروپولوژیک باشندگان 

آسیای میانه نشان می دهد، در این جا بافتار نژادی 

شندگان در درازای چندین هزاره دگرگون نشده بود )در با

عهدهای برونز و عتیق( و یفتلی ها با باشندگان قدیمی 

 ایرانی آسیای میانه همتبار و همنژاد اند.  

 

در میان جمجه های یافت شده از گورستان های حوضه سرخان 

دلورزین تپه، گورگان )ترمز قدیم(، بیت تپه و...  –دریا

انتروپولوژیست، جمجمه  -وهش های خواجه یفبر پایه پژ

هایی دیده می شود دارای تغییر شکل مصنوعی که ویژه 

چیزی  که پیشتر از سوی ش. اویفالوی برای  -یفتلی ها اند

فرمانروایان هون های سفید که نقاشی های شان برای ما به 

(. 1روی سکه ها رسیده است، خاطر نشان ساخته شده بود. )

گرهای اصلی تشخیصی نژادی یک رشته از جمجمه بنا بر نشان

 (.2( )3( )4ها از گورستان های یفتلی، اروپاییدی اند. )

 

چنین تثبیت شده است که باشندگان شمال تخارستان در 

درازای سده های بسیار میان هم دارای پیوندهای تنگاتنگ 

تباری بوده اند و آسیای میانه میهن شان بوده است و 

وده ها از مناطق دیگر آسیای مرکزی به این هرگاه  این ت

جا آمده می بودند، در میان شان آدم های دارای چهره های 

آشکارا منگولوییدی را مشاهده می کردیم.  همچنیین از 

چهره های کنده شده به روی سکه ها و نیز اشکال جمجمه و 

سیماهای الپسی )بیضی( آن ها بر می آید که آن ها دارای 

 (  5اروپاییدی بودند. )رخسارهای 

 

با توجه به این که با ظهور یفتلیان به عرصه سیاسی، رسم 

و رواج های خاکسپاری، فرهنگ و نوع انتروپولوژیک آن ها 

به گونه بنیادی دچار دگرگونی نمی شود، مجموعه مواد 

باستانشناسی و انتروپولوژیک امکان می دهد بپنداریم که 
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باکتریایی بودند که از یفتلی ها همانا قبایل بومی 

 تخارستان می زیستند.  -زمانه های قدیم در باکتریا

 

در باره شیوه زیست یفتلیان دیدگاه های گوناگون ارائه 

می شود. شماری آنان را کوچرو و چادرنشین و برخی دیگر 

تاریخ  -زمیندار می شمارند. برای مثال پروکوپیوس قیصری

شت که آن ها مانند نویس بیزانسی در باره یفتلیان نو

توده های بیگانه کوچی نه بل که از قدیم االیام به زمین 

در این نوشته ها « های پربار مسکن گزین شده بودند...

هیچ تناقضی دیده نمی شود هرگاه به یاد بیاوریم که 

باشندگان بومی باختر زمین از قدیم ها هنوز از عصر 

یم می شدند.  برونز به دو گروه کوچیان و زمینداران تقس

 مگر هر دو باکتریایی بودند. 

 

پسان ها به ویژه در سده های نخست میالدی در ترکیب آن ها  

برخی از قبایل دشت نشین افزود گردیدند که تا اندازه یی 

تیپ انتروپولوژیکی و احتماال سیمای ظاهری باکتریایی را 

دگرگون  کردند. برخی از آنان دارای موهای سیاه، چشمان 

هوه یی و بور و جلدهای مایل به سرخ، و دیگران دارای ق

(  به هر رو، 6«. )چشمان آبی و جلدهای سپید بودند

پروکوپیوس قیصری یفتلیان را از هون ها جدا می سازد و 

از همه هون ها، تنها یفتلیان دارای بدن »می نویسد که 

         (                      7« )های سفید و سیماهای زیبا اند...

 

تاریخ نویسان چینی خاطرنشان می سازند که زبان یفتلیان 

« گاوگیویی ها»از زبان ژوژان ها )نیاکان مغول ها( و 

-)یکی از قبایلی که به زبان پروتوتورکی سخن می گفتند

 (8«. )گ.( و زبان تورکی متفاوت بود

  

به روی سکه های شاهان یفتلی که در تخارستان ضرب زده می 

نوشته های آن ها اساسا به زبان باختری با رسم  شدند،

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. 

ما اسناد مکتوب یفتلی یافت شده در ترکستان خاوری، ( ا9)

( همین گونه باید اطالعات منابع 10ایرانی خاوری اند. )

چینی در باره همنژادی یفتلی ها و کوشانیان را در سنجش 

 (.11داشت )

 

مواد انتروپولوژیکی گواه بر خویشاوندی باشندگان 

ند و تخارستان در دوره های کوشانی و یفتلی ا -باکتریا

ارث بری سنت های فرهنگ مادی کوشانیان از سوی یفتلیان. 

فیوفان بیزانسی خاطرنشان می سازد که: یفتلی ها نام خود 

(خود 12ائفتالن گرفته اند. ) -را از نام پادشاه  خود
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مردم یفتلی که در عرصه تاریخی ظهور کردند، خود را 

الخون ها )خیون ها( می خواندند.
123

    

 

شته های روی سکه های یفتلی را مطالعه گریشمن که نو

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، 

ون قبایل دامدار به رهبری شاهانی که خیونی ها )کنفدراسی

سکه های خود شان را ضرب می زدند(، از دید سیاسی تقویت 

شاه -می شوند. مقارن میانه های سده پنجم، ائفتالن

خیونیان، بنیادگذار دودمان یفتلی در عرصه سیاسی ظهور 

می کند. در منابع ارمنی برای نخستین بار سخن از سرزمین 

( در زمان بسیار 14رده می شود. )یفتلیان بر زبان آو

کوتاهی دولت یفتلی ها با تکیه بر دستاوردهای فرهنگ 

 دوره پیشین به نیرومندی گذشته شاهان کوشانی می رسد. 

 

مقارن با سده پنجم یفتلی ها در بخش بزرگ تخارستان 

فرمان می راندند که از آن جا در دو محور عمده آغاز به 

شان با رفتن به پاکستان کنونی تهاجم نمودند: بخشی از ای

و جنوب خاوری افغانستان کنونی سرزمین های واقع در آن 

 (15را گرفتند. )

 

بخش دیگری که در تخارستان مانده بودند، به سوی شمال به 

سغد را زیر فرمان  467-480راه افتادند و بین سال های 

خود در آوردند و سپس درر اوایل سده ششم ترکستان خاوری 

 (.16تصرف کردند. )را 

 

ششم دارای مرکزیت ضعیف  -دولت یفتلی در سده های پنجم

بخش بود که در آن دودمان های بومی  27بود و متشکل بر 

از استقالل بزرگ برخوردار بودند و نیز نمایندگان سرشناس 

یفتلی خودمختار. مواد سکه یی آشکارا در این باره گواهی 

لت آسیای میانه یی یفتلی می دهند. متفاوت از هند، در دو

ها سکه واحد مرکزی ضرب زده می شد. سکه های دارای تیپ 

های مختلف را با نام های گوناگون فرمانروایان چاچ 

)تاشکنت(، سغد و کیش ضرب می زدند. حتا در خود تخارستان 

که تکیه گاه یفتلی ها شمرده می شد، سکه ها از سوی 

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

 

                                                 
123

 الخّنانو   alxannoالخانّ  -خیونی ها را به زبان باختری.  

alxannano الخانه ٲ -و به سانسکریت میانهalakhāna  می

 نامیدند.
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در سده پنجم موجودیت تمگ ها یا نشانه های دودمانی گواه 

بر مستقل بودن فرمانداران در گزینش نمادها و استقالل 

سیاسی معین آن ها بود. مگر نبودن نام ها و القاب 

فرمانروایان به روی سکه های مسین گواه بر آن است که 

ستین گام ها هنوز حاکمیت و نفوذ کافی نداشتند. این نخ

در راه تشکل متصرفات فئودالی بود. تنها در سده ششم به 

ویژه در نیمه دوم آن توان سیاسی فرمانروایان متصرفات 

یاد شده افزایش می یابد که نسبتا خوب سکه ها آن ها را 

نشان می دهند. فرمانروایان  نیرومند از دید نظامی و 

ب خود ضرب می اقتصادی دیگر سکه ها را به نام ها و القا

زدند. فرمانروایان ضعیف تر به ضرب زدن سکه های بدون 

 (18نوشته بیشتر مسین ادامه می دادند. )

 

یفتلی ها سرزمین پهناوری را زیر فرمان خود درآورده 

بودند. اما موفق به ساختن شالوده اقتصادی و سیاسی دولت  

ژگی نگردیدند. دلیل آن عمال استقالل متصرفات جداگانه و وی

 اقتصادی و سیاسی آن ها بود.  -های فرهنگی

 

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

سمرقند سغدی در منابع گفته اند که  -کوچک در باره کان

دودمان حاکم در این جا دارای منشای یوئه شی )کوشانی( 

اند )که با یفتلیان خویشاوند بودند( و ارث بری در میان 

 (.21از سده دوم تا کنون می باشد. ) آن ها

 

داده های سکه شناسیک گواه بر عروج پیوسته و فزاینده 

نیمه دوم  سده ششم  -دودمان َچغانیان در اواخر سده پنجم

 (.22می باشد )

 

اختالف در ترکیب سکه ها که در میان چغانیان در چلند 

از سوی دیگر، به  –بود، از یک سو و در ترمز و گوفتان

نه قانع کننده گواه بر داشتن بار استقالل سیاسی عملی گو

نیمه نخست سده ششم  -متصرفات مشترک در اواخر سده پنجم

 ( 23است. )

 

...اطالعاتی در دست است در باره سرزمین های جنوبی عمال 

مستقل. در این جا عملیات نظامی را پیشوایان یفتلی پیش 

و سکه های خود می بردند که خود را پادشاه می خواندند 

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 

رفته بود. معروف( او را در حدود گندهارا به حضور پذی

(24) 
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از روی منابع دست داشته، پایتخت دولت یفتلی شهر بادیان 

در نزدیکی –شمرده می شد که شاید در گستره تخارستان

کهندژ کنونی بوده باشد )جای دقیق آن تا کنون روشن 

 نیست.(

 

باید گفت که پادشاه تنها سه ماه زمستان را در سال این 

امونیان او و گروه جا بسر می برد. همراه با شاه پیر

بزرگی از یفتلیان که شیوه زندگانی چادرنشینی را حفظ 

کرده بودند، می کوچیدند. پادشاه در یک چادر بزرگ می 

زیست که در آن پذیرایی های رسمی صورت می گرفت. اما 

شیوه زندگانی کوچی یفتلی ها به گواهی سون یون بر آن 

ان ززمینداری بخش از باشندگان تخارستان که پیشه اصلی ش

 بود، تاثیر بر جا نمی گذاشت. 

 

 سیاست داخلی و خارجی دولت یفتلی و فروپاشی آن:

منابع نوشتاری گواه بر آن اند که شماری از گروه های 

جداگانه یفتلی ها در حدود مناطق مسکون زمینداری آسیای 

میانه در شمال رود آمو نیز مستقر گردیده بودند. در 

هست که مطابق آن ماورالنهر در گذشته منابع عربی آثاری 

کشوری بود که در آن هیاطله )یفتلیان( می زیستند. این 

گونه مسعودی
124

هیتل ها را که ساسانیان  با آنان جنگ ها  

                                                 
124

 . سعودی مروزی شاعر اواخر سده سوم و اوایل سده 

چهارم هجری است که اطالعات زیادی از او در دست نیست. او 

نخستین کسی بود که در زبان فارسی، شاهنامه منظوم سروده 

است. نخستین کسی که از شاهنامه او نام می برد، مطهر بن 

طاهر َمقد سی است. او در کتاب البدء و التاریخ ضمن یاد 

کتابش نام  کردن از پادشاهان ایران، دو بار از مسعودی و

برد. بار نخست در شرح پادشاهی کیومرث از قول شاهنامه  می

 نویسد: مسعودی می

 نخستین کیومرث آمذ به شاهی

 گرفتش به گیتی درون پیشگاهی

 چو سی سالی به گیتی بائشا بود

 کی فرمانش به هر جایی روا بود

نویسد که  و بار دوم در پایان سرگذشت پادشاهان ایران، می

 وده است:مسعودی سر

 سپری شذ نشان خسروانا

 چو کام خویش راندند در جهانا

نکته مهمی که َمقد سی تصریح می کند این است که ایرانیان، 

پنداشتند و  این شاهنامه را به منزله تاریخ ملی خود می

 کردند. تصاویری از رزم پهلوانان را به آن اضافه می

 

ثعالبی  دومین کسی که از مسعودی و اثرش نام می برد،

است. او نیز در کتاب غرر اخبار دو بار از شاهنامه 

برد. بار نخست در شرح پادشاهی طهمورث  مسعودی نام می
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کرده بودند، در سغد جا می دهد. در این  حال، او محل 

( تعیین 25جغرافیایی سغد را در میان بخارا و سمرقند )

را ثعالبی می نماید. عین چیز
125

تکرار می کند. راستش  

 (.    26بدون یادآوری از مرزهای جغرافیایی آن )

 

( و شمار دیگر از نویسندگان آشکارا 27مقدسی )

می نامند. در برابر « کشور هیاطله»ماوراالنهر را 

خراسان که در جنوب باختری رود آمو قرار دارد. عین چیز 

هیتل( را با را یاقوتی هم تایید می کند که هیطل )

 (.28ماورالنهر عین چیز می پندارد )

 

در پهلوی این پندارها که بی تردید موجودیت وضعیت 

راستین را بازتاب می دهند، داده هایی بیشتر مشحص تر و 

معین تری هم هستند. منابع سده دهم از قبیله کنجین یاد 

آور می شوند که در یکی از دره ها در کوه های جداگر 

( این قبیله را مولفان 29می زیستند.)« خوتل» چغانیان و

آثار جغرافی تورک می دانند مگر به گفته خوارزمی در 

 ( 30واقع یفتلی بودند. )

 

در شاهنامه فردوسی آمده است  که پس از کشته شدن شاه 

گاتفر )غاتفر( در جنگ با تورک ها، جانشین  -یفتلیان  

برگزیده شد.  او فرمانروای چغانیان )از تیره خوشنواز(

از این جا چنین بر می آید که بر چغانیان دودمان یفتلی 

فرمان می راندند که با تصرف این منطقه شاه بومی شان را 

 بر کنار نموده بودند. 

 

از حضور یفتلیان در واحه « ابرو»گزارش نرشخی در باره 

بخارا گواهی می دهد. در این جا بدون بستگی از آن که 

ا لقب، سخن بر سر رهبران آمدگی از ابرو نام است ی

ترکستان است که در حضور دودمان بومی بخارخدات ها لغایت 

                                                                                                                                                             

و به گفته مسعودی در مزدوج خود به فارسی، »نویسد:  می

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

مسعودی مروزی در مزدوج خود »پادشاهی بهمن نوشته است: 

نویسد که بهمن زال را کشت و تنی از کسان او  ه فارسی میب

 «.را زنده نگذاشت

 

آید باید  گونه که از نوشته َمقد سی برمی شاهنامه مسعودی آن

در حوالی سال سیصد هجری قمری سروده باشد. همچنین اثر 

او، مثنوی مشهوری بوده در بحر هزج مسدس بر وزن 

ی ابیات هزج مسدس مفاعیلن/مفاعیلن/فعولن و شاید گاه

مقصور بر وزن مفاعیلن/مفاعیلن/مفاعیل نیز در آن وجود 

 داشته است.
125

شاعر، زبان شناس، نویسنده و  -. َثعال بی نیشابوری 

 نویس اهل نیشابور. تاریخ



 293 

تا برپایی حاکمیت تورک ها بر میانرودان آسیای میانه 

 فرمان می راندند. 

 

این مهاجران در دوره مورد نظر تنها می توانتستند یفتلی 

ی باشند.  روشن است که به گونه یی که فردوسی اطالع م

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 

 (31زبان باشندگان بخارا همچون دلیر تعبیر می کند. )

 

وان بر اساس زبان هیتال را نمی ت –با توجه به این نام

سغدی که در بخارا رایج بود، از دید ایتمولوژی )ریشه 

شناسی( ریشه یابی کرد.  پس باید این فاکت را همچون 

گواهی بر حضور بخشی از باشندگانی که به زبان  یفتلی 

سخن می گفته اند، تفسیر کرد.  گمانه زنی هایی هم اند 

یشه یفتلی دال بر این که حتا نام خود بخارا دارای ر

 ( 32باشد. )

 

بی تردید یفتلی ها در دیگر جا های وادی زرافشان هم 

حضور داشتند: در این باره به ویژه نام  گاتفر )غاتفر(  

( که با نام یک دژ در سمرقند همخوان است، گواهی می 33)

 دهد.

 

به گمان غالب، در یادمان های نوشتاری پنجکنت در کنار  

ن، تصاویر یفتلیان هم هست. تصاویر سغدیان و تورکا

سیماهای یفتلیان را واضح است که همچنین برخی از نمونه 

های گردآوری شده در شهر افراسیاب و دیگر شهرهای نزدیک  

 سمرقند ارائه می دهند.  

 

در مناطق شمال آمو یفتلی ها رفته رفته از شیوه  زندگی 

باره کوچی به شیوه زندگی مسکون رو آورده بودند. در این 

اشاره های مستقیم منابع نوشتاری گواهی می دهند. برای 

نمونه میناندر پروتیکتور )واعظ، خطیب، سخنران( محتوای 

گفتگوی امپراتور یوستینیانس را با سفیران تورک ها می 

آورد و در جایی در پاسخ به پرسش در باره شیوه زندگانی 

بودند. یفتلیان سفیران تایید می کنند که آنان شهرنشین 

35    

 

در باره سیاست خارجی یفتلیان نیز بسیار کم می دانیم. 

تنها شناخته شده است که آن ها با ژوژان ها مناسبات 

بسیار دوستانه یی داشتند و بارها نزد ایشان سفارت هایی 

را گسیل داشته بودند. مناسبات ایشان پس از رخدادهای 

 ود. اواخر سده پنجم نیز دارای بار صلح آمیز ب
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ایران به یفتلیان باج می پرداخت و کار روابط میان 

یفتلیان و ایران و دولت یفتلی گاهی به همپیمانی می 

( 488-531شاه ایران قباد ) 502کشید. برای مثال به سال 

در اتحاد با یفتلی  ها در برابر بیزانس لشکرکشی کرد. 

 پیمان صلح امضاء شد و یفتلیان سهم خود را 506به سال 

از طالهای به دست آمده از بیزانس دریافت داشتند. با این 

هم، مناسبات میان ایران و یفتلیان سر از میانه های سده 

 ششم رو به تیرگی گذاشت. 

 

ایران رفته رفته با زدودن پیامدهای سنگین شکست نظامی 

اواخر سده پنجم و لرزه های دورنی برخاسته از جنبش 

( 531-573خسرو یکم انوشیروان ) مزدکی در دوره فرمانروایی

به سرعت آغاز به نیرومند شدن کرد. در پیوند با این، 

شاه ایران از پرداخت باج به یفتلیان سر باز زد. و این 

آژیر نخست ناگزیری برخورد نو بود مگر خسرو یکم دست به 

 نیرد آشکار در برابر یفتلی ها نزد. 

 

سیای مرکزی در میانه های سده ششم در عرصه سیاسی آ

(. 551-744خاقانات تورک ) –اتحادیه دولتی نوی پدید آمد

این اتحادیه نیرومند قبایل کوچی تورکی در دامنه های 

جنوبی آلتای شکل گرفت و بی درنگ آغاز به اقدامات رزمی 

در برابر همسایگان خود نمود. تورک ها، ژوژان را در هم 

آوردند. این کوبیدند به نواحی شمال آسیای میانه یورش 

گونه، به شدت اوضاع سیاسی دگرگون گردید: دولت یفتلی 

 میان دو دشمن نیرومند قرار گرفت.      

 

مطابق اطالعات شاهنامه فردوسی تورک ها هنوز پیش از 

برخورد تعیین کننده با یفلتیان به آسیای میانه رخنه 

کردند و برخی از نواحی شمال چاچ )تاشکنت( را گرفتند. 

 اال در میانه های سال های دهه پنجاه سده ششم(.)احتم

 

منابع تاریخ دقیق باژگونی دولت یفتلی را به دست نمی 

دهند اما به گونه یی که شاوان تثبیت نموده است، این 

 (45رخ  داده بود.  ) 567-536اتفاق در بین سال های 

 

بپنداریم چون  563شاید بایسته باشد تاریخ  دقیق تر را 

فه طویل بار دیگر روابط خارجی سغد احیا گردیده پس از وق

بود. ابن فاکت گواه آن است که سغد پیش از این دیگر از 

 یفتلیان فرمان نمی برد. 

 

در منابع آمده است که در برابر ترکان، ختنی ها، پارس 

به نبرد پرداختند و در این جا  581ها و یفتلیان به سال 

ه آسیای میانه بسر می سخن بر سر یفتلیانی است که گستر

 بردند. زیرا مناطق جنوبی تر زیر فرمان ایران بود. 
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به گفته مسعودی، خسرو یکم انوشیروان به بهانه یی به 

یورش آورد و به هیتل رسید. شاه « رود بلخ»مناطق 

شاید لقب او( کشته شد و زمین هایش به  -یفتلیان )اخشوور

 متصرفات خسرو یکم ملحق گردید. 

 

( تورک ها بر آن 579مردن خسرو یکم انوشیروان ) پس از

شدن  تا زمین های یفتلیان را بگیرند که زیر فرمان 

ساسانیان بود. مگر نتوانستند. رود آمو مرز میان سرزمین 

 «ساسانیان و متصرفات تورک ها ماند.

 

 

 

 

 
 عزیز آریانفر

 
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 سی درییی( پار

 بخش دهم

 دوره یفتلیان

 فصل دوم 

 

اکنون می بینیم که بانو پروفیسور داکتر غوزل محی الدین 

شاهنشاهی آسیای میانه یی »ووا )اویغور تبار( در کتاب 

 در باره  یفتلیان چه می نویسد:« گرپاند

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

 یا نامجایتوپونیم »ردیدند. که در آسیای میانه تشکیل گ

کوه و -( )کشور راه کوهستانی( ])گرHipantuهیپانتو )

گ.[ برای -راه، متشکل از دو سازواره پارسی دری( -پاند

 نخستین بار در منابع چینی سده چهارم دیده می شود.

 

زائر  -( سون یون534-386در دوره دودمان های شمالی )

به یکی از متصرفات دونهوانی )سده چهارم( با مسافرت 

پامیری دولت گرپاند خاطر نشان ساخت که این دولت در 

پامیر واقع است. جهانگرد دیگر بودایی سیوان تسزیان در 

، پنج روز در گستره دولت گرپاند گذرانید. او در 629سال 

دفتر یادداشت های روزانه خود در باره سرزمین های غربی 

رح طبیعت این سرزمین ( به تفصیل به ش641عهد کبیر تان )

غر شو سردار نشین پرداخت و به ویژه به گرپاند، ختن و کا

بذل توجه کرد و نوشت که پادشاهی یاس )یارکند( زمان 

درازی از شاه گرپاند فرمان می برد. او می نویسد هنگامی 

که به گرپاند آمد، پادشاهی اودیئن )یفتلی ها( چند سده 

سازد که اودیئن یکی از تابع آن بود. او خاطر نشان می 

نیرومندترین پادشاهی های آن زمان بود. و شنیدم که شاه 
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گرپاند خود را از بازماندگان شهزاده خورشیدی نورانی 

ایرانی می خواند که در جستجوی عروسش به پامیر آمده بود 

و در این جا ماند و دژ سنگینی ساخت و پسر او نخستین 

شور گرپاند هم خود را پادشاه گرپاند بود. باشندگان ک

فرزندان آفتاب می شمردند. افسانه یی هم هست که گرپاندی 

 «ها زادگان وصلت شهزاده آفتابی و شاهدخت ساکی اند.

 

نام کشور در منابع چینی هیپانتو آمده است و در زبان 

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

 کوهستانی(.

 

یئداها( را منابع چینی توده هایی کیداریان و یفتلی ها )

با هم خویشاوندی می شمردند که ظاهرا از نوادگان ساک ها 

بودند. منابع چینی گستره بلخ را به نام داهیا/ داسیا 

می نامیدند
126

که برای نخستین بار از سوی چژان تسیان  

 پیش از میالد( به کار رفت.     130)حوالی 

 

که زبان و خط گرپاندی  سیوان تسزیان خاطرنشان می سازد

ها به زبان و خط کاشغری ها همانند است. هان شو گواهی 

می دهد که باشندگان کشور گرپاند در اصل ایرانی اند اما 

با سغدیان عین چیز نیستند. این در  حالی است که 

پژوهشگران چینی می گویند که در دوره تان در کاشغر خط 

تان »یم )گاهنامه( سغدی رواج داشت. همراه باآن در تقو

گواهی هایی هست در باره آن که در سولی )کاشغر( خط « شو

هندی رواج دارد.
127

 

 

منابع چینی گواهی می دهند که هسته نخستین دولت گرپاند 

شهر تاشقرغان
128

در استان سینکیانگ واقع بود. همچنین 

 یارکند جزیی از دولت گرپاند به شمار می رفت.

 

ع چینی گزارش های متناقضی در باره یفتلی ها در مناب

دیده می شود. در بئی شی در باره  منشای یفتلی ها گفته 

در آغاز  این دودمان در آن سوی مرزهای »می شود که 

شمالی پدیدار شدند در جنوب کوه های آلتایی در غرب 

«.ختن
129

در غرب ختن پامیر واقع است که در یک سمت آن 

                                                 
126

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

، ارومچی، انتشارات توده «ژونگو تاژیک مدنیتی»اویغوری 

 . 1992ینکیانک، یی س
127

، آلماآتی، «آسیای میانه و ترکستان خاوری». بیچورین، 

 .  88، ص. 1997
128

 . با تاشقرغان )خلم( در استان بلخ  یکی گرفته نشود.  
129

اطالعات گردآوری شده در باره توده های ». بیچورین،  

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

 .   228-227، ص. 1950سانکت پتر بورگ، 
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ر داشتند و در سمت دردستان قرا -باشندگان منطقه تبت غرب

دیگر آن اشکاشم )افغانستان(. دردستان در ترکیب دولت 

یفتلی بود که در فهرست مناطق افتاده به دست خسرو 

دیده می شود و دره یفتل در  567انوشیروان در سال 

بدخشان
130
 در ناحیه فیض آباد قرار دارد.  

 

به گونه یی که گومیلیف می پندارد، یفتلی ها همچون یک 

در منطقه کوهستانی پامیر تشکل یافتند. چنان چه  توده

روشن است در منطقه کوهستانی پامیر و هندوکش قبایل 

آریایی گروه هندو اروپایی مسکون بودند. در اواخر سده 

هفتم پیش از میالد قبیله بادی از مرز چین به این جا 

سال قسما با باشندگان بومی اسیمیله  800آمدند و طی 

 شدند. 

 

عهد کوشانیان یکی از شاخه های این قبایل به نام  در  

نام « یئدا»که در دره  یفتل اسکان یافته بود، « خووا»

یا از نام دره و یا هم از نام نخستین شاه خود.  -گرفت

                                                 
130

استاد زبان و ادبیات پارسی  -. به گفته جیالنی داوری 

توانمند و »به معنی  بدخشان»دری در دانشگاه هایدلبرگ، 

 padaxšano «پادخشان»نیرومند است که از طریق واژه باختری 

مشتق شده است، جایی که  -pāti-xšāna*از واژه باستانی 

ه و فرمانروایی می پادشاهان، توانا بر تخت نشست

 «.کردند.

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

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

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

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

 می شویم.نیرومند بای دی رو به رو 

شماری از دانشمندان بر آن اند که نام بدخشان در آغاز 

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

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

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

باش در کوه است که شاید بای دی ها آن را هنگام بودو

 مرزهای چین از آنان عاریه گرفته بودند.

 

شایان یادآوری است که استاد حبیبی در کتاب مادر زبان 

دری در باره وجه تسمیه بدخشان دیدگاه دیگری را ابراز 

 داشته اند. 

 

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

« ن تلخیو»معنای شاه خیونی ها است )که شاید در آغاز 

بوده باشد(.  همچنین توپونیم )نام  جغرافیایی منطقه 

 خیتل( که پسان ها هیتل و یفتل شده است. 
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می توان « خووا» -با توجه به نام قبیله یی یفتلی ها

گمان زد که این کلمه در نام ُختالن ]که نادرست َختالن تلفظ 

 گ.[حفظ گردیده است.  -ی گرددم

 

در اواخر سده چهارم خوواها قبیله یی را تشکیل دادند، و 

در اوایل سده پنجم دولتی را که مدعی هژمونی در داخل 

آسیا و حتا هند بود. این  گونه توسعه و گسترش به دلیل 

متحد شدن همه قبایل کوهی پامیر و هندوکش صورت گرفته 

مربوط می « یفتلی»م یافتن مفهوم بود که با گسترش و تعمی

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

حاکمیت سیاسی نام یفتلی بر همه رعایای شاه تعمیم یافته 

 بود. 

 

در بئی شی تاکید می گردد که صاحبان دودمان ایئدا 

)یفتلی ها(، با یوئه شی های بزرگ )تخارها یا کوشانیان( 

از یک تیره هستند
131
عنی دودمان یفتلی درست مانند ی

 دودمان کیداری ها با یوئه شی ها پیوند دارند. 

 

آنالیز نوشته های روی سکه های شاهان یفتلی ها نشان می 

دهد که آن ها خود را به نام خیون می خوانده اند. به 

سخن دیگر، یفتلی ها یکی از گروه های اتنوپولیتیکی 

مقایسه و انطباق و  سیاسی( خیونیان بوده اند. -)تباری

روی هم گذاری منابع گوناگون نشان می دهد که این چنین 

 گروه ها دست کم دو تا بودند:

سپیت )سپید( خیون و کارمیر )سرخ( خیون. به گونه یی که 

کلیاشتورنی می پندارد، خیونی ها یکی از گروه هایی 

 -قدیمی کوچیان ایرانی زبان بودند که در مناطق کوهی

جنوب غربی و جنوبی آسیای مرکزی می زیستند. دشتی نوار
132

   

 

گریشمن در نتیجه رمزیابی نشانه های روی سکه های 

شاه خیونیان( به این نتیجه می رسد که  -یفتلیان )هفتل

نام  -خیونی ها و یفتلی ها یک توده واحد بودند. یفتلی

طائفه حاکم بود و خیونی نامی بود که توده مردم خود را 

می خواندند که عبارت بود از اتحادیه قبایل  با این نام

ایرانی خویشاوند با کوشانیان.
133

 

 

 -تخارستانی ها رعایای شاه هفتالن –از دید ما، یفتلی ها

بنیادگذار دودمان یفتلی بودند. سکه های یفتلی نشانه 

هایی به زبان های براهمی، پهلوی، باختری دارند و القاب 

                                                 
131

یفتلی ها و همسایگان شان در سده ». گومیلیف،  

-129، مسکو، 1959، «پیک خاور باستان»، انتشارات «چهارم

140. 
132

  .Girshman R.Les Chionites-Hephtalites.Cair, 1948, 74. 
133

 .114.  همان جا، ص.  
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ای جغرافیایی کشور شان شاهان و نام های شان و نام ه

 گواه بر پیوندهای تنگاتنگ فرهنگی با ایران و هند اند. 

 

آن چه مربوط می گردد به القابی که ]ظاهرا[ با تورکی 

انطباق دارند، مانند تگین و یغبو، به گمان غالب این 

گ.[ -القاب را تورکی ها از یفتلیان ])از طریق سغدیان(

. زیرا این واژه ها به به عاریه گرفته بودند تا برعکس

زبان تورکی همخوانی ندارند. به گونه یی که گومیلیف می 

پندارد، یفتلی ها شاید این القاب را به نوبه خود از 

 کوشانیان عاریه گرفته باشند.

 

کنون، شمار بیشتر پژوهشگران به کانسپت خاستگاه 

تخارستانی یفتلیان مایل اند.
134
  

 

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

زندگی می کنند که سبزه و آب فراوان دارد و در چادرهای 

پشمین بسر می برند. تابستان ها در جاهای سرد و زمستان 

اما این گزارش با گزارش «. ها در جاهای گرم بسر می برند

آن ها مانند دیگر قبایل »پروکوپی قیصری متناقض است: 

در سرزمین پربار زندگی می  هونی کوچی نیستند و از قدیم

کنند. آن ها تنها مردمانی از هون ها هستند که بدن سفید 

دارند و چهره های شان بدرنگ نیست. و شیوه زندگانی 

جانوری ندارند. از سوی یک شاه رهبری می شوند و دولت 

قانونی دارند و میان خود و همسایگان عدالت را رعایت می 

«.و پارسیان نداردکنند که دست کمی از رومیان 
135

 

 

بازماندگان ساک های پامیری  –به باور سالویف، یفتلی ها

اند که پس از شکست در سده دوم پیش از میالد از دست یوئه 

شی ها به بدخشان کوچیدند و نه تنها در پامیر می زیستند 

جایی  -بل نیز در نواحی همجوار آن به ویژه در قره تگین

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

سالویوف کیداریان و یوئه شی ها را یکی می  پندارد و 

خیونی ها را با ماساگیت های باشنده کرانه های ارال که 

جاهای بودوباش نخستین خود را زیر فشار هونوها ترک 

گفتند و به سوی مرزهای دولت کوشان به راه افتادند و در 

 . آینده از سوی یفتلیان منکوب شدند

                                                 
134

یادمان های سده های ». راتویالدزه و سعدهللا یف،  

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

دولت یفتلیان: نقشه سیاسی آسیای میانه »الدینوا، رحیمف 

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

 ..و. 37-36، ص. 1999تاجیک، ج. دوم، دوشنبه، 
135

تاریخ جنگ های رومیان ». پروکوپی )پروکوپیوس( قیصری، 

، 1876، ترجمه دیستونیس، سانکنت پتربورگ، «با پارسیان

 222ص. 
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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.    

 

ی سکه ها و در نقاشی های مقایسه تصاویر یفتلی ها به رو

چهره پردازی دلبرچین )شمال افغانستان( و بااللئک تپه 

)حوضه سرخان دریا( و نیز مجتمع مواد یادمان بی مانند 

یفتلی گورگان )ترمز قدیم( امکان می دهد این اقوام 

اسرار آمیز را و یادمان های فرهنگ مادی و فرهنگی یی را 

ند ژنیتیک دارند، که با باشندگان قدیمی بومی پیو

شناسایی کرد. تثبیت شده است که باشندگان تخارستان در 

درازای سده های متمادی میان هم از دید تباری تنگاتنگ 

 پیوند داشتند و میهن شان آسیای میانه است. 

 

اسناد  مکتوب یفتلی ها در استان سینکیانگ چین یافت  

 ت. شده است که به زبان ایرانی خاوری نوشته شده اس

 

مواد انتروپولوژیکی خویشاوندی نزدیک باشندگان گرپاند 

را در دوره های کوشانی و یفتلی )دوره های ارث بری سنت 

های فرهنگ مادی شان( نشان می دهند. تصادفی نیست که ما 

روی آنالیز مجموعه مواد باستانشناسیک درنگ کردیم: که 

ا که با بار دیگر اوتوختونی )بومی( بودن( منشای یفتلی ه

داده های منابع مکتوب پشتیبانی می شوند، را مستدل 

 ساختند. 

 

 -مقارن با میانه های سده پنجم، فرمانروای خیون ها

بنیادگذار دودمان نیرومند یفتلیان در عرصه  -هفتالن

سیاسی ظاهر می شود. در منابع ارمنی در شرح رخدادهای 

ه چشم می ب« یفتلیان»برای نخستین بار نام کشور  450سال

خورد.
136
  

 

یفتلی ها هنوز پیش از آن که کامال سغد را بگیرند، به 

به سوی خاور به راه افتادند و واحه تورفان را  479سال 

بخش بزرگ  490-509زیر فرمان خود آوردند. بین سال های 

شهرهای حوضه رود تاریم را و شاید هم سین زیان را تصرف 

 کردند. 

 

سفیران کاشغر و سر از  462سال  چنین بر می آید که پس از

سفیران ختن دیگر به دربار های امپراتوری چینی  467سال 

                                                 
136

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

 .137-136، ص. 1954، «هفتم-ارمنی سده های چهارم
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ها نمی آمدند. دلیل آن می تواند شامل شدن این سرزمین 

ها به ترکیب دولت یفتلی باشد. فرمانبرداری سرزمین هایی 

که در گذشته در ترکیب دولت کوشانی بود فرمانبردار 

 – 4495چی و کاشغر به سال های یفتلیان )مانند ختن، کو

( گردیدند. در اوایل سده ششم بخش بزرگ استان کنونی  508

 سینکیانگ چین زیر کنترل یفتلی ها درآمده بود. 

 

مقارن با اوایل سده ششم تورامانا سرزمین های بزرگی را 

در شمال غرب هند گرفت و تا مالوای مرکزی رسید. منابع 

در این دوره گندهار )گستره  گواهی می دهند که یفتلی ها

میان دامنه های جنوبی هندوکش و رود سند(، سند، پنجاب، 

راجستان، مالوا، سیالکوت و دیگر مناطق بخش شمال غربی 

هند را گرفته بودند و حتا از این هم پیشتر رفته، دره 

 گنگا و گوالیار را گرفته بودند. -جمنا

 

روای امپراتوری تورامانا از سوی فرمان 510تنها به سال 

گوپتا بهان اگوالت شکست خورد. مقارن با اواخر سده پنجم 

جایی که در دهه  -یفتلی ها شمال هند را هم گرفته بودند

های نخست سده ششم شاه یفتلی تورامانا و پسر او مهرا 

 کوال فرمان می راندند. 

 

دولت نیمه  514تورامانا پس از تقویت یافتن به سال 

را به وجود آورد.  مرکز دولت او مالوا  مستقل هندی خود

بود. در دوره پسرش گستره یفتلی ها در هند به بیشترین 

حد خود رسید. اما یک رشته دالیل، از جمله پیروی از آیین 

بودایی موجب گردید تا باشندگان در برابر وی سر به آشوب 

 -بردارند و پس از چندی در جنگ با شاه گوپتاها

خورد اما توانست گندهارا را نگه دارد. یاشورهرمان شکست 

)سالی که  545دوره پس از شکست شاه پیروز ساسانی تا سال 

ایرانیان از پرداخت باج به یفتلیان سر باز زدند( دوره 

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

آن ها به عنوان متحدان پسر قباد تبارز کردند که به وی 

، بر تخت ساسانی بنشیند، حتا در نبرد کمک کردند

 ساسانیان در برابر بیزانس شرکت ورزیده بودند.

 

یفتلی ها در آستانه شگوفایی خود سرزمین های کوهی دامنه 

سند، بست،  -های پامیر را در دو سوی آن در دست داشتند

رخج )اراخوزیا(، زابلستان، تخارستان، دردستان، -ار

و اراخوزیا را یفتلیان در  کابلستان، زمین های هندی

نتیجه جنگ های پیروزمندانه و دره های کوهی تیان شان و 

 گرفتند.   497-495ختن را در یک لشرکشی به سال های 

 

اوایل سده ششم، یفتلی ها  -مقارن با اواخر سده پنجم

توانستند سراسر تخارستان، سغد، افغانستان، شمال باختری 

کیانگ را بگیرند. این گونه هند، و نیز بخش هایی از سیت
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گستره دولت آن  ها از شمال باختری هند تا هفترود )سیمی 

ریچیا در جنوب قزاقستان و قرغیزستان( و از ختن تا 

 مرزهای ایران ساسانی پهن بود. 

 

برخی از داده ها گواه بر آن اند که در متصرفات زیر 

ن فرمان یفتلی ها، دودمان های بومی به گونه ارثی فرما

حاکمان  627می راندند. برای مثال، در واحه  بخارا : در

بزرگ و کوچک بارها در باره حاکمیت «  آن»دودمان های 

های بزرگ در بیست و دو « آن)»پیوسته خود سخن گفته اند. 

 های کوچک در ده نسل(.« آن»نسل و 

 

در منابع گفته می شود که دودمان حاکم فرغانه که دارای 

ی بودند، سر از سده دوم پیش از میالد خاستگاه یوئه ش

فرمان می راندند. داده های سکه شناسی در باره عروج 

در نیمه دوم سده پنجم « اوونتس»پیوسته دودمان چغانیان 

گواهی می دهند. فرمانفرمای چغانیان در اوایل سده هفتم 

سفارت خود را به رهبری دبیرپاد پوکار زاته )زاده( با 

ی بستن پیمان خویشاوندی خاندانی به هدایا و عروس برا

پادشاه سمرقند گسیل داشت. -دربار ورهومن )ورهومان(
137

 

 

از روی منابع می توان گفت که در گستره دولت یفتلی چند 

پایتخت وجود داشته است. یکی از پایتخت های اولیه در 

تاشقرغان چین واقع بود که تا کنون هم از روی منابع 

یکی از پایتخت ها شهر بادیان بوده چینی می توان گفت که 

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 

وده است. منبع چینی در باره پایتخت ظاهرا پیشاور ب

معابد »پیشاوری می نویسد که در پایتخت شاه یفتلی 

 «.فراوان است و بناهای بودایی و همه تزیینات طالیی اند

 

پیش از میالد، چژان  129-128برای نخستین بار به سال های 

دی، امپراتور چین به عنوان سفیر به  -فرستاده او -تسیان

سیاسی چین  -و وظیفه سازمان اطالعات نظامیباکتریا آمد. ا

 هانی را انجام می داد و چنین گزارش داد:

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

کیلومتر( به سوی جنوب غربی دوان )فرغانه( به سمت  800

جنوب گوی شوی )جوی گلزریون یا سیردریا( قرار دارد. 

اند. شهرها و خانه ها  باشندگان آن زمیندار مسکون

رسم و رسوم شان درست مانند دوان )فرغانه( است. «. دارند

پادشاه دارند و هر شهر و شهرستان دارای فرمانفرمایان 

                                                 
137

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

52-56 . 
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کوچک اند. سپاهیان شان ضعیف اند و از جنگ می ترسند. 

مردم  بازرگانی در بازارها را دوست دارند. هنگامی که 

ند، حمله کردند. اما یوئه شی های بزرگ به غرب کوچید

شکست خوردند و فرمان بردار ایشان گردیدند و تابع داسیا 

شدند. در داسیا )باکتریا( مردمان بسیاری زندگی می 

کنند. شمار شان بیش از یک میلیون نفر است. پایتخت آن 

 «الن شی نام دارد.

 

 -جغرافیایی بوروفکا -پژوهش های همه جانبه تاریخی

می دهد که الن شی در ناحیه دوشنبه  دانشمند روسی نشان 

 کنونی یا شهر نو قرار دارد. 

 

باکتریا هنگامی که چژان تسیان از آن بازدید کرده بود، 

کشور بزرگی بود پرنفوس که باشندگان آن مسکون و زمیندار  

بودند و شهرهای بسیار داشت و بازرگانی در آن  رایج 

 بود.  باکتریا -بود. شهر الن شی پایتخت یونانو

 

به پنداشت بورفکا در هنگام فرمانروایی پادشاه 

ایوکراتیدا به نام ایوگراتیدیا یاد می شد. در مرز سده 

یکم پیش از میالد یوئه شی ها با بهره گیری از  -های دوم

جنگ میان فرغانه و امپراتوری هان توانستند در سرتاسر 

خود  باکتریا قدرت را در دست بگیرند. و النشی را پایتخت

ساختند. چژان تسیان پس از ماموریت سفارت خود با دادن 

دی مشوره داد تا با  -مشخصات سرزمین غرب به امپراتور او

باکتریا روابط برپا نماید چون به سوی آن راهی است که 

از طریق سرزمین هونوهای مخاصم با امپراتوری هان نمی 

 «         گذرد.

 

دولت »کتاب ارزشمند در این جا برگرفته هایی را از 

نوشته داکتر  «یفتلی و نقش آن در تاریخ آسیای مرکزی

معروف عیسی محمدف پیشکش می کنیم:
138
  

 -به گونه یی که روشن است، در دوره توانمندی نظامی»

سیاسی دولت هپتالیان، افزون بر تورکستان خاوری )کنون 

اویغور چین(، افغانستان،  -استان خودگردان سین کیانگ

تان، بخش شمال غربی هند، قسما یا کامال، قلمرو دولت پاکس

                                                 
138

. 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 هایی هم 

پس از  در دوشنبه 2012از روی کتاب ایشان که به سال 

درگذشت شان به چاپ رسید و آن را استاد داکتر قاسم شاه 

مدیر بخش افغانستان شناسی در پژوهشکده -اسکندرف

خاورشناسی پژوهشگاه علوم تاجیکستان برایم پست فرمودند، 

 گ. -صورت گرفته است.
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تاجیکستان، ازبیکستان،  -های کنونی آسیای مرکزی

ترکمنستان، قرغیزستان و قزاقستان در ترکیب آن شامل 

 بودند.

 

مطالعه مساله یفتلیان که در اواخر سده هفدهم آغاز شده 

بود، ابتداء به بررسی یک دایره باریک از مسائل که در 

اره آن ها اطالعات عمومی در منابع چینی، عربی و مآخذ ب

 روایی پارسی حفظ گردیده بود، محدود بود. 

 

در اروپا و روسیه به ترجمه  آغاز مطالعه تاریخ یفتلیان 

و انتشار منابع چینی، عربی و آثار قرون وسطی پارسی بر 

 می گردد. 

 

مثال پایه منبع شناسی تحقیقات را منابع مکتوب به عنوان 

جغرافیایی رسیده به دست ما به  -آثار تاریخی و تاریخی

زبان های پارسی میانه )پهلوی(، ارمنی، بیزانسی، سوری، 

چینی، هندی، عربی و ...می سازد. و نیز یادمان های 

بایگانی )»نوشتاری دارای بار اجتماعی و فرهنگی 

)تخارستان(، آثار تاریخی نوشته شده « فرمانروایان راب

بان های باختری و سغدی، داده های باستان شناسی، در ز

 سکه شناسی و سنگنبشته یی.

 

نمونه هایی آن چه مربوط به یادمان های مکتوب می گردد، 

( به 9نوشتاری باختری، سغدی، هندی و یفتلی در دست است.)

« قطعات یفتلی برلین» -ویژه، یادمان های تاریخی باختری

قطعه »هندی حفظ می گردد(؛ )که در موزه برلین، بخش هنر 

)ترکستان   Loulan باختری یا قطعه یافت شده از الوالن« لندن

خاوری(، کتیبه بر روی سفال از زنگ تپه )در نزدیکی 

ترمز، که در آن تنها بخشی از شش سطر باقی مانده است(؛ 

نوشته گرافیتی یافت شده از غار صومعه بودایی در قره 

در کنار    dipintiاختری دیپینتیتپه )ترمز قدیم(؛ کتیبه ب

کتیبه سغدی در نزدیک نقاشی دیواری افراسیاب )سمرقند(؛ 

کتیبه بد نگهداری شده در نقاشی های دیواری در شهرک 

کافر قلعه )در دره وخش(؛ یک قطعه کوچک از کاشی های 

دلورزین تپه )در سرخان  سرامیک با پنج حرف یافت شده در

زگان )افغانستان، شمال غرب دریا(؛ کتیبه سنگی از ار

قندهار(؛ سنگنبشته کنده شده به روی سنگ از دره رود 

توچی )وزیرستان پاکستان(؛ کتیبه به روی مهر و موم  با 

تصویری از سر و نیمرخ در یکی از اسناد سغدی یافت شده 

یافت  -)از تخارستان « بایگانی حاکم روب»از کوه مغ؛ 

سند و  100ن، که در حدود در افغانستا 1995-1991شده در 

نامه های مربوط را شامل می شود که متعلق به فاصله 

است که بخش اصلی آن ها بیشتر   781- 342زمانی درازی از 

 (10با دبیره کج یا شکسته باختری نوشته شده است(. )
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هفتم( در  -ادبی ارمنی )سده های چهارم-منابع تاریخی

، موفسیس  Faustusبوزاند ، فاوستوسAgafangelآثار آگافانگل 

، الزار Egishe، ائگیشی Khoreniخورئنسی )موسی خورنی( 

در زمینه روابط هپتالیان  Sebeosو سیبیوس  Parpetsi پارپئسی

با ساسانیان، ارمنیان و بیزانس اطالعات بسیار مهمی 

گزارش می دهند. این منابع با سخن گفتن در باره 

« کشور کوشان»ر باره هفتم د -رخدادهای سده های چهارم

گزارش می دهند، هر چند در عین حال یا از خیونیان و یا 

هم از هپتالیان یاد می کنند و و این دو نام را مترادف 

و معادل کوشان می پندارند. آن ها شهر بلخ را مرکز  

 کشور کوشان می دانند.

 
باید چنین پنداشت که گزارش های نویسندگان ارمنی هر چند 

قابل اطمینان اند، با آن هم اطالعات در باره  هم بیشتر

رخدادهای معاصر و یا هم زمان های نزدیک به دوره آن ها 

برای مثال،  .تا حدودی جانبدارانه و مغرضانه می باشد

و سیبیوس به احتمال  فاوستوس بوزاند و الزار پارپئسی

اشتراک کنندگان لشکرکشی  -زیاد از گواهی های ارمنی ها

یعنی یفتلی ها « سرزمین کوشان»ساسانیان به  های خاوری

اقدامات اشتراک کننده   Egishe بهره گرفته بود. ائگیشی

برابر یفتلیان  در( 448-442نظامی ساسانیان در خراسان )

در باره وردان و جنگ »بود، که در کتاب خود زیر نام 

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

 

در باره این وقایع، می توان  Sebeos در گزارش های سیبیوس

را ردیابی کرد. « خدای نامه»حتا پژواک واژه ایرانی 

هشتم -)سده های هفتم زنوبیا گالک -تاریخ نویس ارمنی

« تاریخ یفتلیان»میالدی( مطالبی را که در اثر نابود شده 

نوشته شده به زبان یونانی بازتاب یافته بود، آورده 

ریخی اهمیت ویژه یی دارد که است. برای مطالعات تا

سرزمین »تاریخنویسان ارمنی، با بازگو کردن رویدادها در 

، یعنی آسیای مرکزی، یفتلیان را با کوشانیان و «کوشان

 ( 12خیونیان یک قوم می پندارند. )

  
تاریخ نویسان بیزانسی بیشتر در باره یفتلیان و آسیای 

های شمال مرکزی در پیوند با رویدادهای روان در مرز

و  ن ها از خیونیانآخاوری ایران ساسانی سخن می گویند. 

، از سکستانی ها و یفتلیان، در باره «هون های سفید»

جنگ های  روابط بیزانسی ها و ساسانیان و در باره

یفتلیان در مرزهای شمال خاوری ایران ساسانی یاد می 

 کنند.

 
یونیان و اطالعات جالبی در باره یفتلی ها، کیداریان و خ

در باره همکاری ها و نیز برخوردهای این گروه های قومی 
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با ساسانیان در نوشته های آمیانوس مارسلینوس، پریسک 

پانئی، پروکوپیوس قیصری، آگاتا مینیری، مناندر 

 Theophylact Simocatو تئوفیالکت سیموکات   Protiktor پروتیکتور

ر پهنه های که به شرح و وصف وقایع تاریخی د آمده است

 اروآسیایی پرداخته اند.

  

( که از سوی کشیش Ardabonگاهنامه سوری آدیابن )یا 

)در سده ششم( تدوین گردیده بود، در   Meshihazehمیشیهازی

در  (272-241شمال خاوری شاپور یکم )باره لشکرکشی های 

 برابر خوارزمیان در گرگان و دیگر مناطق دریای کسپین

و گاهنامه ناشناس شهرستان کرک دو  گزارش داده می شود

در بردارنده بازگویی هایی است در باره  Seloh بیت چول

اتفاق افتاده در دوره پادشاهی یزد گ رد دوم رویدادهای 

، که به گونه یی که گزارش داده شده است، دست به (439-457)

یک لشکرکشی به منطقه چول واقع در جنوب خاوری دریای 

 کسپین زده بود. 

 

در دیگر گاهنامه هایی دارای بار عمومی یعنی گاهنامه 

ششم(، یوهان افسسیی  -های زکریا ریتور )سده های پنجم

)سده ششم(، یئشو استیلیت )سده ششم( و... گزارش های 

پراکنده و پاشانی در باره توده های هونی: خیونی ها، 

کیداریان و یفتلیان و نیز در باره مناسبات بیزانس با 

( و 569)سال  Zimarhها، در مورد سفارت زیمارخ تورک 

 (13برافتادن دولت یفتلی آمده است. )

 

در آثار تاریخی چینی، به ویژه نوشته های تاریخنگاری   

سده های میانه، یادداشت های سفیران، زائران و 

جهانگردان چینی اطالعات ارزشمندی در باره نظام سیاسی 

و رسوم شان و در باره  یفتلی ها، شیوه زندگانی و آداب

در باره مناسبات یفتلی ها با دولت  haitalاتنونیم هیتال 

های میانه چین بازتاب یافته است که نسخه های بسیاری در 

هپتالیان ارائه شده است. برای مثال، برخی  باره  منشاء

از تاریخ نویسان چینی منشاء یفتلیان را با قبایل تورکی 

باشده   Cheshiدیگر با قبایل چیشی، برخی  gaogyuyگاوگویی

پیوند می زنند و گروه دیگر می پندارد که آن ها  تورفان

به یکی از تیره های یوئه شی های بزرگ )کوشان ها( تعلق 

دارند، و دسته چهارمی بر آن اند که هپتالیان وارثان 

 .(14کنگویی ها اند)

 

  سان یانگ هی -در نوشته های جهانگردان چینی )سده ششم(

Hai San Yang و های سان هیKi Hai San   اطالعاتی در باره

یفتلیان ارائه گردیده و گزارش های جالبی در باره نظام 

، در باره ابعاد متصرفات شان، «سرزمین های یفتلی»سیاسی 

 پایتخت و نوع اشتغال جمعیت، و... داده شده است.
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ن، همین گونه گزارش های همانندی در یادداشت های سفیرا

زائران و جهانگردانی مانند: سون یون )سده ششم(، سیوان 

تسزان )ژوان زنگ( )سده هفتم(، هوی چائو )سده هشتم( که 

سال های میان دو سده از آسیای مرکزی بازدید کرده 

 (15بودند، در دست است.)

 

از یادمان های نوشتاری هندی، که در آن ها اطالعاتی در 

ست، می توان آثار حماسی باره هپتایان بر جا مانده ا

؛ آثار اخترشناس «رامایانا»، «مهابهاراتا»هندی چون 

؛  Brhat Samhitas به نامVarahamiry وراهامیرا  -شناس هندی

و تقویم  Kuvalayamaluبه نام  Prakritiنوشته های پراکریتی 

نوشته شده از سوی یک وقایع نگار ناشناس )سده های چهارم 

را بر شمرد. جالب ترین « پورانا»زیر نام  -تا ششم( 

اطالعات در گاهنامه تاریخی کشمیر به نام 

 .(16دیده می شود.) Raj Taranginiراجاتارانگینی

 

اطالعات منابع عربی و پارسی از اهمیت بس باالیی برای 

مساله یفتلی ها  روشنی افکنی بر بسیاری از چشم اندازهای

-منابع تاریخی ند. این منابع را می توان بهبرخوردار ا

نوشته های جغرافیایی  .جغرافیایی و تاریخی تقسیم کرد

)کشور « َکرانهء هیتال»عربی و پارسی که در آن ها 

مترادف با ورزرود )فرارورد( باستان ]که پسان  یفتلیان(

ها عرب ها آن را در سده های میانه به نام ماورالنهر 

خراسان  یاد کردند[، به کار می رفت و مناطق هم مرز با

( از 23ساسانی همچون سرزمین یفتلیان یاد می شود. )

مزایای اصلی این منابع آن است که در بر دارنده اطالعات 

در باره روابط میان سه قدرت اورآسیایی اوایل سده های 

، دولت یفتلی )سده های ( 651-224میانه: ایران ساسانی )

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

(26) 

 

کانون ها یا سایت های باستان شناسی در کل نشان دهنده 

میراث غنی فرهنگ مادی مردمان آسیای مرکزی عصر یفتلیان 

، جوماالک Balalykاند. سایت های باستان شناسی بااللئک تپه 

و   Budrach، زنگ تپه، دلورزین تپه، بودراچDzhumalakتپه 

در جنوب ازبیکستان( را دیگر آثار باستانی مهم معماری )

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

و برخی از آرامگاه های « اتفاق»شهرک دوشنبه، گورستان

جداگانه را در  توپخانه در نزدیکی حصار و همین گونه 

)منطقه   Gelotشهرک و گورستان یفتلی در گستره ناحیه

ناحیه رودکی(، شهرک شهرک قلعه کافرنهان )(، 29خاوری( )

موالنای رومی( و  کافر قلعه و کافرنهان قلعه )ناحیه
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نیایشگاه بودایی اجنه تپه و دیگر یادمان ها )در جنوب 

 (30تاجیکستان( را. )

 

- AN Bernshtamسال های دهه چهل سده بیستم برنشتام  در 

باستان شناس و تاریخدان شوروی در آالی و پامیر 

به پندار برخی از پژوهشگران )تخارستان علیا( که 

( 31خاستگاه  یفتلی ها شمرده می شد، آغاز به کارکرد. )

دستاوردهای کاوش ها به او اجازه دادند تا به نتیجه 

گیری های مهمی در مورد تنوع طبیعی و جغرافیایی، فرهنگی 

و تاریخی پامیر شرقی و غربی دست یابد. برنشتام این 

لیان در پامیر و دامنه های فرضیه را که کیداریان و یفت

 (.   33آن مستقر بودند، مطرح کرد. )

 

در شمار آثار تاریخی عهد یفتلی در پامیر )تخارستان 

، Yamchunعلیا( می توان از بقایای دژ رئن کاخ، یمچون  

، پشتوت،  Koknor، کوکنور Zmutk( گورستان 34ابریشم قلعه )

(، ویرانه 36) Pathur( کلبه روستایی پاتور 35نو آباد، )

های بازمانده از کاروانسرای دورکشت، ساختمان های 

نیایشگاهی یی چون معبد آتش در زونگه و معبد کافر 

( نام برد. 38) Vrang( و صومعه بودایی ورانگ 37) 4 -1قلعه

همچنین می توان آثار تاریخی یی چون گورستان های ساکایی 

یفتلی انگاشت.  را متعلق به دوره  Myzyldygar چهلخانه و 

(39) 

 

در بدخشان روستای است به نام یفتل یا ائفتال / ایفتال 

که  گستره یی را در هر دو کرانه رود پنج در بر می  (40)

 گیرد، که باشندگان آن خود را یفتلی می خوانند.
 

در گستره سغد که همین گونه در بافتار دولت یفتلی شامل 

بیش از بیست شهر بزرگ می شد، کاوش های باستان شناسی در 

چند الیه و متوسط و دژ و کاخ  قرون وسطایی اولیه انجام 

شده است. در میان آن ها می توان از یادمان های  هنری 

به یاد ماندنی )نقاشی های دیواری، چوب های تراشیده 

( و 41شده، مجسمه سازی گلی )رسی( از پنجکنت باستانی )

 (42. )شهرک افراسیاب در سمرقند نام برد

 
باستان شناسان داده های گسترده یی را در زمینه 

توپوگرافی اجتماعی شهرها، پیشه وری دستی، تجارت و گردش 

پول در سغد در دوره یفتلیان گرد آوری کرده اند. بنا به 

داده های منابع مکتوب در ترکیب دولت یفتلی همچنین یک 

و منطقه یی با فرهنگ  -گستره دیگر تاریخی و فرهنگی

اقتصاد منحصر به فرد وارد شد که هسته اصلی آن واحه چاچ 

)تاشکنت( بود. تاریخ چاچ و مضافات آن تا کنون از نگاه 

 شرایط اجتماعی و سیاسی بسیار کم مطالعه شده است. 
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فهرست سایت های باستان شناسی اوایل قرون وسطی )قسما 

 که فیکسیشن آن در سال های دهه های مربوط دوره یفتلی(

عنوان بناهای  340سده بیستم آغاز شد، به بیش از  30-50

 30جوامع روستایی و  250تاریخی، از جمله بیش از 

( بیش از بیست گورستان و ساختمان 45سکونتگاه های شهری )

، Chilanzar(؛ مجتمع های مذهبی چلنزار   46های آرامگاهی)

 ( می رسد.47کوگان تپه و... )

  

مستقیمی دال بر ارتباط یفتلیان با به رغم این که شواهد 

فرغانه در دست نیست، با این هم مقایسه انبوهی از 

اطالعات غیر مستقیم اجازه می دهد فرض کنیم که بخشی از 

به این قبایل یفتلی در این منطقه زندگی می کردند. 

 -شواهد هنوز در آغاز قرن بیستم ک. اینوسترانتسیف

کرد و آن ها را با شناخته شده روس توجه  خاورشناس

گورستان ها و آرامگاه های سنگی فرغانه شمالی مقایسه 

(. سپس این گونه آرامگاه های سنگی و گورستان ها 51کرد)

که در آن اغلب مردگان در تابوت های چوبی گذاشته شده 

اند، تحت گورگان ها در قره بولک، اسفره، کیره گچ 

Kayragach های باستان ، واروخ، تاش رباط و دیگر سایت

 (52شناسی وادی فرغانه یافت شد )
 

فرغانه یگانه منطقه در  EE Nerazikبه پنداشت ای. نیرازیک 

آسیای میانه است که در آن این دو نوع ساختمان های 

آرامگاهی یافت می شود که ویژه یفتلی ها اند:  آوارهای 

روی زمینی انباشته شده و دخمه ها یا گودال ها که در آن 

 (  53ن در تابوت های چوبین آرمیده اند. )مردگا

 

بر اساس مواد حفاری ها در شمال   Litvinskyب. آ. لیتوینسکی

غربی فرغانه و داده های یاد شده باستان شناسی و همچنین 

با در نظر گرفتن اطالعات نویسندگان باستان، چنین نتیجه 

« خیونی های سرخ» -گیری کرد که یکی از گروه های یفتلی

(. او معتقد است که خیون 54فرغانه مرتبط بوده اند ) با

ها ظاهرا در مناطق کوهستانی بخش شرقی آسیای میانه، در 

 .کوهپایه های فرغانه زندگی می کردند

 

تا کنون به لطف تالش عظیم چندین نسل باستان شناسان، از 

ده ها آثار  Ustrushan ( در اوستروشان56جمله نعمت اف )

ره کشف شده است: دژهای چهل حجره، تاریخی این دو

، ترمزک تپه، شهرک مونچاک Urtakurganاورتاقرغان 

 ، واگکته Bundjikat، قلعه  قهقهه، بونجیکات  Munchakتپه

Vagkataو ساختمان های مذهبی و خاکسپاری. 
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اطالعات منابع مکتوب در تاریخ یفتلی ها را داده های 

که بر طبق آن ها  (58مواد سکه شناسی، تکمیل می کنند )

 برای عصر پساکوشانی چند نوع مختلف از سکه ها مختص اند:

کوشانی که در مرو،  -ساسانی و ساسانی -سکه های کوشانی

 هرات و بلخ ضرب زده می شدند. 

سکه های سیمین مانند درهم بهرام پنجم ساسانی با خط 

)نام قوم یا نام شخص( و دو  Gobozikoباختری گوبوزیکو 

گر سکه های از نگاه تیولوژیک مرتبط با آن ها نوع دی

)یکی از این گونه سکه ها در ناحیه ترمز به دست آمده 

 است(؛ 

 ،  anepigraficسکه های غیر ایپیگرافیک  

سکه های سیمین )درهم پیروز( با دو نوع با خط باکتریایی 

و سغدی به روی سکه ها؛ درهم های تقلید شده  پیروز با 

 های دودمانی( و پرتره ها.  تمگ ها )نشانه

درهم خسرو یکم؛ درهم تقلید شده از خسرو یکم به خط 

 باختری و شرح و تامگا و پرتره، 

سکه های چغان خداتیان ایپیگرافیک مانند درهم خسرو یکم 

 با پرتره روی سکه، 

درهم خسرو یکم با خط های چغان خداتی مطابق نمونه  سکه

 باختری در پشت سکه،  

مسین با   anepigrafic سکه های چغان خداتیمسین ) سکه های

تصویر یک جفت زن و مرد( با نوشته های باختری در پشت 

 سکه.

 

القاب سغدی به بسیاری از سکه های منتقل شده و با عصر 

یفتلیان مربوط است که سغد و تخارستان را متحد ساختند و 

فراهم  زمینه را برای ترویج و نفوذ القاب سغدی

  (59یدند. )گردان

 

برای نخستین بار در اروپا از یفتلی ها در دانشنامه یا 

کتابخانه »ذیل  .Erbelot B. Dدایره المعارف بزرگ هیربیلوت 

«شرقی
139

اثر  ( یاد شده است.1697جهان اسالم )پاریس،ویژه 

چاپ شده به سال « کتابخانه شرقی»: Y.S.Assemaniاسیمانی

چین شناس زیر  Y.Deginy و دیگنی )دیوجانس( 1728-1719های 

«داستان جنرال هون ها»نام 
140

( به 1758-1756)چاپ پاریس،  

کوچروان آسیای مرکزی اختصاص داده شده بود، بیشتر بر 

( اما آن ها لغزش های فراوانی 60ع چینی متکی بود. )بمنا

را در تفسیر ترانسکریپسیون های چینی نام های جغرافیایی 

روستاها و محالت مرتکب  محلی شهرهای آسیای میانه،

                                                 
139

 . «Bibliotheca Orientalis»   
140

 , «Histoire Generale des Huns» 
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شدند.
141

پسانتر پروفیسور آبل ریموسات با افزودن اطالعات 

اضافی از منابع عربی و پارسی، شماری از بی دقتی های 

 دیوجانس را ویرایش کرد. 

 

خاورشناس فرانسوی در کتاب خود -(L. Cahunل. کاهون )
142

که 

در پاریس به چاپ رسید، با سخن گفتن در  1896به سال 

یفتلی ها و ابدیلی های نویسندگان بیزانسی، دیدگاه  باره

های دیگر رد شده دیوجانس را تکرار می کند که بر اساس 

تیلیت است یعنی  -آن یفتلی شکل تحریف شده کلمه پارسی اپ

تیلت های باشنده رودخانه ها و این توده را با  قبایل 

 تورکی تیولیس نزدیک می سازد که تیوری آن با شکل به کار

هیتل )هیطل( جمع  –رفته از سوی نویسندگان عربی و پارسی

آن هیاطله رد می گردد.
143

 

    

در آینده این سنت در گفتمان های علمی خاورشناسانی چون 

، و VTomášekتوماشک  ، ت. نولدکه، و.A.Remyuzآ. ریمیوز.  

( ادامه می 61)  Messinو ج. میسین  J Markwartای. مارکوارت 

 یابد.

 

تاریخنگاری یفتلیان را از دید تقویمی  و گاهنامه  مساله

  یی می توان به سه مرحله تقسیم کرد:

سال های دهه بیست سده  -پایان سده های هفدهم .1

 بیستم،

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

 تا کنون )دوره پساشوروی(  1991سر از  .3

 

                                                 
141

 .Degnignes j. Historie generale des Huns, Tuces, des Mongols et antrs 

occidentax Paris; 1756-1758, T.1 v.  
142

 . Introduction a L, historie de l, Dsie. Turcs et Mongols des Origins a 

1405 
143

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

 . 241، ص. 5

ید گفت که تیله ها در واقع تورانی یادداشت گزارنده: با

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 

د و در برابر ژوژان ها برآشفتند و آشینایی همپیمان شدن

یکجا با تورک ها آن ها را برانداختند. تیله ها در 

آینده زیر سایه تورکان، تورک نام گرفتند. در حالی که 

 گ.   –تورک نبودند.
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رسی منابع در باره تاریخ یفتلیان را در آغاز برای بر

ی شناخته شده که اروپا را تسخیر کرده «مساله هون ها»

 (62بودند، نظر به اتنوس های معین استفاده می کردند. )

 

برخی از پژوهشگران بر آن اند که هون های آسیای مرکزی و 

هون های اروپایی دارای منشاهای دیگری اند. حتا در همان 

ها پدید هنگام تئوری هایی در باره منشای تباری یفتلی 

آمده بود. این تیوری ها مبتنی بر اطالعات منابع مکتوب 

 :بود و می توان  آن ها را به پنج دسته تقسیم کرد

، استین، Drouhinتیوری منشای هونی یفتلی ها )دروئن .1

 (63و دیگران( )Uzhfalvi کانینگهام، اوژفالوی 

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

، ک. P. Lerch.  دو. سنت مارتین، پ. لرخ یفتلیان )و

، ن. ای. فسیلوفسکی K.A.Inostrantsevاینوسترانتسیف  

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

 (؛64بارتلد( )

 (65تیوری منشای مغولی یفتلیان )مارکوارت(، )  .3

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

مغولی یعنی آلتایی یفتلیان  -منشای تورکی تیوری  .5

 ( 67)ف. التهایم( )

 

در روسیه مطالعه مساله یفتلی ها پس از ترجمه روسی و 

تبصره های منابع مکتوب چینی در باره تاریخ آسیای مرکزی 

آغاز گردید.  NY Bichurinبه قلم بیچورین
144
  

 

برای نخستین بار، این مساله را دانشمندانی چون 

گرژیمایلو، برتلد و وسیلوفسکی با  -رانتسیف، گروماینوست

بهره گیری از مواد باستان شناسی آسیای مرکزی در آثار 

خود بررسی نمودند. همه این پژوهشگران هوادار تیوری دو 

سنت مارتین مبنی بر خاستگاه یوئه شی )کوشانی( و ایرانی 

  زبانی یفتلیان بودند.  
 

نخستین بار فرضیه خاستگاه پ. لیرخ و ن. وسیلوفسکی برای 

آسیای میانه یی )خوارزمی( یفتلیان را مطرح کردند و 

سرزمین »سفیر بیزانس در باره  -برپایه گزارش های زیمارخ

)که از طریق آن راه سفیر دیزاوول به سوی « خوالیت ها

خاقان تورک می گذشت(، این کشور را با کشور خوارزم یکی 

وارزم یادمان متصرفات می پندارند. به باور آنان، خ

قدیمی کیداریان است که همانا آن ها این نام را بر آن 

گذاشته بودند. پ. لیرخ و ن. وسیلوفسکی همچنین می 

                                                 
144

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

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

 .273-263، ص. 2006نو، 



 313 

یادمان قدیم « کیردر»پنداشتند که شهر آسیای میانه یی 

کیداریان است که نام خود را بر این شهر گذاشته بودند. 

(68) 

 

ات انجام شده می توان با جمع بندی ره آوردهای تحقیق

چنین برداشت نمود که در تاریخنگاری استعماری اروپایی 

مطالعه تاریخ یفتلیان با تاریخ توده های کوچی مربوط 

دانسته می شود و مناسبات آن ها با دیگر دولت های جهان 

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

ایی که هسته دولتی که ج –پیوند با تاریخ آسیای مرکزی

یفتلیان پی ریختند، گذاشته شده بود. بیشتر پژوهشگران 

اروپایی به دلیل پراکنده بودن مواد مکتوب و نبود  مواد 

باستان شناسی در باره آسیای مرکزی نتوانسته بودند به 

نتیجه گیری های درست در پیوند با  مطالعه مساله منشای 

 یابند.  آسیای میانه یی یفتلی ها  دست

 

در رابطه با زبان یفتلی ها از جمع پژوهشگران خارجی به 

جز از سنت مارتین بقیه همه چنین می پنداشتند که یفتلی 

 -( تنها خاورشناس آلمانی69ها تورکی زبان بودند.)

مارکوارت دادگرانه می پنداشت که زیر نام یفتلی ها 

نظر  بایسته است تنها  دودمان و تیره حاکم سیاسی را در

داشت. در حالی که کتله اصلی تباری باشندگان کشور 

یفتلیان و دولت یفتلی متشکل بودند بر عناصر همجوش 

مختلف کیداری، کوشانی، خیونی و هونی.
145

دیدگاه همانندی 

پژوهشگر سترگ تاریخ آسیای مرکزی  -را اکادمیسین برتلد

داشت. این دانشمند بزرگ با توجه به خاستگاه ایرانی 

، یفتلیان را ایرانی و خیونی ها را هونی «هیتل»یم اتنون

می انگاشت.
146

    

 

در میان پژوهشگران شوروی در مطالعه مساله یفتلی ها سهم 

ارزنده یی را دانشمندانی چون تولستوف، پیگولیفسکایا 

Pigulevskaya کارپف ،G.I. Karpov برنشتام ،AN Bernshtam ،

، A.M. Mandelshtamشتام، گومیلیف، مندلK V   Treverتریویر 

 .S.K، کابانف J Gankovskayaباباجان غفورف، یوری گانکفسکی 

Kabanov نیرازیک ،N Nerazik ماسون، تروفیموا ،T.A.Trofimova ،

، سالویف Rtveladze، راتویالدزه Marshakواینبرگ، مارشاک

V.S.Solovev ( .72و دیگران دارند) 

 

                                                 
145

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

127 . 
146

، 1963، مسکو، «تاریخ زندگی فرهنگی ترکستان». برتلد،  

 . 180/182، بخش یکم، ص. 2جلد 
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ه تاریخ یفتلی ها و در این مرحله، خیز بزرگی در مطالع

نیز در تاریخ نگاری اورآسیا زده شد. به ویژه بایسته 

، R. Gёbly، بیلی، گیبلی Enoki است از آثار گیرشمن، ائنوکی

، ریجارد نلسن فرای و بیسواس یاد کرد. F.Altheimالتهایم 

(73)  

 

یکی از نخستین کاوشگرانی که به مساله یفتلیان پرداخت، 

اندیشه را مطرح ساخت که یفتلی ها تولستف بود که این 

-همجوشی بودند برخاسته از جمع سازه های بومی ماساگتی

(. کارهای س. پ. تولستوف 74النی و عناصر بیگانه هونی)

همچون آغاز توسعه تحقیقات تاریخ سیاسی و فرهنگی توده 

های تورکی آسیای مرکزی گردید که شالوده تورک شناسی 

ر تولستوف یفتلی ها همچون شوروی را ساختند. در آثا

نخستین اتحادیه سیاسی تورکی شده منطقه آسیای میانه 

 برآمد می نماید. 
 

به باور تولستوف، خاستگاه یفتلی ها کرانه های دریاچه 

باید چنین »ارال بوده است. او در آخرین اثر خود نوشت: 

دلتای آمودریا و  پنجم -انگاشت که در سده های چهارم

که  یفتلی ها بود، -خیونی ها« دولت وحشی» سیردریا مرکز

باستان،  ماساگیتی-روی زیرالیه یا بستر )سوبسترات( ساکی

تورکی تشکل یافته -با سهم نیرومند عناصر شرقی هونی

«بود.
147
( به باور او میان یفتلی ها و خوارزم پیوند 75)

معینی وجود دارد.
148
 (76) 

 
نتیجه مهم خاورشناس برجسته شوروی نیز به یک  -تریویر

در زمان پادشاهی یفتلیان، »... رسیده بود و آن این که 

کشور و مردم کماکان به نام کوشانی یاد می شدند. اما 

سپاهیان و پادشاه یفتلی خوانده می شدند، یعنی الیه 

باالیی جامعه و بخشی از سپاهیان شاید متعلق به اتحادیه 

 (78قبیله یی دیگر بودند. )

 

ولستف موافق بود که یفتلی ها درست تریویر نیز با ت

مانند خیونیت ها در مراحل قدیمی تکامل خود به اندازه 

کمی با هون ها آمیزش یافته بودند. 
149

 

 

                                                 
147

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

 244، ص. 1962، مسکو، «)سیر(
148

باستان )داده های تاریخ خوارزم ». تولستوف،  

 .  277، ص. 1948، مسکو، «باستانشناسی(
149

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

 . 144، ص. «ارمنی
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خاورشناس دیگر شوروی پیگولیفسکایا می پنداشت که یفتلی 

ها از دید تباری با کوشانیان نزدیک بودند، که با نام 

 (79تند. )شهرت یاف« یفتلی ها، کیداری ها»نو 

 
دیدگاه های برخی از خاورشناسان شوروی زیر تاثیر 

نیرومند تیوری تولستف شکل یافتند و در پنداشت های 

برنشتام هم بازتاب  -تاریخدان و باستان شناس برجسته

یافتند. یکی از مسائل اصلی کار علمی او حمله هون ها به 

تیان شان و نقش آن ها در شکل دادن فرهنگ یفتلی 

بود.
150

گروه شمالی هون ها )که به »برنشتام می پنداشت که 

آن ها شاید بتوان فرهنگ ژونی واحه تاشکنت و تا حدودی 

را مرتبط دانست(، با باشندگان Kenkol هم کین کول 

به باور ( 81النی سیر دریا آمیزش می یابند. )-سارماتی

برنشتام، عروج سیاسی یفتلیان مرهون کوچیدن قبیله هونی 

به سوی کرانه های جنوب غربی دریای کسپین بود.  ایرناخ 

او می پندارد که وارد شدن پارچه های اتحادیه سرکوب شده 

هونی شمالی در میان توده های بومی کوچی، به کوچی ها 

  که جای نام هون را می گیرد.« آوارها» -نام نوی می دهد

 

اتحادیه قبایل هونی و آواری با بقایای اتحادیه کوشانی 

آسیای مرکزی، ائتالف کوچیانی را پدید می آورد که نام  در

یفتلی ها. -یکی از قبایل کوشانی را بر خود نهاده بودند

 -در مورد دیگر، با یکجا کردن نام های پیشین خود

)خوشنواز( و در مورد سوم به دلیل همانندی با « کوشنواز»

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

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

از یفتلی ها، در مناطقی که از دید تباری قبایل ایرانی 

آالی، قره تگین(، در نتیجه آمیزش  -زبان می زیستند )چون

هون ها با کومیدها، تورک های کومیچی به وجود آمدند که 

ویژه  در وجود آن ها آثار عربی و پارسی قبایل متحده به 

او با مطرح ساختن تیوری جالب عنصر یفتلی را می بینند. 

خاستگاه بدخشانی یفتلی ها و با تاکید بر خصلت بیشکل و 

همجوشی )کانگلومیراتی( اتحادیه یفتلی ها بر تشکل دو 

مرکز احتمالی دولت یفتلی تاکید ورزید: یکی در حوضه 

 (83)علیا و میانی سیردریا و دیگری در حوضه علیای آمو 

 

که  گومیلیفپسان ها تیوری خاستگاه بدخشانی یفتلی ها را 

تاریخدان و خاورشناس شناخته شده  –با فرضیه مارشاک

در باره »( )نگاه شود به: 84همنوا بود، توسعه داد. )

، 1971، «، مسکو«مساله حریفان خاوری ایران در سده پنجم

 (. 66ص. 

 

                                                 
150

 . 114، ص. «اوچرک تاریخ هون ها». برنشتام،  
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ارتین در باره با این حال، گومیلیف با رد نظریه سنت م

یکی بودن ماهبانویان )یوئه شی ها( و یفتلی ها، آن را 

نامدلل ارزیابی می کند. پنداشت گومیلیف بر پایه اطالعات 

( مبتنی است که طبق  Suishuمنابع چینی )بئی شی و سوشی 

آن می توان تنها دودمان حاکم یفتلیان را برخاسته از 

ه کشور شان را. بر ماهبانویان خواند، نه همه مردم باشند

این اساس، او چنین برداشت نمود که کیداریان، خیونیان و 

 -توده های گوناگونی بودند: کیداریان -یفتلیان

قبایل  -ماهبانویی )تخاری یا کوشانی( بودند، خیونی ها

باشنده کرانه های « شهرک های مردابی»سکایی باشنده 

نی یی که مردمان کوهستا -شمالی دریای ارال و یفتلی ها

بای »از بازماندگان قبایل ]اروپاییدی سپیدپوست[ موبور 

که در سده هفتم پیش از میالد به مناطق کوهستانی « دی

 .پامیر و هندوکش از شمال غرب چین آمده بودند

 

در روند هشت قرن بعدی بای دی ها با اقوام آریایی بومی 

گروه هندوایرانی همگون )اسیمیله( شدند و در دوره 

( یکی از شاخه های این قبیله که در 2-1شانی )سده های کو

نام  دره یفتل )نام منطقه یی در بدخشان( ساکن شده بود،

یفتلی ها که یا  از نام دره گرفته شده بود  -نوی یافتند

 و یا هم از  نام نخستین پیشوای شان.

 

گومیلیف، توپونیم یفتل )ایفتال، هفتال )هپتال(( را با 

یفتلیان پیوند می زند و نتیجه گیری می جای بودوباش 

گستره یفتلیان دقیقا در سرزمین کوهستانی »نماید که 

پیرامون پامیر موقعیت دارد و لزومی ندارد چنین 

بپنداریم که آن ها از سرزمین های دوردست به این جا  

 ( 86«.)آمده باشند

 

در پایان سده چهارم یفتلی ها در عرصه سیاسی ظهور می 

در سده پنجم دولت خود شان را می سازند و مدعی  کنند و

هژمونی در آسیای مرکزی و هند می شوند. سپس، به گونه یی 

گومیلیف پیشنهاد می کند، در نتیجه متحد شدن همه قبایل 

یفتلی » باشنده پامیر و هندوکش پیرامون یفتلیان، مفهوم

هم گسترش پیدا می کند و آن ها به عنوان توده در « ها

 (87هندوکش تشکل می یابند.) ق کوهستانی پامیر ومناط

 

همنوا  BI Marshak با این فرضیه گومیلیف، ب. ای. مارشاک 

است که اشاره می کند که دولت های کیداری ها و یفتلی ها 

با امپراتوری های استپی )دشتی( آسیای مرکزی نه، بل که »

با دولت هایی ساخته شده از سوی توده های نسبتا کوچک 

کوهی که با پیروزی های متناوب نبردهای سختی را در 

برابر پادشاهی های همسایه پیش می بردند، قابل مقایسه 

 (88« )اند.
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تاریخدان و باستانشناس که پیگیرانه -ا.م. مندلشتام

اقتصادی و تباری میانرودان  -تاریخ سیاسی، اجتماعی

 خاورشناس فرانسوی -آسیای میانه را به تعقیب گریشمن

تحقیق کرده بود، با یکی پنداشتن یفتلی ها و خیونی ها، 

به »گمان زد که یفتلی ها در زمان موجودیت دولت شان 

شمار زیاد در بدخشان جا گرفتند که در آن جا به شیوه 

«.کوچی به زندگی ادامه می دادند
151

   

 

تاریخدان و باستان شناس برجسته، با - Litvinsky لیتوینسکی

های مغ خانه و انواع دیگر ساختمان های  مطالعه آرامگاه

آرامگاهی، به ویژه در زیر تاشوهای گورگانی حفظ شده در 

تابوت های چوبی و )که بر پایه منابع چینی، همچنین در 

میان یفتلیان رواج داشتند( و نیز بررسی شمار دیگر فاکت 

خاور شناس دیگر روس به  -ها درست مانند اینوسترانتسیف

سید که، در تشکل قبایل یفتلی که بستگان خود این نتیجه ر

را در کورومه ها و گورگان ها به خاک می سپردند، نقش 

 (99مهمی را کوهپایه های فرغانه بازی نموده بود. )

 

پژوهشمند )اکادمیسین( یاکوبفسکی )دانشمند ازبیکستانی( 

یفتلیان را از بازماندگان ماساگیت های هیرودوت می 

ان ترکمنستانی کارپف، ویازگین، گوبایف، دانست و دانشمند

یوسف اف و دوردی یف اساسا تیوری ایرانی بودن یفتلی ها 

 -را می پذیرفتند و چنین می پنداشتند که اتحادیه خیونی

یفتلی عبارت بود از کانگلومیرات )همجوش( قبایل ایرانی 

زبان که به اندازه معینی با عناصر تباری تورکی از سوی 

وط شده بودند. هون ها مخل
152

   

 

مساله یفتلی ها همچنین در اثر اکادمیسین باباجان 

در پیوند نزدیک با تاریخ باشندگان « تاجیکان» -غفورف

بومی آسیای میانه و آسیای مرکزی بررسی گردیده 

( در باره خاستگاه و مبدای یفتلی ها، او 101است.)

هوادار تئوری برنشتام بود. اما آن ها را توده کوچی 

ایرانی زبان می شمرد. در این معنا غفورف به آن اشاره 

می کند که یفتلی ها جانشینان سنت های دولتداری شاهان 

 (102کوشانیان هستند. )

 
یفتلی ها و کوشانی ها نه  -موضوع نزدیکی تباری خیونی ها

تنها از سوی منابع تاریخی بل نیز با مواد در زمینه 

 (103تاریخ فرهنگ تایید می گردد. )

 

                                                 
151

برخی از مسایل ریختیابی خلق تاجیک در ». مندلشتام،  

 . 622، ص. 1954، مسکو، «میانرودان آسیای میانه
152

 . 29-28، ص. «یفتلی ها». قربانف،  
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عمال، دالیل »غفورف با فشرده ساختن فرضیه خود می نویسد: 

جدی وجود ندارد که زبان یفتلی ها را تورکی )و یا 

مغولی( بشماریم. زبان یفتلی ها تقریبا بی تردید ایرانی 

(، و نوشته های بر جا مانده روی سکه ها 104«)خاوری بود

نده است و جواهرات یفتلی ها تا حد زیادی بحث برانگیز ما

تفسیر این مواد معموال با کمک ریشه شناسی ایرانی »زیرا 

ممکن است و تایید می کند که زبان یفتلی ها ایرانی 

 (105« )خاوری بود.

 

جنبه های مختلف مساله یفتلی ها با بهره گری از مواد 

انباشته شده باستان شناسی و سکه شناسی، از سوی شماری 

استان شناسان، انسان از دانشمندان شوروی اعم از ب

شناسان، تاریخدانان و...بررسی و مطالعه گردیده است؛ 

(، واینبرگ106مانند: مارشاک )
153
(، پوگاچنکوفا، 107)

راتویالدزه،
154
(، خواجه یف108)

155
(، لیتوینسکی، سالویف 109)

(. در میان آن ها 112( و زایمال )111(، سیدف )110)

دزه و سالویف را بایسته است دو فرضیه اوریجینال راتویال

در باره مساله تعلق تباری یفتلی ها خاطرنشان ساخت. به 

باور راتویالدزه یفتلی ها که خود را الخون )خیونی( می 

تخارستان بودند. او  -نامیدند، باشندگان بومی باکتریا

خاطرنشان می سازد که به سود این فرضیه مجموعه یی از 

های  تیپ داده ها گواهی می دهند: گورستان ها و

ششم -انتروپولوژیک جمعیت تخارستان در سده های چهارم

نسبت به دوره کوشان کمتر تغییر می یابند؛ به باور او 

دالیل ارزیابی های متناقض در باره شیوه زندگی یفتلیان 

که در منابع مکتوب موجود است، آن است که مردم بومی از 

سیم می قدیم ها به دو بخش مسکون و زمیندار و کوچی تق

 شدند.

                                                 
153

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  1972شناسی(، مسکو،  نومازماتیک )سکه

 .  24-3چهار، ص. 
154

در باره تاریخ الخان های یفتلی: میراث ». راتویالدزه، 

هنری توده های آسیای میانه در یادمان های هنری، 

. ؛ یوگا 112، ص. 1985، تاشکنت، «ساختمان و باستان شناسی

 تخارستان: اوچرک تاریخ و -باکتریای شمالی»و راتویالدزه 

 .1990، تاشکنت، «فرهنگ )عصر باستان و سده های میانه( 
155

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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خواجه یف با پیروی از فرضیه -انتروپولوژیست دیگر ازبیک

راتویالدزه معتقد است که یفتلی ها بخشی از جمعیت 

 ( 114تخارستان بودند.) -باکتریا

 

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

های پامیر اند که پس از شکست در سده دوم از دست یوئه 

به بدخشان کوچیدند و نه تنها در کوه های پامیر،  شی ها

 Karategin بل که در مناطق همجوار آن، به ویژه در قره تگین

و Lyahsh  1زندگی می کردند که در آن گورهای یفتلی لیخاش

مانده است. سالویف می پندارد که یوئه شی ها و  2لیخاش 

شنده کیداریان یکی اند و خیونی ها را با ماساگیت های با

کرانه های ارال، که زیستگاه اصلی خود را زیر فشار هون 

را ترک کردند و به سوی مرزهای دولت کوشانی رفتند، و در 

 آینده زیر فرمان یفتلی ها درآمدند.

 

دادگرانه است یاد آور شویم که تیوری برنشتام و گومیلیف 

در باره منشای بدخشانی یفتلی ها در آثار ائنوکی جاپانی 

صیل مستدل گردیده بود. او نه تنها سطحی بودن همه به تف

مواد دست داشته را به باد بازنگری انتقادی گرفت بل نیز 

داده های نوی را از منابع نوشتاری چینی آورد.
156

 (116) 

او حوضه میانی رود کوکچه را گستره تشکل یفتلی ها می 

 -لو )گی -تا-مو-پنداشت که سیون تسزان آن را به شکل سی

لو(-تا -مو
157
 نوشته و شرح  داده بود.  

 

 به شرح زیر است: K. Enoki های  یافته

 آ( میهن نخستین یفتلیان بدخشان بود.

 ب( فرهنگ آن ها شامل برخی از عناصر فرهنگ ایرانی بود.

 

همچنین بایسته است یادآور گردید که به پندار برنشتام 

د یکی در باره این که آبگیر حوضه علیای رود آمو می توان

از جاهای پیدایش دولت یفتلی ارزیابی گردد. بر پایه 

کاوش های باستان شناسی این دولت در پامیر تشکل یافته 

 بود.

 

به مالحظه دادگرانه بابا جان غفورف دیدگاه های ائنوکی و 

او هچنین گومیلیف برخاسته از منابع چینی دقیق تر اند. 

انه یی و منشای معتقد بود که یفتلی ها خاستگاه آسیای می

ایرانی داشتند و این باور را با شمار شایان توجه داده 

                                                 
156

  .Enoki The Origin of  the White Huns or Hephthalites// Ew-1955 voll 

v1. Nr. 3. On the Nationality of the Epht. P. 1-58. 
157

. شایان توجه است که سیموتال و گیموتال تا اندازه  

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

 دره. -آلمانی
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ها، تعمیم فاکت های دارای بار تبارشناسیک مستدل 

گردانید. به عنوان مثال، ائنوکی برای تفسیر معنای 

به دانشنامه )دایره المعارف( تندیان  « تون»

«Tundyan(» که در آن 193فصل ،)«یا « کشور»به معنی « تون

تفسیر شده، استناد می کند و آن را با « سرزمین»

کلمه
158«tun» «در زبان های باشندگان «( کشور« )»تان«/»تون

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

 .(142، ص. «یفتلیان

 

فرصیه ائنوکی به گونه یی که  پژوهش های سالیان اخیر 

ره منشای زبان  تایید می کنند، پذیرا ترین نسخه در با

 یفتلیان است.

  
خاورشناس فرانسوی، مولف تیوری ایرانی زبان  -گریشمن

بودن یفتلیان، در نتیجه رمزیابی نشانه ها به روی سکه 

شاه خیونی ها( به این دریافت می  -های یفتلی )هئفتال

 -رسد که خیونی ها و یفتلی ها قوم واحدی بودند: هفتالی

                                                 
158

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

همین اکنون در زبان پشتو کاربرد گسترده دارد مکان 

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 )کاهدان( و...کاربرد 

است. یعنی دان به تان. « ت»به « د»در اثر ابدل دارد که 

کاربرد « دان»می دانیم که در زبان پارسی دری پسوند 

گسترده دارد مانند قلمدان، دیگدان، زباله دان، کاهدان 

و... جالب این که ایرانی ها و هراتی های ما این واژه 

ها را به شکل قلمدون، دیگدون، کاهدون و...تلفظ می 

عین معنا را « دان»و « تون»و « دون»ن جا کنند. در ای

از یفتلی ها برای « تون»دارند یعنی جا و ظرف. شاید 

باشندگان بدخشان و نیز پشتون ها میراث مانده باشد که 

در آغاز به شکل دان )دون( بوده که در اثر ابدال د به ت 

 شده باشد. « تون»

 

وسم و در معنای م« تان»همچنین در زبان پارسی دری پسون 

فصل هم کار برد دارد مانند زمستان و تابستان و 

 بهارستان.

 

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

کاربرد دارد. طرفه این که در زبان روسی واژه ا ستانسیا 

)ایستگاه( )همتاواژه استاسیون آلمانی/فرانسوی و استیشن 

تان(  +)ایست « استان»انگلیسی( متشکل از دو سازواره 

گ.     -می باشد. « سیا»یعنی جای ایست )ایستادن( و پسوند 
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نام توده مردم )خیون( بود که  -نام طائفه حاکم و خیونی

عبارت بود از اتحادیه قبایل یا اقوام ایرانی خوییشاوند 

 (.  118با کوشانیان )

 

شمار دیگری از خاورشناسان غربی مانند رنه گروسه 

فرانسوی،
159

ف. التهایم، و. هینینگ، یونکر، هومباخ  

)آلمانی( هم توجه شایانی به مساله یفتلی ها نموده اند. 

(119) 

 

بر پایه فرضیه های آنان، یفتلی ها برخاسته از جمع هون 

ها اند. التهایم یفتلیان را با کیداری ها عین چیز می 

پندارد. او با پیوند دادن اتنونیم  کیداریان واژه 

)غرب(، به این  «kidir-kidar»« کیدیر -کیدیر»پروتوتورکی 

دریافت می رسد  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 ایرانی 

رسیدند و سپس در در روند ایرانیزاسیون میان ایرانیان 

حل شدند. نقطه عطف در اندیشه پردازی او، پیامی است در 

منابع چینی در باره یورش توده های کوچرو سیونو 

ه سغد که ظاهرا مطابقت دارد با خونوی سغدی. )هونوها( ب

پادشاه خویی در نیم نخست سده پنجم  فرمانروایی می کرد. 

پادشاه کیداریان یکی می  -سپس او خویی را با کونگهاس

پادشاه خیونی ها.  – Ahshunvarپندارد و نیز با  اخشونور 

استدالل رنه گروسه و التهایم به سود یکی پنداشتن کیداری 

و یفتلیان آن است که هر دو قوم در منابع هون خوانده ها 

( با این هم، این فرضیه ها و آوندها نسبت 120شده اند. )

به فرضیه ها و شواهد ثبوتیه در باره ایرانی بودن 

یفتلیان کمتر مستدل مانده اند.
160

 

                                                 
159

که به قلم « امپراتوری صحرانوردان». مولف کتاب 

شادروان عبدالحسین میکده به پارسی ترجمه و در تهران به 

 گ.-چاپ رسیده است که باید با قید احتیاط مطالعه شود.
160

ن از جمله رنه . بر آثار و آوندهای این دانشمندا 

 گروسه چند ایراد جدی هست: 
یکی کهنه بودن. برای مثال کتاب امپراتوری صحرانوردان 

هفت دهه پیش از امروز نوشته شده است. روشن است در این 

هفتاد سال پیشرفت های بزرگی در همه عرصه های علمی صورت 

گرفته، صدها کانون نو باستان شناسی کشف، و پشته بزرگی 

های علوم نوینی چون ژنیتیک، سکه شناسی، از داده 

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. 
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مواد در باره تاریخ هون »گیوبلیه در کتاب خود زیر نام 

( همه میراث بزرگ 121« )و هند های ایرانی در باکتریا

دسته تقسیم  297سکه یی یفتلی  موجود در آن زمان را به 

  (122کرد. )

   

آثار پساشوروی در زمینه تاریخ  یفتلیان را می توان به  

 گونه مفروض و شرطی به دو بخش تقسیم کرد:

 تحقیقات عمومی اکادمیک مانند: -

 (، 123«)تاریخ تمدن آسیای مرکزی» 

 (،124،)«مرکزی در اوایل قرون وسطی آسیای»

 (،125، )«تاریخ خلق تاجیک»

 ( 126« )تاریخ خلق های ازبیکستان» 

                                                                                                                                                             

ر، باید متوجه بود که اروپاییان همه توده هایی سه دیگ

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.  

 

باره گویا یورش هونوها  چهار دیگر، گزارش منابع چینی در

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

دیگری تایید نمی گردد. شاید سخن بر سر یورش خیونی ها 

 بوده باشد که با هونوها )خونوها( عوضی گرفته شده اند.

 

همین گونه آن ها لغزش های دیگری را هم مرتکب شده 

گی های تورانی. می بودند.  مانند تورکی زبان خواندن کن

دانیم که در شاهنامه فردوسی در باره کنگ سیاوش داستان 

هایی آورده شده است. چنین بر می آید که شماری از 

دانشمندان نتوانسته اند میان کنگی ها و  قنگلی ها 

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

 

استگاه ایرانی همین گونه دانشمندان ریشه شناسی در خ

 اخشنور تردیدی ندارند.

 

شاید آن ها کاربرد  واژه هایی چون یغبو و کوال )قل به 

معنای بنده( را در میان یفتلی ها که تورکی زبان ها هم 

دارند، گواه بر تورکی بودن یفتلیان پنداشته باشند. اما 

به گونه یی که اکادمیسین گومیلیف و پروفیسور غوزل محی 

دگرانه استدالل نموده اند، به گمان غالب  این الدینوا دا

واژه ها را تورکان از 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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 ،«تاریخ قزاقستان و آسیای مرکزی»

 (،127« )تاریخ قرقیزها و قرقیزستان»

 

که به این مساله در پیوند با شرح تاریخ توده های  

آسیای مرکزی در اوایل قرون وسطی می پردازند.
161

 

  

جزوه ها، آثار اکادمیک علمی، مقاالت و تحقیقات دیگر، که 

در آن ها موضوع اصلی بحث مسائل خاص مربوط به یفتلیان 

در نظر گرفته می شوند. برای نمونه پژوهش های 

دانشمند ازبیکستانی که بر اساس  -انتروپولوژیک خواجه یف

نشانه های نژادی و تشخیصی سری جمجمه های یافت شده از 

تان ها، یفتلیان را همچون اروپاییدی ها شناسایی و گورس

 (128تثبیت نمود. )

 

گ.[ یعقوبف، -همین گونه کارهای ]دانشمندان تاجیکستانی

نعمت اف، یوسف اف، عبدهللا یف، غایبوا، کریموا، محی 

(؛ و همچنین دانشمندان 129الدینوا )اویغوری(، داوودف، )

، 131، زویف (130سایر کشورها مانند جمعه علی یف )

(، راتویالدزه 132گوندوگدیف )ترکمنستاتی(، برهانف )

( که 133)ازبیکستانی/ گرجی تبار(، ایلیاسف )تاتاری( )

          به جنبه های گوناگون مساله یفتلی ها پرداخته اند.

 

پس منظر تاریخی یفتلی ها و سیاست ساسانیان در 

 (:رمچها -میانرودان آسیای میانه )در سده های سوم

قدیم یفتلی ها در پیوند با منافع  بازسازی تاریخ

 -ساسانیان در میانرودان آسیای مرکزی )سده های سوم

چهارم( نیازمند بررسی عوامل بیرونی و درونی تاثیر گذار 

 .یفتلی ها در منطقه آسیای مرکزی است بر دولت

 
پنجم ورزرود  -تاریخ نظامی و سیاسی سده های سوم

شماری از گیتاشناسان )جغرافی دانان( )فرارود( را که 

کشور »و « کرانه هیتال»پارسی زبان و عرب زبان به نام 

( با رویدادهای مهمی چون 137می خوانند، )« هیاطله

باژگونی شاهنشاهی کوشان و تشکیل کوشانشهر ساسانی بر 

روی ویرانه های آن، تشکل اتحادیه های سیاسی کیداریان و 

در  شکل دولت یفتلی پیوند دارد.خیونیان و در پی آن ت

سیاسی در مرزهای -این دوره، یک رشته رخدادهای نظامی

شاهنشاهی ایران ساسانی و امپراتوری کوشانی اتفاق می 

  افتد.

                                                 
161

 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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گستره جویی ساسانیان در راستای پهن ساختن دامنه 

متصرفات شان در خاور، به شکلگیری استانداری خودگردان 

بی دولت ساسانی و چیرگی نفوذ کوشانشهر در بخش های غر

سیاسی قبایلی که پژوهشگران آنان را خیونیان وکیداریان 

 ( 138می نامند، در میانرودان آسیای میانه انجامید. )

 

بر روی این پس زمینه، زیر تاثیر تضادهای داخلی و خارجی 

جدی دیرپا، امپراتوری کوشانی که از ختن تا مرزهای 

رچیا( تا شمال غربی هند پهن  ایران و از هفترود )سیمی

 از میان رفت. 80-70( در سال های دهه 139بود، )

 
سیاسی، تباری -بستر تاریخی یی که روی آن روندهای نظامی

 -و مذهبی و فرهنگی در آسیای میانه در سده های سوم

چهارم رخ دادند، اساسا بر تجزیه و تحلیل اطالعات 

ه یی تثبیت می پراکنده منابع مکتوب و داده های کتیب

 گیرد. 

 

تشکیل دولت ساسانی و دکترین نظامی و سیاسی آن ها، در 

راستای متحد کردن کشور و تسخیر سرزمین های دیگر در 

منابع پارسی و عربی سده های نهم و یازدهم شرح داده می 

شود. نخست این که امپراتوری کوشان گستره بخش خاوری 

ششم و چهارم پیش از  امپراتوری نیرومند هخامنشی سده های

میالد را در بر می گرفت که چنین چیزی با دکترین سیاست 

خارجی بلند پروازانه ساسانیان که در پی احیا و بازیابی 

امپراتوری هخامنشی، از طریق رهاسازی این سرزمین ها از 

دست کوشان ها در سراسر قلمرو زیر فرمان آن ها در شرق 

 ( 140ایران بودند، در تضاد بود. )

 

تخارستان با مرکزیت شهر  -دو دیگر، قرار داشتن باختر -

 -بلخ که با توجه به روایات زرتشتی، میهن کاوه وبشتاسپ

نخستین پیرو پیامبر زرتشت و -پادشاهی از دودمان کیانیان

( در اختیار پادشاهان 141سرزمین مقدس زرتشتیان )»

کانسپت کوشان، به شدت مغایر سیاست مذهبی دولتی و ساختن 

سیاسی نو برای دودمان ساسانی از روی شجره نامه دودمان 

 کیانی بود.

 

سه دیگر، بزرگراه میانقاره یی بازرگانی و مسیر 

راه ابریشم آسیای مرکزی از طریق قلمرو  –دیپلماتیک

می گذشت که مانع منافع تجاری و  (142امپراتوری کوشان )

آسیای مرکزی اقتصادی و جیواستراتیژیک ایران ساسانی در 

بود. به تاسی از این ها، مشی دقیق و مشخص و گاه هم 

مغرضانه شرقی ساسانیان در قبال همسایه خاوری  پیش 

 گرفته شده بود.   

 



 325 

منابع مکتوب بازتاب دهنده تاریخ سیاسی اوایل ساسانیان 

در باره پیچیده تر شدن مناسبات ساسانیان و کوشانیان 

سیاست ضد ساسانی کوشانیان  که آشکارا در گزارش می دهند

سیاسی ضد اردیشیر سال های -)شامل شده در ائتالف نظامی

 -که به لشکرکشی شرقی بنیادگذار دولت ساسانی  230 -227

،  237-226( در برهه زمانی سال های 240-224اردشیر یکم )

 ( 144انجامید(؛ بازتاب می یافت. )

 

سال های دهه طبری، با سخن گفتن در باره روندهای سیاسی 

سده سیزدهم در ایران ساسانی، گزارش می دهد  30-20های 

که اردشیر یکم دست به دو لشکرکشی بزرگ زد که دومین آن 

متوجه شرق بود. او نخست به سجستان و سپس به جرجان 

)گرگان( و در پی آن به ابرشهر، مرو، بلخ و خوارزم تا 

م( مردم اقصای کران خراسان لشکر کشید. او )اردشیر یک

بسیاری را کشت و سرهای بریده آنان را به آتشکده الهه 

آناهید )آناهیتا( فرستاد، و سپس از مرو به پارس آمد و 

ترجمان پارسی  -( اما بلعمی145«. )در ژور اقامت یافت

به این اطالعات اعتماد چندانی ندارد. بنا به  تاریخ طبری

ات کوچک و نسخه او، اردشیر بابکان، پس از سرکوب متصرف

الطوایفی( واقع در خاک ایران و خراسان )تا  مستقل )ملوک

سواحل جیجون( سجستان، گرگان، پارس و کرمان را به زمین 

 ( 146های خود وصل کرد. )

 

پس از بازگشت اردیشیر یکم »سپس طبری گزارش می دهد که 

سفیران پادشاه کوشان، پادشاه »... از مرو به پارس 

آمدند و ابراز فرمانبرداری و  رانو پادشاه مک توران

تکمیل اطالعات طبری، برای ( 147«. )فروتنی نمودند

یازدهم:  -نویسندگان پارسی و عربی زبان سده های نهم

مسعودی، ثعالبی و گردیزی گزارش می دهند که اردیشیر یکم 

با به دست آوردن خراسان، آن را به چهار مرز یا ساتراپ 

اره هر یک از آن ها مرزبانانی )استان( تقسیم و برای اد

گماشت. نخستین استان شامل مرو، تالقان و جوزجان و 

استان دومی شامل هرات، پوشنج، بست و سیستان و استان 

سومی شامل بلخ و چهارمی شامل فلمرو فتح شده ماوراالنهر 

 (148می شد. )

 

برای بسیاری از محققان، منابعی که طبری برای نوشتن شرح 

ای شرقی اردشیر یکم و فتوحات او در خاور بهره لشکرکشی ه

گرفته بود، روشن نیستند. به باور لوکونین، طبری  از 

 (149کارنامه اردیشیر بابکان استفاده برده بود. )

 

بایسته یادآوری است که نولدکه شک و تردیدهای جدی یی در 

وثوق اطالعات طبری در باره فتوحات اردیشیر یکم در 

ل زمین های کوشانیان ابراز داشته بود که خوارزم و اشغا

به داده های طبری،  counter argument« پدآوند»به عنوان 
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)سده های   Augustowاطالعاتی را از اثر نویسنده شرح حال

چهارم( آورده بود که بر طبق آن باختری ها، یعنی  -سوم

 (150کوشانی ها مستقل بودند. )

 

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

کعبه »به دولت ساسانی در کتیبه  «(کوشانشهر)» کوشان

هم یاد شده است که گواه بر تشکیل یک واحد سیاسی « زرتشت

کوشانشهر در گستره خاوری ایران ساسانی است. شاپور  -نو

یکم در این کتیبه در باره فهرست حدود جغرافیایی ایران، 

 یا پورشاپورا )پیشاور(از جمله کوشانشهر تا پشکاپورا 

Pashkabura   و سپس تا کاش )کاشغر( و سغد و مرز شاش )چاچ

و پس « من ... شهرها دارم»یا تاشکنت کنونی( می گوید: 

و همه این ... شهرها و »از برشمردن مناطق می افزاید: 

همه آن ها به ما باج می پردازند و  –فرمانداران مناطق

 ( 151«. )زیر فرمان ما اند

  

کوشانشهر »شماری از پژوهشگران چنین گمان می زنند که 

شاید از سوی شاپور تصرف نشده بود و تنها به شاهنشاه 

( اما برخی دیگر می پندارند 152« )ساسانی باج می پرداخت

 (  153که کوشانشهر در ترکیب ایران ساسانی شامل بود. )

 

پژواک این رویدادها در گزارش های بلعمی هم بازتاب 

افته بود که می گوید شاپور یکم در سال یازدهم پادشاهی ی

(  به سوی خاور متمایل 253-251خود )یعنی در سال های 

به خراسان برای حذف دشمن، که هدف آن تصرف »گردید یعنی 

در نتیجه این وقایع،  .(156« )پارس بود و او را کشت

شاپور یکم توانست بخشی از سرزمین هایی را که در گذشته 

امل دولت کوشان بودند، مانند سکستان، توران، مکران، ش

پارادان، هندوستان، کوشانشهر تا به پیشاور و... به 

گستره دولت ساسانی ملحق بسازد. یعنی ساسانیان موفق 

-شدند هر چند نه به طور کامل اما به طور موقت در باختر

تخارستان و در بخش غربی امپراتوری کوشان جای پای محکمی 

 ( از این رو، می توان فرض کرد که:157بند.)بیا

نخست، رویدادهای مورد عالقه ما یعنی تشکل نهایی 

ساسانی که فرمانداری آن « استان»کوشانشهر به عنوان یک 

تنها به شاهزادگان و دیگر اعضای خانواده شاهی سپرده می 

پس از  -شد، به احتمال زیاد سال ها بعد رخ داده بودند

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

همه استان های تصرف شده شرقی در یک استان با هم ادغام 

« سند، سکستان و تورستان تا ساحل دریای ]کسپین[» :شدند

پادشاه »نرسه با عنوان  -و در این مرز پسر شاپور یکم

 فرمان می راند. « سکاها
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ساسانی به  دو دیگر، شکلگیری این مرز، یعنی کوشانشهر

معنای از میان رفتن قدرت کوشانی ها تنها در حدود این 

استان ها )سند، ساکستان، تورستان تا کرانه های دریای 

کسپین بود، نه در سراسر قلمرو متعلق به کوشانیان. به 

پسر دیگر شاپور با  -اداره این منطقه به هرمزد 276سال 

فته ثعالبی ( به گ160عنوان پادشاه ساکستان داده شد. )

اردیشیر(  -هرمزد با عنوان شاهنشاه ساسانی ایران )هرمزد

(( با یفتلیان یا سغدیان؟ آغاز به جنگ کرد و 272-273)

اردیشیر بر آنان باج معین  -آنان را شکست داد. هرمزد

کرد و در مرز آنان برج سنگی یی ساخت که هیاطله حق 

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

(161) 

 

طبق اطالعات منابع روایی، لشکرکشی پیروزمندانه شرقی 

شاپور یکم به ساسانیان اجازه داد تا در سرزمین های فتح 

 شده کوشانیان والیت نوی به نام کوشانشهر ایجاد نمایند.

 

کوشانی را سر از -بیوار، تاریخ انتشار سکه های ساسانی

( 165رم می داند. )میانه های سده سوم تا اواخر سده چها

( و لوکونین 166) 400تا سال  371سر از سال  Gёblگیوبل  

VG Lukonin  تاریخ انتشار و قدمت این سکه ها را از عهد

( تا اواخر سال های دهه 379-309فرمانروایی شاپور دوم )

ساسانی  -)در مرو و هرات( و قدمت سکه های کوشانی شصت 

)در بلخ، و شاید هم  440-430تا  380-379را سر از سال های 

 .(167در کابل( می پندارد. )

 

با پیروی  VN Pilipko شماری از پژوهشگران، از جمله پیلیکو

از دیدگاه های لوکونین در زمینه تثبیت قدمت سکه ها  بر 

ساسانی  -آن است که بایسته است انتشار سکه های کوشانی

وم این در نیمه نخست سده چهارم را محتمل و در نیمه د»

 (168«  )سده بی چون و چرا انگاشت.

 

نیکیتین هم دیدگاه نزدیکی دارد که موجودیت کوشانشهر را 

-مقارن با سده چهارم و آغاز انتشار سکه های کوشانی

( یا 309-303ساسانی را مقارن با فرمانروایی هرمزد دوم )

 (169( می داند. )379-309آغاز فروانروایی شاپور دوم )

 

کوشانی در یافته های  -ساسانی و  ساسانی-وشانیسکه های ک

تخارستان و دیگر مناطق تاریخی و -گنجینه ها در باختر

فرهنگی آسیای مرکزی فراوان دیده می شوند. این آرتیفاکت 

ها )مصنوعات( آوند نیرومندی برای تعریف کوشانشهر همچون 

دولت خودگردان اداری در گستره شمال خاوری شاهنشاهی 

اواخر سده چهارم )و یا  -که در نیمه دوم سده سومساسانی 
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تا میانه های  سده پنجم( با تغییرات ساحوی فرمان می 

 راند، می باشند.

 

سکه های زرین و سیمین پیدا شده در شمال هند به تثبیت 

گاهشناسی )کرونولوژی( وقایع تشریح شده در این برهه کمک 

کمان آن دوره می کنند. چند گروه سکه ضرب شده از سوی حا

در دست است که نشانه های روی این سکه ها حاکمان را با 

)یا کیدارا کوشانا( « کیدارا کوشانشاهان»خط براهمی: 

( با توجه به تعیین قدمت سکه ها با 171) .«شاه می نامند

نام کیداریان می توان فرض کرد که این حوادث در فاصله 

سده پنجم رخ داده  میانه های – (172) نیمه نخست سده چهارم

بر گزارش های پریسک  (. این تعیین قدمت ها173بودند )

با  456پانی مبتنی اند که از درگیری نظامی ساسانیان در 

 ( یاد می کند.174کیداریان ) هون هایی به نام»

 

مساله شناسایی کیداریان رفته به شمال غرب هند و 

ه بودند، کیداریانی که به گفته پریسک با ساسانیان جنگید

نیاز به شرح و بسط بیشتر دارد. همین گونه این موضوع هم 

نیاز به موشکافی دارد که تاکید می شود کیدرایان با 

کوشانیان خویشاوند بودند و با خیونیان و یفتلیان به یک 

نوع تباری تعلق  داشتند، یعنی توده های ایرانی زبان 

بودند با منطقه آسیای مرکزی، اما تیره های جداگاه یی 

 .نام های مختلف قبیله یی

 

واحد دولتی دیگر پساکوشانی آسیای میانه یی خیونیان 

بودند. بیشتر پژوهشگران مایل هستند بپندارند که  قبایل 

خیونی )خیون ها( از دیرین ترین گروه های کوچروان 

دشتی جنوب خاوری و  –ایرانی زبان بودند که در نوار کوهی

 .178دگی می کردند. جنوبی آسیای مرکزی زن

 

در دوره اقتدار کیداریان که به پندار لوکونین میان سال 

( بود، خیونی ها شاید برای چندی زیر فرمان 440-385های )

کیداریان بودند اما با روی کار آمدن یفتلیان،  واحد 

 سیاسی مستقل خود شاه را تشکیل دادند.

 

ی زمستان به گزارش آمیانوس مارسلینوس، شاپور دوم ساسان

را در نبرد با خیونیان )که وی آنان را توده  357-358

( در نتیجه 179دورافتاده هم می خواند( جنگجو گذرانید. )

این لشکرکشی، شاپور دوم با خیونیان پیمانی را مبنی بر 

مبارزه باهمی در برابر  بیزانس بست. این اطالعات با 

در باره  Faustus گزارش تاریخ نویس ارمنی فاوستوس بوزاند

که   377-374و یا سال های  358-356رویدادهای سال های 

شاپور دوم را ناگزیر ساخت دست به لشکرکشی خاوری بیازد، 

تقویت می گردد. به گفته وی، شاپور دوم دو بار با 
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، که پایتخت شان بلخ بود، رزمید و رزمندگان «کوشان ها»

د، بسیاری ارتش پارسی را شکست دادن»... کوشان دو بار 

از سپاهیان پارسی را کشتند، بسیاری را اسیر گرفتند، و 

 (180«. )بقیه را وادار به گریز نمودند و راندند

 

 -مرحله پسانتر تشکل اتحادیه خیونی )اواخر سده چهارم در

میانه های سده پنجم( رهبری آن به گونه نهایی موقعیت 

ه نام آن غالب خود را به عنوان طائفه حاکم تثبیت کرد، ک

پس از این بر همه گروه های تباری شامل اتحادیه خیونی، 

 گسترش یافت. 

 
بر اساس خوانش گیرشمن از نوشته های روی سکه های یفتلی 

( با یقین کامل 182«( )پادشاه خیونیان -  Heftal  -هفتل)»

بر می آید که یفتلی ها خود را به نام خیون می خواندند. 

تیجه گرفت که یفتلی ها یکی از بنا بر این، می توان ن

خیونی ها بودند. در روندهای  سیاسی-گروه های تباری

فرهنگی روان در آسیای  -نظامی و تباری-آینده سیاسی

اغلب زیر نام  مرکزی )تا میانه های سده پنجم( خیونی ها

نام یفتلی ها در رویدادهای  .یفتلی ها ظاهر می شوند

هارم دیده می شود. بازتاب یافته در منابع تا سده چ

پادشاهان هیاطله در بلخ و »ثعالبی گزارش می دهد که 

تخارستان حکومت می کردند و تنها به اشکانیان باج می 

او بار دیگر نام یفتلی ها را در شرح وقایع «. پرداختند

-272مربوط به گویا لشکرکشی خاوری هرمز اردشیر ساسانی )

ره این رویدادها ( تکرار  می کند. گردیزی هم در با273

و به گفته « هرمزد با هیاطله سغد جنگید»گزارش می دهد: 

ثعالبی شاپور دوم در قرن چهارم به خراسان و تخارستان 

 (  183«. )آمد تا یفتلیان را از آن جا براند

 

بیزانسی -این گونه، چنانی که از داده های منابع ارمنی

لی ها نابه بر می آید، دو پیام نخست ثعالبی در باره یفت

هنجاری تاریخی اند، چرا که در واقعیت در این رویدادها 

کوشان ها شرکت داشتند، اما گزارش ثعالبی در باره جنگ 

( با یفتلیان توسط کتیبه پارسی 370-369شاپور دوم )در 

(. بر این اساس سال 84میانه قره تپه تایید می گردد )

آغاز مرحله  میالدی می تواند همچون سال های 390-380های 

 .تثبیت یفتلیان پنداشته شود

   

تحکیم یافتن دولت یفتلی به گونه ماهوی بر دکترین  

سیاست خارجی دولت ساسانیان در خاور تاثیر وارد کرد. در 

یفتلیان برایی گسترش نفوذ سیاسی و نظامی خود در  428

منطقه، به ایران ساسانی یورش بردند. اما شکست دیده و 

ضای پیمان صلح گردیدند که بر اساس آن مرز ناگزیر به ام

میان دو طرف درگیر تعریف شد. در باره این جنگ یفتلیان 
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-با ساسانیان منابع مختلف عربی و پارسی سده های نهم

یازدهم گواهی می دهند. این گواهی ها  )با تفاوت های 

 جزیی( اجازه می دهند تا: 
بهرام  رهبری در گام نخست، مسیر حرکت سپاهیان ساسانی به

تا مرو و سپس گویا تا بخارا را تعیین  (439-421پنجم )

 کرد.

 

دو دیگر، گستره جغرافیایی لشکرکشی تدافعی خاوری بهرام  

پنجم را که تا حد زیادی همانند فضای جنگ کیخسرو با 

 افراسیاب است، تعیین نمود.

 

سوم، درجه بستگی متصرفات نیمه مستقل میانرودان آسیای  

 یی از ایران ساسانی را معین ساخت.  میانه

 

( را که 186چهارم، قلمرو گسترش قدرت سیاسی یفتلی ها )

بخش بزرگی از افغانستان و آسیای میانه )بلخ، َگرج ستان 

)غرجستان(، ُختالن، َچغانیان  و بخارا( را پوشش می داد، 

 .تثبیت کرد

 

 سوریانی، یزدگرد دوم با-بر اساس اطالعات منابع ارمنی

تالش به خاطر نگهبانی از مرزهای ساسانی از یورش های 

یفتلیان، سه بار به شمال خاوری لشکرکشی کرد )در سال 

 (. 454-453، 451-450، 44-442های 

 

نخستین لشکرکشی یزد گرد دوم گستره کرانه های جنوبی 

دریای کسپین را )با پایگاه ساختن گرگان( در بر می 

اسان بود )با استقرار در گرفت، دومین لشکرکشی به خر

ُتخارستان.  -تالیکان( و سومین لشکرکشی به شمالی باکتریا

لشکرکشی به خراسان بیشتر موفق تر شمرده می شود، چرا که 

پس از این یزدگرد دوم قدرت سیاسی ساسانیان را در 

کوشانشهر احیا کرد و  سنت گماشتن فرمانداران را از 

 (187از سر گرفت. )میان وارثان تاج و تخت ساسانی 

 

که از اشتراک کنندگان جنگ بود، با شرح  – Egisheائگیشی

( از 451-450رویدادهای مربوط به لشکرکشی یزد گرد دوم )

 La terre des Ephthalite»)سرزمین یفتلی ها یا کشور یفتلی ها )

یاد می کند و این نخستین یادآوری در باره یفتلی ها در 

  (188رمنی است. )سنت های تاریخ نگاری ا

 

پیروزی در نخستین لشکرکشی ها به یزدگرد دوم اجازه داد 

تا بیشتر به سوی خاور بتازد اما این بار ارتش ساسانی 

تخارستان بر خورد می -با یفتلیان در شمال باکتریا 

در این حال، یفتلی ها به قلمرو  .نماید و شکست می خورد

ارش  ائگیشی گز ایران ساسانی حمله کردند و بنا به

در این زمان پیک سهمگینی از سرزمین کوشان ها رسید »...
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که دسته دشمن که بسیاری از مناطق پادشاهی را ویران 

  (189«.)کرده بودند، سر به نافرمانی برداشته اند

 

فردوسی بازتاب یافته « شاهنامه»پژواک این رویدادها در 

ه شهزاده ( ب458است که در آن پادشاه یفتلی َفغانش )در 

پیروز ساسانی از پیمان )در دوره یزد گرد دوم( مبنی بر 

واگذاری شهرهای آسیای میانه ترمز و ویسه گرد برای 

 ( 190یفتلیان یادآور می شود. )

 

در میانه های سده پنجم یفتلیان به منظور برپایی روابط 

 457-456وی در سال -دیپلماتیک با دودمان حاکم توبا

 د را به چین گسیل داشتند.نخستین سفیران خو

 

در هنگام کشاکش های درونی بر سر تاج  459-457در سال های

و تخت، یفتلی ها با پویایی در امور داخلی ایران ساسانی 

م.(،  484-459دخالت کردند و از  شاهزاده پیروز )

پشتیبانی نظامی و سیاسی کردند که در نتیجه او پادشاه 

یروز به پاس این، بخش شرقی ( پ191شد. ) شاهنشاهی ساسانی

 -تخارستان را با مرکز فرهنگی و مذهبی این سرزمین-باختر

 (192شهر بلخ به یفتلیان بخشید. )

 

نخستین یادآوری ها در باره یفتلی ها در منابع ارمنی 

پارسی  -ه پتالی( و در منابع عربی-)الزار پارپئتسی 

وایی )طبری، بلعمی و فردوسی( در پیوند با شرح فرمانر

 پیروز می باشد. 

 

بر پایه اطالعات منابع در میانه های سده پنجم کشور 

هیتال مناطق َگرجستان )َغرجستان(، تخارستان، بلخ، 

بدخشان، ختالن، ویسه گرد، چغانیان، ترمز و بخارا را در 

 بر می گرفت.

 

شرح عملیات  نهم به -در آثار تاریخنگاری سده های پنجم

پرداخته شده، که هدف سیاست خاوری  نظامی خشونتبار پیروز

در  تعیین می کرد. 80-60ایران ساسانی را در دهه های 

حکایات در باره لشکرکشی های شرقی پیروز سه لشکرکشی او 

در برابر یفتلیان بازگو می شوند. پس از لشکرکشی نخست 

سال به  475-474که با شکست نیروهای پارسی در سال های  

سانیان و یفتلیان پیمان صلحی بسته همراه بود، میان سا

شد: ساسانیان متعهد شدند مرزهای تثبیت شده دو کشور را 

 نقض ننمایند.

 

، هنگامی که ارتش پارس 480-479در لشکرکشی دوم در سال 

مرز دو دولت را نقض کرد، و بار دیگر دچار شکست گردید، 

پیروز ناگزیر گردید پسرش قباد را نزد یفتلیان گروگان 
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پیروز و سربازانش  484ارد. در هنگام لشکرکشی سوم در بگذ

با تعقیب گویا یفتلیان  در حال عقب نشینی به دام افتاده 

و به گودالی که سر آن پوشانده شده بود، افتادند. در 

نتیجه سپاه ساسانی نابود گردید و شکست بی سابقه یی 

دید. پیروز به گونه ننگینی در کارزار کشته شد. فردوسی 

بلعمی( به طور خاص تاکید می کند که بار سوم  پس از)

پیروز، به رغم مخالفت موبد موبدان و سپبهد ارشد بر 

( بر ایران باج سنگینی تحمیل گردید 193یفتلیان تاخت. )

سده ششم می پرداختند.  60ساسانیان تا سال های دهه  که

( و به احتمال زیاد، دلیل انتشار سکه های ساسانی 194)

 یفتلی همین بوده است. با خط

 

یفتلی ها با شکست دادن ساسانیان در نیمه دوم سده پنجم، 

به خراسان و مرزهای شمال خاوری ایران حمله کردند و 

مرو، مرو رود، هرات و شاید حتا سکستان، کابل، پنجاب، 

 (195زابلستان، ارخوزیا )رخج( و کاپیسا را گرفتند.)

 

-488( و قباد )488-484)واالش  -در دوره جانشینان پیروز

( لغایت تا میانه های سده ششم مشی خاوری ساسانیان 531

دستخوش دگرگونی شایان توجهی نگردید، اما مناسبات با 

یفتلی ها بیشتر صلح آمیز بود که به گسترش بازرگانی، 

زندگی اقتصادی و مذهبی مردم آسیای مرکزی و ایران 

 مساعدت کرد.

 

ی ها به عنوان همپیمانان قباد یفتل 506-502در سال های 

حتا در جنگ با بیزانس )در محاصره امیدا، ائدسا و 

( اما پسانتر مقارن با 198هاران( اشتراک ورزیدند.)

 میانه های سده ششم، مناسبات میان دو دولت تیره گردید.
نظامی یفتلیان همراه با گسترش دامنه -قدرت سیاسیافزایش 

 زی گردید.دولت شان در منطقه آسیای مرک
 

اوایل سده ششم، یفتلیان  -مقارن با اواخر سده پنجم

توانستند تقریبا سراسر آسیای میانه، افغانستان، شمال 

غربی هند و عمال سراسر ترکستان خاوری را به زانو در 

آورند و یک امپراتوری بزرگ آسیای مرکزی را به میان 

ا بیاورند که از شمال غرب هند تا هفترود و از ختن ت

 (199مرزهای ایران ساسانی کشیده شده بود. )

 

 

سی هیات دیپلماتیک به چین   531-507فتلی ها در سال های ی

 (201فرستاده بودند. )

  

منابع هندی در باره نبردهای حاکمان دودمان گوپتا با 

یاد می کنند( و در این « خونا»یفتلیان )که آن ها را 
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یر فرمان داشتند؛ دوره بخش بزرگی از نیمقاره هند را ز

یفتلیان گندهارا  520-460گزارش می دهند. در طی مدت 

)سرزمین های واقع در امتداد جریان میانی رود سند، کنون 

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

 

(، با 515-490در این هنگام یفتلی ها به رهبری تورامانا )

  Buddhagupte (500-467)شکست دادن امپراتور بودهاگوپتا

جنوب هندوکش را گرفتند و با تشکیل  سرزمین های واقع در

  دادن یک دولت مستقل از گروه شمالی یفتلیان جدا شدند. 

 

پایتخت دولت یفتلی که گستره شمال غربی هند را در بر می 

)سیالکوت( بود. گرفت، در آغاز مالوا و پسان ساگاله 

( تصرف حوضه رود سند از سوی یفتلیان تا حد معینی 203)

سیمای تباری منطقه را دگرگون ساخت. این را می توان از 

روی پدیدآیی نام های تباری جغرافیایی نو داوری کرد. 

برای مثال، در سده هفتم به گفته هارشاچاریتی 

Harshacharity دگذار به خاطر اقدامات ستایش آمیز بنیا

یعنی « خونا دیش»دودمان هارشی، پنجاب غربی به نام 

سرزمین یا کشور )میهن( خیونان نامگذاری شد. در اواخر 

سده دهم یکی از نواحی پایکوهی واقع در شمال کاناوجه 

Kanauja (204هیتال نامیده شد. ) -«حدود العالم»، به گفته 

 

، یفتلی ها در پهلوی لشکرکشی ها به شمال غربی هند

سیاسی خود را بر ترکستان خاوری  -همچنین حاکمیت نظامی

به فتوحات یفتلی ها بایسته است این فاکت هم پخش کردند. 

، سفیران کاشغر و پس از 462را هم مربوط ساخت که پس از 

( نمی 534-386سفیران ختن دیگر به دربار دودمان وئی ) 467

ا  یفتلی ه 508-493رفتند. در دوره  میان سال های 

تورفان، کاشغر و تقریبا سراسر ترکستان خاوری را زیر 

قدرت سیاسی در ترکستان خاوری بر فرمان خود درآوردند. 

 522این واقعیت گواهی می دهد که بر طبق آن در 

خوتو از یفتلیان -فرمانفرمای ژون ژوان منطقه خارو

درخواست حمایت کرد و سه خواهر خود را به همسری پادشاه 

 (  205. )یفتلی داد

 

بایسته یادآوری است که در بئی شی آمده است که در مرز 

غرب، منطقه کنگویی، ختن، شالئی، انسی و تا سی خطه کوچک 

 (206«. )دیگر تابع حاکم ئیدایی )یفتلی( است

 

 
یفتلی ها با ژوان ژوان ها روابط بسیار خوبی برپا و در 

ان منجر عقد این پیمبرابر دودمان وئی چین هپیمان شدند. 

به برهم خوردن روابط میان دولت یفتلی و دودمان  وئی 
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و  520-516گردید و از همین خاطر در فاصله بین سال های 

یفتلی ها سفارت هایی به جنوب چین، به دربار دودمان  526

لیان یا  لیانگ )که با دودمان وئی دشمنی و رقابت 

 داشتند( گسیل می دارند.
 

، یفتلی ها با «لیانگ شو»عات این گونه، بر پایه اطال

بوسی ها  )پارسی ها(،  -تحکیم قدرت خود کشورهای همسایه

)قره  Yanjiشمال هند(، یانتسزیی یا  یانجی )  Gibinگیبین

/  Shule )کوچا( شولی )سولی یا چول  Guytsyشهر(، گویتسی

ختن( را )  Yutian)اکسو(، یوئه تیان  Gumoکاشغر(، گومو

این دولت به هزار و اندی لی پهن  گرفتند و زمین های

  (.207بود. )

 

...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 

ماری از خصوصیات ویژه توده های باشنده توانسته اند ش

کشور کوشانی را به ارث ببرند. از جمله فرهنگ مکتوب را. 

سغدی، باختری  -خط هایی که در آن زمان به کار می رفت 

وخوارزمی و... هر یک در قلمرو گسترش خود به زندگی خود 

 ادامه می دادند. 

 

ی که افزون بر این، در پهلوی دیگر زبان ها به گونه ی

بسیاری از پژوهشگران می پندارند، شاید زبانی به نام 

زبان  یفتلی هم موجود بود. این نسخه پس از انطباق 

اطالعات منابع نوشتاری، اساسا گاهنامه های چینی با 

قطعات مواد نوشتاری به یک زبان ناآشنا و ناشناس در 

اوایل سده بیستم در ترکستان خاوری و پسانتر در دیگر 

نزد محققان پیدا شد. متاسفانه زبان یفتلی ها را جاها 

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 

ن چه که در باال گفته شد، یک زبان ناشناس دیگر. از روی آ

می توان گمان زد که 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 

لو  -خو-بان  توز»سیوان تسزان نام برد. او نوشت 

)ُتخارستان( از زبان های کشورهای دیگر اندکی تفاوت 

بیست وپنج است. آن ها با   -دارد. شمار حروف اصلی آن ها

نوشتن این حروف همه مفاهیم را بیان می کنند. در نوشتار 

واژه ها را از  چپ به راست می نویسند. آثار ادبی آن ها 
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ن ها از مردم سو/ لی رفته رفته افزایش می یابد و شمار آ

)سغد(
162

کاربرد خط، قواعد »بیشتر شده است و در بامیان 

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

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

 -خو-نوشتار تا اندازه زیادی مطابق نوشتار تو»کاپیسا 

قواعد مذهبی نسبتا لو است. رسم و رواج ها، زبان و  

«.مختلف اند
163

     

 

 -سپس سیون تسزان در باره آن گزارش می دهد که  در شی

نی )شُغنان( و در سرزمین شانگیمی )چترال( نوشتار  -کی

لو اما زبان شان دیگر -خو-عین چیز است مانند کشور تو

است.
164

 

 

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

همجوار آن در کشور یفتلی، باشندگان کماکان و مناطق  

مانند گذشته به زبان باکتریایی )باختری( سخن می گفتند 

و برای مناسبات خطی نوشتار زبان و الفبای یونانی را به 

یفتلی به ارث  -کار می بردند که آن را از نیاکان کوشانی

برده بودند. احتماال این نوشتار را که در باره آن سیون 

ان یادآوری نموده بود، زندگی نامه نویس عرب زبان تسزی

سده دوازدهم 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.
165

سمعانی
166

این گونه، نه در باره کدامین فاکتی که  

                                                 
162

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

توده های آسیای میانه و «// سیای میانهتوده های آ

، کتاب یکم، ص. تاجیکانقزاقستان؛ و نیز باباجان غفورف، 

261   . 
163

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

 .  449یکم، ص. 
164

 . 449، ج. یکم، ص. 1998. تاریخ خلق تاجیک،  
165

 . 449. همان جا، ص.  
166

عبدالکریم بن محمد بن منصور االسالم ابوسعد  تاج. » 

(،  ، از شعب بنی تمیم بنی سمعان   تمیمی سمعانی )از طایفه

میالدی در مرو زاده  ۱۱۱۳تاریخ نویس مسلمانی بود که در 

 شد.
او در مشرق سرزمین های اسالمی ، ماوراءالنهر، ایران، 

میالدی در  ۱۱۶۶زیادی کرد و در   عراق، شام و حجاز سفرهای

 . مرو درگذشت

ترین اثر او کتاب االنساب است که به انساب سمعانی  معروف

.  میالدی به تألیف این مفصل پرداخت۱۱۵۵مشهور است. وی در 

  اثر در هشت جلد تالیف شده و موضوع آن در باب انساب عرب

می باشد.االنساب دارای ارزش تاریخی و جغرافیایی زیادی 

مورد بحث توضیحات   های معروف ، چون در زیر نام شخصیت است
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شف کرده باشد، بل در باره حقیقت بسیار معروف در گویا ک

حروفی که در آن جا در »نزد معاصرانش یعنی در باره 

اوایل اسالم رایج بود، و با آن کتاب ها نوشته شده 

«بود
167

 سخن می گوید. 

 

در این گزارش ها به گونه یی که بر می آید، سخن بر سر 

باشندگان  نه زبان یفتلی ها، بل که بر سر زبان و نوشتار

تخارستان و مناطق همجوار آن در نیمه نخست سده هفتم 

زبان »است. در نتیجه، نامگذاری این زبان را همچون 

می توان تنها به آن مفهوم هر گاه زیر نام مفهوم « یفتلی

 –نه کدامین تبار معین، بل باشندگان تخارستان« یفتلی»

ی را در سیاسی یفتل -سرزمین اصلی و مرکزی اتحادیه نظامی

 نظر گرفت، پنداشت. 

 

در واقع هم در ترکیب دولت یفتلی سرزمین هایی داخل شده 

بودند که در آن توده های مختلف به سر می بردند که مدت 

ها پیش از روی کار آمدن دودمان یفتلی دارای نوشتار و 

خط بودند. این گونه، توده های ایرانی مانند سغدیان، 

تری ها )تخارستانی ها( از مدت خوارزمیان، پارت ها، باخ

ها پیش نوشتار بسیار تکامل یافته خود را داشتند که با 

آن به گونه یی که مولفان چینی گواهی می دهند، و همین 

گونه با داوری از روی داده های باستانشناسیک آثار 

بسیار نوشته شده بود، هم مذهبی و هم غیر مذهبی. به 

ی که رد پای خود را در هر ویژه  زبان های سغدی و باختر

گوشه و کنار گستره دولت های پهناور در آغاز کوشانی و 

سپس یفتلی بر جا گذاشته اند. مانند ترکستان خاوری که 

در آن اسناد فزونشماری به زبان های سغدی و باختری 

 دارای محتوای مختلف یافت شده است.

 

فرضیه در باره زبان یفتلی به گونه یی که در باال 

خاطرنشان ساختیم، بر اطالعات منابع نوشتاری و بر نتیجه 

                                                                                                                                                             

دهد. او این اطالعات را  شناسی به دست می شرح حالی و مکان

سفرهایش گرد آورد، چون در این اثنا، فضالی زیادی   در ضمن

منظورهای مختلف مالقات کرده بود. بیشتر از نظر  را به

، چون  دارای ارزش است  ، ماوراءالنهر و آسیای مرکزی ایران

.  البا  یگانه مأخذ اطالعات ماستدر این مورد مهترین و غ

، تالیف  ، به نام لباب االنساب از طریق منتخبی از آن  کتاب

َالُلباب  ّ ابن اثیر یا از طریق منتخب دیگری به نام ُلب

معروف شده است. آثار دیگر او عبارتند از   تألیف سیوطی

ای بر تاریخ بغداد خطیب  تاریخ مرو و همچنین تکمله

)برگرفته از ویکی پیدیا با اندکی « بغدادی نوشت.

 گ.(-ویرایش
167

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

 .  499، ص. 1، جلد دوم، بخش 1963
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گیری ها و برداشت های انجام شده بر مبنای مطالعه زبان 

الن  -دست نویس هایی یافت شده از سوی استاین در لوو

)ستون چوبی( مبتنی اند. مقایسه قطعات این دست نوشته ها 

با نشانه ها به روی سکه های شاهان کوشانی و یفتلی، 

پیوند الفبای کوشانی را با الفبای یفتلی تایید نمودند. 

با تجزیه و تحلیل این دست نوشته ها ف. توماس با توجه 

ساسانی تثبیت کرد که متن به  –به سکه های کوشانی 

نوشتار یفتلی
168

بر اساس الفبای یونانی نوشته شده است که 

تسزیان در باره الفبای  -از یک سو با گزارش سیون

حرف و از سوی دیگر، با خصلت  25ن متشکل بر تخارستا

نوشتن متن که پیوند بالفصل با الفبای یونانی دارد، 

تایید می گردد. بایسته است خاطرنشان سازیم که متن 

 عبارت است از نه سند بل که بخشی از آثار ادبی بودایی. 

 

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

کوک در تورفان( -)از نیایشگاه لی« برلین موجود در موزه

تاکید می ورزد. مگر،  برنشتام با توماس در تعیین قدمت 

دست نویس یعنی سده چهارم موافق نیست  زیرا به باور او 

استاین که دست نویس را یافته بود، اکثر در تعیین قدمت 

یادمان های کشف شده دچار اشتباه گردیده بود.
169

      

 

رضیه زبان نامنهاد یفتلی افزون بر قطعات هواداران  ف

این دست نویس ها و نشانه های روی سکه ها، شمار یادمان 

های نوشتار یفتلی و برخی دیگر از یافته ها را نیز 

متعلق می دانند: نوشته ها به روی یک جمجمه از زنگ تپه، 

نوشته های گرافیتی رسم شده با مکتوب پیکانی روی دیوار 

ته باکتریایی دی پینتی در کنار سنگ نوشته قره تپه، نوش

سغدی، نوشته های روی دیوار 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 

ورزین تپه، نوشته به روی مهد با نقاشی سر و شده در دل

بایگانی »نیمرخ در یکی از اسناد سغدی و از کوه مغ، 

از تخارستان و...« فرماندار روب
170

 

 

به روی سکه های فرمانروایان یفتلی ضرب شده در 

تخارستان، نبشته ها بیشتر به خط شکسته کج باختری و به 

ه هایی که یفتلی زبان باختری اند. همین گونه نخستین سک

                                                 
168168

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

 . 324مبانی زبان شناسی ایرانی، ص. 
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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: 

بودن یفتلی ها بر آن اند که زبان هواداران ایرانی زبان 

دست نبشته های یافت شده در ترکستان خاوری، ایرانی 

خاوری است. مخالفان این دیدگاه با آن که آشکارا با آن 

ابراز مخالفت نمی کنند، با این هم می پندارند که یفتلی 

ها می توانسته اند  زبان باشندگان کشوری را که زیر 

زبان رسمی خود بپذیرند.  فرمان داشتند، به عنوان

هواداران تورکی زبان بودن خط و زبان گفتاری یفتلیان، 

به رغم گزارش بئی شی در باره یکی نبودن زبان یفتلیان 

با دیگر زبان ها ])ی توده های کوچی، از جمله توده های 

گ.[، بر آن اند که بیشتر نام ها و القاب -تورکی زبان(

رای ما با زبان های تورکی پادشاهان یفتلی شناخته شده ب

 توضیح داده می شوند.

 

روشن است با چنین استدالل ها بسیار به دشوار بتوان 

همنوا گردید. چون بر پایه آوندهای زبان شناسان، فند 

واژگانی زبان یفتلی بیشتر از عناصر ایرانی ساخته شده 

است. به هر رو، بیشترینه دانشمندان و به ویژه زبان 

یفتلی را متعلق به گروه ایرانی خاوری می  شناسان زبان

 پندارند.                        

 

زبان های مراسم نیایشی در آیین های مختلف به شرح زیر 

 بودند:

زبان های ایرانی خاوری و خط ایرانی  -برای زرتشتیان 

سانسکریت،   -)سغدی، باختری، خوارزمی(، برای بودایی ها

پارتی  -برای مانوی ها  سریانی، -برای مسیحیان 

 )پهلوی(.

 

در دوره یفتلی ها به سان منطقه گسترش وسیع  آسیای مرکزی

بردباری مذهبی  ادیان و باورهای مختلف بود که گواه بر

از دید باستان شناسی، چنین چیزی با  .یفتلیان می باشد

کشف شمار فراوان نیایشگاه های بودایی، مسیحی و مانوی 

ی زرتشتی در سراسر گستره یفتلی که در کنار نهادها

 فعالیت داشتند، تایید می گردد.

 

مواد نوشتاری مربوط به دوره یفتلی اعم از مذهبی و غیر 

مذهبی، در گام نخست بیشتر به زبان های ایرانی شرقی 

)باختری، سغدی، خوارزمی( نوشته شده اند که نشان می 
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ی دهند که اکثریت باشندگان کشور یفتلی به زبان ها

 ایرانی با هم خویشاوند سخن می گفته اند.

 

بی تردید، همانا آیین زرتشتی، دین کار و زندگی و منبع 

زندگی معنوی، اجتماعی و اقتصادی بود که در واحه های 

کشاورزی و دامداری آسیای مرکزی زمان فرمانروایی یفتلی 

ها توسعه یافته بود. به گونه یی که منابع گواهی می 

اطق کشاورزی آسیای مرکزی هنوز در دوران دهند، در من

باستان مردمانی بودوباش داشتند که به زبان های گروه 

 ایرانی سخن می گفتند.

 

زبان سکایی ختنی که از قدیم االیام در ترکستان خاوری 

رایج بود، نیز به گروه ایران تعلق دارد. در زبان های 

شین ایرانی همچنین شمار بسیار قبایل کوچرو و چادرن

دامدار شبان باشنده استپ های اورآسیا سخن می گفتند  که 

در کتیبه های هخامنشی زیر نام سکاها، و در آثار  

سده های چهارم تا ششم به نام اسکیت  نویسندگان یونانی

گستره بودوباش  .ها )اسکیف ها، سیت ها( شناخته شده اند

در آن ها از رودخانه دانوب در غرب تا رودخانه ینی سئی 

خاور پهن بود. به باور بانو کوزمینا، بازماندگان این 

آرایه پهناور ایرانی در حال حاضر تاجیک ها )از جمله 

تاجیک های پامیر، که به بسیاری از زبان های کهن سخن می 

 -گویند( و بازماندگان دور سکاها و جانشینان شان الن ها

م اوست ها که یکی از گروه های تباری شان ایرونی نا

  دارد؛ می باشند.  

 

همه این مردمان ایرانی زبان نقش بزرگی را در تشکل 

کل جمعیت آسیای میانه و قزاقستان که   ethnogenesisتباری

میراث داران شان به شمار می روند، بازی کرده اند. 

(209 ) 

 

این گونه، جمعیت همه کانون ها و خاستگاه های احتمالی 

مورد بررسی پژوهشگران اند، یفتلیان  و دولت ایشان که 

دارای منشای آریایی بودند و به زبان های ایرانی خاوری 

 از این رو، هسته اصلی انجمن چند قومیسخن می گفتند. 
را قبایل ایرانی زبان اعم از زمیندار یا کوچی  یفتلی

تشکیل می دادند. همه این توده ها و قبایل تا شیوع 

بودند و این دین در  بودیسم اساسا پیروان آیین زرتشت

« زندگی معنوی جامعه وضعیت مسلط را داشت....
171 
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 عزیز آریانفر
 

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری

 بخش دهم

 دوره یفتلیان

 فصل سوم
 

باور نادرستی هست، دال بر این که گویا یفتلیان پس از 

گاتفر -کشته شدن پادشاه شان شکست در جنگ بخارا، 

)غاتفر( و تقسیم سرزمین های شان میان خاقانات تورک و 

ایران ساسانی، بیخی از میان رفته، صحنه تاریخ را برای 

همیشه ترک گفته باشند. اما در واقع، شماری از حاکمان 

بومی یفتلی توانسته بودند با انجام مانورهای زیرکانه و 

و تورکان مدت ها تا افتادن ماهرانه میان ساسانیان 

گستره ایران خاوری )افغانستان کنونی( و آسیای میانه به 

دست اعراب در آغاز به گونه نیمه مستقل و پس از چندی به 

گونه مستقل بر گستره پهناوری )به ویژه در مناطق 

کوهستانی شمال خاوری تخارستان و کابلستان و بخش هایی 

 ستان کنونی( فرمان برانند.از شمال غربی هند )گستره پاک

 

از همین رو، به رغم گسترش زبان پارسی میانه ساسانی در 

بخش های غربی، شمالی و شمال غربی )هرات و بلخ( و جنوب 

                                                                                                                                                             

216 Гафуров Б. Г. История таджикского народа в кратком изложении.-

М.,1952. 7 Мандельштам А. О некоторых вопросах сложения 

таджикской народности в Среднеазиатском Междуречье// Советская 

археология -1954. -№ 2.-С.61. 218 Негматов Н.Н. Государства 

Саманидов (Мавераннахр и Хорасан в IX-X вв.). –Душанбе, 1977.-

С.234. 
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غربی ایران خاوری )افغانستان کنونی(؛ و زبان تورکی در 

بخش هایی از آسیای میانه، زبان باختری تا دو، سه سده 

کماکان زبان رایج گفتاری و دیگر در برخی از مناطق 

نوشتاری مانده بود که کشف شماری از سنگنبشته ها بر آن 

 گواهی می دهند.    

 

جلد  50 -41آن چه در این جا می خوانید، ترجمه برگ های 

، چاپ پژوهشکده خاورشناسی «تاریخ خلق تاجیک»دوم کتاب 

پژوهشگاه علوم تاجیکستان، زیر نظر و ویراسته پژوهشمند 

 ادمیسین( لیتوینسکی و اکادمیسین رانووا است: )اک

      

در میانه های سده ششم در پهنه سیاسی آسیای مرکزی »

( پدیدار 551-744خاقانات تورک ) -اتحادیه نو دولتی

گردید. این اتحادیه نیرومند قبایل کوچی تورکی در دامنه 

های التای ریخت یافت و بی درنگ آغاز به اقدامات نظامی 

ابر همسایگان خود نمود. تورک ها ژوان ژوان ها در بر

)نیاکان مغول ها( را درهم کوبیدند و به نواحی شمالی 

آسیای میانه یورش بردند. این  گونه، اوضاع سیاسی به 

شدت دگرگون گردید: دولت یفتلی در میان دو سنگ آسیاب: 

 دو دشمن نیرومند قرار گرفت.

 

اهنامه، تورک ها هنوز بر پایه اطالعات بازتاب یافته در ش

پیش از برخورد سرنوشت ساز با یفتلی ها، به آسیای میانه 

رخنه نموده، برخی از نواحی شمال چاچ )تاشکنت( را 

گرفتند )به گمان غالب در میانه های سال های دهه پنجاه 

سده ششم(. شاید گزارش میناندر در باره آن که چگونه 

ات تهاجمی، با این کاتولف جلو شاه یفتلیان را از اقدام

استدالل گرفته بود که پادشاه در سرزمین خود نسبت به  

بیگانگان نیرومند تر است؛  با این مرحلهء نخست مبارزه 

میان تورک ها و یفتلی ها مرتبط باشد.
172

با این هم، جنگ  

آشکارا غیر قاطعانه پیش برده می شد. با آن که تورک ها 

بودند. چنین چیزی به هنوز به پیروزی قاطع دست نیافته 

برپایی روابط دیپلماتیک میان تورک ها و ایران انجامید 

                                                 
172

 328، ص. «تاریخ نویسان بیزانسی». دیستونیس،  

نباید این مطلب را به طبیعت نبرد قاطع ربط داد. چون 

وی »همین میناندر گزارشی دارد در باره خیانت کاتولف: 

هنگامی که از سوی شاه یفتلیان اهانت شد، تورک ها را به 

 «.تهاجم برانگیخت
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و در باره پیشبرد اقدامات باهمی.
173

پیمان با ازدواج  

خسرو یکم و دختر خاقان استحکام یافت.
174

   

 

در باره رویدادهای بعدی که به بر افتادن دولت یفتلی 

ت که تا انجامید، اطالعات بیشتر در منابع متاخر آمده اس

جایی ضد و نقیض اند. به ویژه در نقشی که در این 

رویدادها خسرو یکم بازی نمود و در فهرست مناطقی که او 

گرفته بود. در بیشتر موارد سخن بر سر لشکرکشی به بلخ و 

مناطق جنوبی تر آن است.
175

اما چون اطالعات موثق در باره  

نسخه را  اشغال زمین های شمال آمودریا در دست نیست، این

باید مردود شمرد. بر پایه داده های دست داشته بیخی 

آشکار است که تورک ها نقش عمده را در سرکوب یفتلیان 

بازی نموده بودند و همپیمان شان خسرو یکم ناچار بود به 

 اشغال سرزمین های واقع در حنوب رود آمو  بسنده نماید.   

 

داده در در شاهنامه فردوسی به تفصیل رخدادهای رو 

آستانه سرکوب یفتلی ها، شرح داده شده است. خاقان تورک 

سفیرانی را به دربار خسرو یکم انوشیروان  گسیل داشته 

بود که باید از راه خاک سغد زیر کنترل دسته های یفتلی؛ 

پادشاه  -به سوی کرانه های آمو ره می پیمودند. گاتفر

میان خاقان یفتلی ها به مقصد جلوگیری از اتحاد و دوستی 

و شاه ایران، فرمان داد تا سفیران را بکشند. خاقان با 

آگاهی یافتن از کشته شدن سفیران با سپاه گران به حدود 

دولت یفتلی یورش آورد و منطقه چاچ را گرفت. تهاجم با 

تاراج و یغماگری و خشونت به همراه بود و شمار بسیار 

ه گردآوری باشندگان کشته شدند. گاتفر با شتاب آغاز ب

سپاه از نزدیکی بخارا، بلخ، شُغنان، آمل، زام، ُختل، 

ترمز، وشگ رد و... نمود. طی این زمان تورک ها به سوی 

 جنوب پیش رفتند و در نزدیکی مایمرغ  اردو زدند. 

 

نبرد قاطع در جایی در حومه واحه بخارا رخ داد و هشت 

یفتلی  روز آزگار به درازا کشید. بقایای سپاه شکست دیده

به جنوب گریخت و در آن برای خود پادشاه نوی برگزید 

)چنین بر می آید که گاتفر در جنگ کشته شده بود(.  شاه 

فغانش، حاکم َچغانیان بود. هنگامی که پیک در باره  َ -نو

این رخدادها به ایران رسید، خسرو یکم با سپاه برای 

                                                 
173

. به گزارش شاهنامه، ابتکار بستن پیمان میان تورکان  

و ساسانیان در دست تورکان و به گزارش بلعمی در دست 

 خسرو یکم بود.   
174

، 899. برگفته از: تاریخ طبری، ترجمه فرانسوی، ص.  

، ص. 2و نیز بلعمی، ج.  200، ص. 2همچنین مسعودی، ج. 

161 . 
175

 . 849، ص. 2. طبری، ج.  
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خاطر به سوی خاور شتافت. فعانش به « ریشه کن کردن شر»

 رهایی از شکست کامل به خسرو اعالم وفا داری کرد.    

 
پس از این، میان خاقان و خسرو انوشیروان گفتگوها آغاز 

گردید که در اثر آن تورک ها به قاجارباشی رهسپار 

گردیدند. شرح این رخدادها در شاهنامه مغایر اطالعات 

منابع دیگر نیست به استثنای رفتار خسرو یکم. او بی 

ردید هماهنگ با تورک ها عمل می کرد و به هیچ رو یک ت

 ناظر بیطرف در رویدادهای روان در آسیای میانه نبود.  

 

در این حال، یفتلیان در دو آتش می سوختند: از یک سو 

تورکان و از سوی دیگر ساسانیان که هر یک شتاب داشتند 

با بهره گیری از وضع نا به هنجار شان پیش از دیگری بر 

نان بتازند و بخش بیشتری از سرزمین های شان را آ

بگیرند. یفتلی ها ناگزیر بودند در عین زمان با دو حریف 

نیرومند برزمند. منابع تاریخ نابودی دولت یفتلی را 

گزارش نمی دهند اما به گونه یی که شاوان تثبیت نموده 

رخ داده  567و  536است، این واقعه میان سال های 

بود.
176

پذیرفت زیرا  563تاریخ دقیق را بایست سال  احتماال

پس از وقفه دراز، سیاست خارجی سغد سر از نو  564به سال 

احیا گردید. این فاکت گواه بر آن است که سغد دیگر تابع 

 یفتلی نبود.

 

گستره دولت یفتلی میان دو دولت پیروزمند تقسیم گردید. 

غربی  همه زمین های شمال آمو به گستره نفوذ تورک های

قرار گرفت و مناطق جنوب آمو به ایران الحاق گردید. اما 

در این حال یفتلی ها هر چه بود، توانستند، هنوز برای 

چندی حاکمیت خود را در بخش جنوبی آسیای میانه حفظ 

 نمایند. 

 

گزارش فردوسی در باره گریز یفتلی ها به جنوب و در باره 

فر تنها یگانه گزینش فرمانفرمای چغانیان به جای گات

گواهی در زمینه نیست. برای مثال میناندر نشاندهی می 

کند که تورک ها یفتلیان را وادار به پرداخت باج کردند. 

در این جا، روشن است سخن نمی تواند بر سر سغدیان باشد. 

چون میناندر در باره سغدیان نیک آگاهی داشت و نوشته 

پس در منابع بود که آنان زیر فرمان تورک ها اند. س

ختنی ها، پارسی  581گزارشی هست در باره آن که به سال 

ها و یفتلی ها در برابر تورکان به پا خاسته بودند. در 

این جا سخن بر سر یفتلیان باشنده آسیای میانه است. چون 

 مناطق جنوبی رود آمو در گستره دولت ایران بود.
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 .Chavannes, E. Documents Sur les Ton-kein (Turcs) occidentaux st. 

peterbourg, 1903  
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قی در باره چنین بر می آید که فردوسی اطالعات نسبتا دقی

سرنوشت یفتلیان پس از شکست از دست تورکان ارائه می 

دهد. یفتلی ها با پذیرفتن سیطره ایران برخود و همزمان 

با پرداخت باج به تورکان توانستند برای چندی میان 

همسایگان نیرومند خود به مانور کجدار و مریز بپردازند 

ن ها نگه  و بتوانند حاکمیت خود را در گستره حایل میان آ

دارند. در شماری از منابع به گونه بس مشخص در باره آن  

گفته می شود که تقسیم سرزمین های یفتلیان موجب اصتیکاک 

جدی یی میان خاقان و خسرو یکم انوشیروان گردید و چنین 

بر می آید که یفتلیان از این موضوع بهره برداری 

رازی به نمودند. متصرفات نیمه مستقل یفتلی ها زمان د

موجودیت ادامه نداد. به گونه یی که مسعودی گزار ش می 

دهد  خسرو یکم با یافتن کدام بهانه به مناطقی یورش 

آورد که در آن سوی رود بلخ )آمو( قرار داشتند. یعنی به 

آن سوی آمو و به ختل رسید. پادشاه یفتلی )اخشوور که 

ه خاک شاید لقبش بوده باشد( منکوب گردید و متصرفاتش ب

 خسرو یکم انوشیروان الحاق یافت.

 

(  تورکان بر آن شدند تا زمین های 579پس از مرگ خسرو )

یفتلیان را که در دست ساسانیان افتاده بود، بگیرند. 

مگر نتوانستند. مرز میان ساسانیان و تورکان رود آمو 

تعیین شد  و تورکان حاکمیت یفتلیان را بر کرانه های 

 ستان به رسمیت شناختند. راست آمو در تخار

 

یفتلی های باشنده کرانه های راست رود آمو در تخارستان 

در اواخر سده ششم در هماهنگی با پشتیبانی تورک ها در 

برابر ایران وارد اقدام گردیدند و از وابستگی ساسانیان 

رهایی یافتند. اما با توجه به این که در مدار خاقانات 

موفق به استراد استقالل خود  غربی تورک درآمده بودند،

نگردیدند. این گونه، هستی دولت یفتلی که اندکی پیش از 

 نیم سده توانسته بود دوام بیاورد، پایان یافت. 

 

با این هم ]تورک ها پس از چندی[ بر پایه همه داده پس 

به  -از درهم شکستن سپاهیان یفتلی به شمال خاوری رفتند

صرف سرزمین های آسیای میانه مناطق دشتی و این گونه از ت

 صرف نظر کردند. 

 

 سرزمین آسیای میانه در سده های ششم و هفتم: 

نخستین اطالعات مفصل در باره نقشه سیاسی آسیای میانه به 

هفتم مربوط می گردد. مگر شماری از  -مرزهای سده های ششم

داده ها امکان می دهند با اطمینان گفت که آن ها همچنین 

پس از برافتادن یفتلی ها هم موثق اند. در  برای زمان

« سو شی»که از سوی تدوین کنندگان « سرزمین غرب» شرح 
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نوشته شده است،
177

بر پایه اطالعات گردآوری شده در حوالی  

میالدی از سوی پئی تسزیو، همان جاهایی که از سوی  605

منابع قدیمی تر شناخته شده اند مانند چاچ، فرغانه، سغد  

اشتیهان )اشتیخان؟(، گوشان، بخارا، آمل، کئش  سمرقند،

نخشب و تخارستان، به نظر می خورد. راستش در بیشتر 

موارد آن ها به نام های دیگری )نسبت به نام های قبلی( 

یاد می شوند برای مثال چاچ به نام شی که مرکز این 

منطقه شاید بیکنت بوده باشد
178

که در کنار رود نوش واقع  

دقیق تر  -« سوشی»ن که چرا تدوین کنندگان بوده است. ای

پئی نسزیوی برای چاج نام نوی داده بودند، روشن نیست. 

هر چه هست، این به هیچ رو گواه بر تغییر نام بومی آن 

 نیست. 

 

فرغانه به نام بوخان یاد شده است )یکی از 

ترانسکریپسیون های نام بومی آن(. محل موقعیت مرکز آن 

است اما ظاهر به گونه یی که چندی بعد نشان داده نشده 

یادآوری شده بود، کاسان بود. سمرقند سغدی به نام کان 

یاد شده است. خاستگاه این نام همین گونه روشن نیست. هر 

چند در این باره دیدگاه های گوناگونی ابراز گردیده 

است. امالی این نام امکان می دهد آن را همچون شکل 

یوی باستان تعبیر کرد. مقر حاکم اختصار یافته کانتسز

شهر الودی در کرانه رود ساباد  -کان بنا به تذکر منبع

 بود. 

 

هنوز تثبیت نگردیده است که آیا این نام نو سمرقند بوده 

یا سهوا سمرقند به این نام یاد شده است؟ با این هم 

منبع یادآور می شود که شهر دارای نفوس بسیار بوده که 

مان زد نام نو سمرقند بوده است. همچنین اجازه می دهد گ

خاستگاه نام های نو دیگر جاها مانند تساو، کوشانی، 

شی روشن نشده  -اوناگئی و کئش –، آمل«آن» -خئی، بخارا

است. در ترانسکریپسیون های قبلی نام بومی تنها نخشب و 

 تخارستان یاد شده اند.

 

چند  یاد شده در سوی شو« قدیمی»در کنار حکومت های 

حکومت دیگر هم دیده می شود که از آن  ها در منابع 

 قدیمی تر یاد نشده است. 

 

)بخارا(  یاد دهانی شده که در غرب « آن»در شرخ و وصف 

واقع است که چنین « سی»آن یکی از مضافات به نام 

پنداشته می شود که منظور از پایکند باشد. سپس در تشریح 

کوچک یاد می شود که بر « آن»و توصیف سمرقند سغدی از 
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 280. بیچورین ن. ی.، اطالعات جامع، جلد دوم، ص.  
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. فیلیانوویچ م. چ. ، پیدایش وتوسعه شهرها و فرهنگ  

 .1983های شهری، تاشکنت، 
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اساس دیگر منابع )تان شو( احتماال با خارکنه یکی 

پنداشته می شود که همچنین در حدود واحه بخارا واقع 

شاید سراسر واحه « آن»است. این گونه، به ویژه گستره 

بخارا را در بر نمی گرفت با وصف آن  که در آن خطه از 

 دید سیاسی حاکم به شمار می رفت.

 

کوچک به وجود آمده « آن»و « بی»ا که چه زمانی این ر

بودند، نتوانستیم تثبیت نماییم. اما نفس فاکت پدیدآیی 

آن دو گواه بر دیسنترالیزاسیون فزاینده سیاسی است. 

افزون بر این، دو حاکمیت، حاکمیت سومی دیگری هم بود. 

دو تا منطقه دیگر: یکی با اوستروشانه مطابقت دارد، 

در شمال خاوری سمرقند سغدی و دومی یا مناطق واقع 

گستره کوچکی واقع در جنوب سمرقند که مرکز آن  -مایمرغ

همچون یک حاکمیت « مایمرغ -می»در ریوداد قرار دارد. 

ویژه است، ظاهرا که هنوز در دوره یفتلیان پدید می آید 

یا دقیق تر پس از در هم شکستن آنان به دست تورکان. در 

ن یاد نمی شود. به گمان غالب دلیل این سوی شی از کبودا

کار ناشی از وحدت آن با ایشتی خان می باشد. اما چنین 

حکومتی بی تردید وجود داشت چون چندی بعد از سوی سیون 

 تسزیان یاد می شود. 

 

در بیشتر مناطق میانرودان آسیای میانه به استثنای چاچ  

راندند که و شاید هم نیز اوستروشانه، حاکمانی فرمان می 

متعلق به دودمان های باهم خویشاوندی بودند که دارای 

منشای کوشانی بودند. نام های خاندانی این فرمانفرمایان 

بود. در باره « چژو»که در برخی از منابع آمده است، 

معنا و منشای این واژه، چندین گمانه زنی های بسیاری 

هست، مگر مساله تا کنون حل نشده مانده است.
179
  

 

وضعیت سیاسی آسیای میانه، شکلگرفته در سال های بیست 

از راه  630دهه هفتم از سوی سیوان تسزیان )که به سال 

آسیای میانه به هند رفته بود(، بسیار خوب شرح داده شده 

است. او همه گستره پهناور از سویاب تا کئش و دقیق تر 

ین را سولی یعنی سغد می نامد. ا« دروازه های آهنین» تا 

 -نام بر باشندگان و زبان ایشان نیز گسترش یافته بود

یعنی سغدیان و زبان سغدی. این گونه، سیوان تسزیان در 

حدود سغد همچنین مناطق پهناور بودوباش متمرکز سغدیان 

در شهرهای بازرگانی و پیشه وری و کارگاه ها در امتداد 

ون جاده بزرگ ابریشم را شامل ساخته بود. وی چاچ را همچ

یک منطقه کوچک توصیف می نماید که از شمال به جنوب 

                                                 
179

. با توجه به این که چژاو در نام های همه  

ایان یاد شده دیده می شود، گمان غالب این است فرمانفرم

بوده باشد./ « شاه»ترانسکریپسیون چینی  -که شاید چژاو

 گ.
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افتاده است و مرز غربی آن سیردریا است. در شمال خاوری 

آن سرزمین های تورک های غربی قرار دارد. در حدود چاچ 

چند ده شهر قرار دارد که در راس آن ها فرمانفرمایانی 

نشسته اند ولی آن ها همه فرمانبردار تورکان بودند. 

شته های سیوان تسزیان گواه بر گسترش دی نو

 سنترالیزاسیون است. 

 

فرغانه یک منطقه بیشتر دارای اهمیت بوده است. در این 

جا درست مانند چاچ یک حاکم فرمان نمی راند. متصرفات 

فرمانفرمایان بومی چندان بزرگ نبود. به گونه یی که 

 سیوان تسزیان خاطرنشان ساخته است، به این فروپاشی

سیاسی در حدود ده سال پیش از آمدن  او به این دیار رخ 

 داده بود. 

 

اوستروشانا، همچون یک ناحیه کوچک توصیف می گردد که در 

شمال باختری آن بیابان پهناوری واقع است. از منابع 

چنین بر می آید که این ناحیه در جنوب چاچ قرار داشت و 

وشانا قرار در جنوب غربی خجند. خجند در ترکیب اوستر

نداشت و مستقل بود. متفاوت از چاچ و فرغانه، 

اوستروشانا تابع حاکم خود بود و به نوبه خود اسما تابع 

 تورک ها. 

 

ناحیه سمرقند در امتداد رود زرافشان افتاده است. حاکم 

بومی دارای سپاه فزونشمار بود و همه نواحی همسایه تابع 

سیوان تسزیان نام او بودند )این که کدام همسایه ها، 

 نمی برد(.

 

در جنوب شرقی سمرقند، ناحیه کوچک مایمرغ قرار دارد که 

بود. در شمال آن، کابودان قرار « بودسیدی»پایتخت آن 

داشت که یک ناحیه بزرگتر از مایمرغ بود که همچون یک 

نوار باریک در درازای راندمان زرافشان از شمال به جنوب 

 کشیده شده بود. 

 

آن، خرکان قرار داشت و باالتر در غرب تر منطقه  در غرب

کوچک فادی واقع گردیده بود که شاید با آمل مطابقت 

 داشت. 

 

کئش که  -در جنوب سمرقند یک ناحیه نسبتا کوچک قرار داشت

در جنوب با کوه ها محدود شده بود. )به نام دروازه های 

آهنین( یعنی دره بسته شده با درهای آهنین. تنها با 

گذشتن از این دره می توان به حدود تخارستان رفت. سیون 

تسزیان میان بخش های شمالی و جنوبی تخارستان تفاوت 

قایل شده نمی تواند و در آغاز به شرح مفصل تخارستان و 

سپس به شرح محتصر نواحی بیست و هفت گانه یی که در این 

 گستره قرار دارند، می پردازد که در شمال رود آمو قرار
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دارند از غرب به شرق. غربی ترین ناحیه ترمز بوده است. 

در شرق آن چغانیان قرار داشت. در پی آن آهارون می آید 

نواحی کوچکی که در آن دودمان های تورکی فرمان  -و شومان

 می راندند و نیز قبادیان، وخش، ختل و کومید. 

 

سیوان تسزان در بخش دیگر یادداشت های خویش به شرح دو 

حیه دیگر تخارستان می پردازد: شغنان و واخان. شغنان نا

به گفته او از شمال با کومید هم مرز بوده است و در 

جنوب با واخان. پایتخت این منطقه شهر کوهان بود. واخان 

عبارت است از دره باریک و درازی که با زنجیره یی از 

کوه های در بر گرفته شده است و پایتخت آن  شهر کاندوت 

د.  محل موقعیت مناطق برشمرده از سوی سیوان تسزیان بو

در تخارستان شمالی به گونه بسیار دقیق از سوی منابع 

 عربی زبان مدت ها بعد تثبیت گردیده است. 

 

منطقه ترمز در بخش سفلی سرخان دریا واقع است که باالتر 

از آن در جریان سفلی این رود چغانیان قرار داشت. 

ای سرخان دریا و شومان در شاخه یی از آهارون در شاخه ه

جریان میانی کافرنهان قرار دارد. در بخش سفلی این رود 

گستره یی را در جریان میانی  -قبادیان قرار داشت. وخش

رود همنام با آن )رود وخش( در بر می گرفت و ختل میان 

 وخش و پنج قرار داشت. 

جایی در  محل موقعیت کومید کمتر دقیق تثبیت می گردد. در

 حدود قره تگین، درواز، روشان.

 

سیوآن تسزان از دو منطقه یی که در سوی شو نام برده شده 

نخشب و ایشتیهان نام نمی برد. دلیل این که از  -است

تان »نخشب نام برده نشده است، این بود که در داده های 

آمده است که نخشب تابع کئش بوده است. آن چه مربوط « شو

می گردد، می توان تنها چنین گمان برد که  به ایشتیخان

 شاید تابع کابودان بوده باشد. 

 

 مناسبات حکومت های آسیای میانه با خاقانات تورک

 :   و آغاز تهاجم تورکان 

مناسبات میان سغدیان و خاقانات غربی تورک پس از بر 

افتادن دولت یفتلی دارای بار مسالمت آمیز بود و در 

ین بر می آید که حتا دوستانه بود. برخی از موارد چن

دلچسبی تورک ها به توسعه بازرگانی که سود چشمگیری می 

آورد و به ویژه اجازه می داد امتعه یی را که در خاور 

به تاراج می بردند، بفروشند؛ دلیل برپایی تماس های 

معینی میان آنان و باالییان حاکم بود. چنین چیزی در آن 

ت که سغدیان از خاقان هنگام تالش از حمایت بازتاب می یاف

سر گیری بازرگانی با ایران در پیوند با تقسیم میراث 

یفتلی به دست آوردند. اما چنین چیزی دلیل تیره شدن 

خاقانات تورک و دولت  -مناسبات میان همپیمانان پیشین
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ساسانی می گردید. تضاد به خاطر برخورد منافع اقتصادی 

 دو طرف پدید آمد. 

 

زرگانی ترانزیتی کاروانی در مسیر راه بزرگ ابریشم که با

در دست بازرگانان پارسی بود، بسیار سودآور بود. بخش 

اصلی پارچه های ابریشمین آسیای مرکزی که در بیزانس و 

دیگر کشورهای غربی به آن تقاضای بزرگی بود، از راه 

ایران ساسانی به آن کشورها می رسید. سغدیان که مقارن 

ده پنجم پیله وری و ابریشم بافی را فراگرفته با س

بودند، در از سر گیری بازرگانی با ایران که به دلیل از 

میان رفتن دولت یفتلی و برپایی بازرگانی مستقیم آسیای 

 میانه با بیزانس ذینفع بودند. 

 

ابتکار الیه های باالیی بازرگانی سغد از سوی خاقان ترک 

یصله شد سفارتی را به ایران مورد حمایت قرار گرفت و ف

به مقصد توافق بر سر امکان ترانزیت ابریشم به بیزانس و 

یا  566یا حد اقل فروش آن به پارس گسیل دارد. به سال 

گروهی از سغدیان به رهبری مانیاه به دربار خسرو  567

یکم ساسانی رسیدند و از او خواهش کردند تا اجازه 

اک ایران بدهد. خسرو یکم بازرگانی آزاد ابریشم را در خ

که آرزومند دستیابی آزاد تورکان در خاک خود نبود، در 

دادن پاسخ شتاب نمی ورزید. سر انجام، به مشوره کاتولف 

که از او در گذشته یاد کرده بودیم، و او توانسته بود 

از نزد یفتلیان بگریزد و به ایران پناه ببرد، ابریشم 

ونه نمایشی آن را در برابر آورده شده را خرید اما  به گ

چشمان اعضای سفارت آتش زد.
180

      

 

این کار روشن است به تیرگی شدید مناسبات میان تورک ها 

و ایران  انجامید که منفی ترین پیامدها را برای منافع 

بازرگانی سغدیان در بر داشت. از این رو، به خاقان 

تا پیشنهاد نمودند سفارتی را به بیزانس گسیل دارد 

بتوانند با آن کشور مناسبات بازرگانی مستقیم  برپا 

دارند. خاقان پیشنهاد را پذیرفت اما دیگر بنا به دالیل 

سیاسی. او در پی آن بود تا در سیمای بیزانس همپیمانی 

 را در راه اندازی جنگ در برابر ایران بیابد. 

 

سفارتی که باز هم در راس آن مانیاه سغدی بود به سال 

ه کنستانتینوپل )استانبول کنونی( رسید و در همان  ب 568

سال همراه با سفیر بیزانس به درگاه خاقان بازگشت. سر 

از این لحظه مناسبات بازرگانی و سیاسی نسبتا پایداری 

 میان خاقانات عربی ترک و دولت بیزانس بر پا می گردد. 
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گ.[ تورک -بی درنگ در پی گسیل سفارت ]و شکست ماموریت آن

ها دست به لشکرکشی به ایران یازیدند اما شکست خوردند. 

تورکان نتوانستند از استحکامات نیرومند در گرگان 

بگذرند. نبود  امکان احیای مناسبات عادی تجاری با 

ایران، دشواری برپایی روابط با بیزانس و تیره شدن شدید 

اوضاع سراسری سیاسی در پیوند با برخوردهای نظامی میان 

ان و ایران مناسبات میان حاکمان بومی و تورکان تورک

 غربی را هم دگرگون گردانیدند.

 

در دهه های اخیر سده ششم و در اوایل سده هفتم نیروهای 

اصلی تورکان غربی درگیر مبارزه با تورکان شرقی گردیده 

بودند. به رغم این، حاکمان بومی، چنین بر می آید تالش 

تورکان رهایی ییابند. تنها  نورزیدند از پرداخت باج به

خیزش در برابر تورکان در این هنگام، قیام یفتلیان به 

بود که از چگونگی و برآیند آن اطالعی در دست  581سال 

تورکان به بخش جنوبی  588نیست. با این هم، چون به سال 

تخارستان یورش برده بودند، چنین بر می آید که خیزش 

از میان رفتن دولت حایل  باید ناکام مانده باشد و به

)بوفر( یفتلی انجامیده باشد در شمال تخارستان که به 

 جای آن یک حکومت کوچک مستقل پدید آمد. 

   

تورکان در برابر ایران ساسانی را  588لشکرکشی سال 

شماری از منابع به گونه مفصل شرح داده اند که نه تنها 

رخی از فاکت های واقعی را بازتاب می دهند بل نیز ب

روایات حماسی را از روی موثق ترین نسخه، سپاهیان 

فزونشمار تورک )هر چند ارقام ارائه شده آشکارا 

هزار(، به تخارستان  300-100میان  –بزرگنمایی شده است

جنوبی یورش آوردند، بلخ را گرفتند و از آن جا تا هرات 

رسیدند. پیشوای تورکان در منابع خاقانی به نام ساوه یا 

ابه یاد شده است. تورکان در نزدیکی هرات از سپهدار ش

ایرانی بهرام چوبین )چوبینه( شکست خوردند که توانسته 

 بود خاقان را با تیر بکشد. 

 

با این هم، جنگ پایان نیافت. پس از چندی، لشکر دیگری  

پرمودا که تنشه گرفتن انتقام  -به فرماندهی پسر شابه

مگر سپاهیان او هم از  خون پدر بود، سرازیر گردید،

بهرام چوبین شکست خوردند. پرمودا به آن سوی آمو گریخت 

و در کدامین دژ پنهان شد )در یکی از منابع سخن از الی 

کانده می رود(، اما پس از چندی ناگزیر بود تسلیم شود. 

اما ایرانیان از شکست سنگین تورکان برای انجام اقدامات 

. افزون بر آن، بهرام چوبین تهاجمی بهره برداری نکردند

پس از چندی، در برابر هرمزد چهارم سر به شورش برداشت و 

پس از پادشاهی کوتاهمدت ناگزیر گردید نزد تورکان  

 بگریزد و پناه بیاورد. 
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منابع امکان نمی دهند تثبیت کرد که کدام تورک ها در 

 -مشارکت ورزیده بودند و پیشوای شان 588رخدادهای سال 

 588ه کی بود.  برخی از منابع با شرح رخدادهای سال ساو

از اشتراک  یفتلیان در کنار تورکان  در برابر ایران 

یاد می کنند. اما روشن نیست سخن بر سر کدام گروه مشخص 

یفتلی ها است. هر چه باشد، سر از این لحظه تخارستان 

جنوبی از دست ساسانیان آزاد می شود و به پایگاهی مبدل 

گردد برای برآمدهای پویایی یفتلیان در برابر ایران می 

 که آشکارا از سوی تورکان پشتیبانی می شدند. 

 

 یک دیدگاه دیگر هم ارائه گردیده است:

سده ششم در نتیجه بحرانی که  در سال های دهه هشتاد

خاقانات تورک را فراگرفته بود، بخش چشمگیر کوچی های 

ه در حدود واحه بخارا متحده به دره زرافشان و به ویژ

کوچیدند و این  مهاجران تورک و الیه های نادار بومی 

ابوخاقان که  -تکیه گاه یکی از مدعیان فرمانفرمایی شدند

با ابرو یکی شمرده می شود که نرشخی از او یاد نموده 

است. سپس حکایت نرشخی در باره رخدادها در بخارا با 

د زده می شود و قره داده ها در باره کشته شدن ابو پیون

چورین تورک که از سوی سرشناسان بومی به رسمیت شناخته 

( یکی 587-588شده بود، با چولوخئی تورکان خاوری )

پنداشته می شود.
181
  

 

به رغم قناعت بخش بودن برخی از نکات این ارزیابی، هر 

چه است، این ارزیابی بس فرضی است به ویژه یکی پنداشتن 

با برخی از داده ها در باره مرحله  ابرو با ابو خاقان

نهایی پویایی های سیاسی و نظامی او همخوانی ندارد. 

ظهور کدامین شمار چشمگیر تورک ها در این  زمان در حدود 

مناطق زمینداری آسیای میانه هم نمی تواند به  گونه 

بایسته تایید گردد. همچنین یکی پنداشتن قره چورین و 

چرا نیست. زیرا اوضاع سیاسی آن چولوخئو نیز بی چون و 

برهه چنین بود که امکان لشکرکشی خاقانات شرقی تورک به 

اعماق نواحی آسیای میانه )زیر حاکمیت خاقانات غربی 

 تورک مخاصم با آن( بسیار تردید برانگیز است. 

 

چنین بر می آید که رخدادهایی که نرشخی به شرح آن ها 

لی بوده اند. تثبیت پرداخته است، تنها دارای بار مح

تاریخ دقیق این رویدادها ناممکن است. اما شاید در 

نود سده ششم بوده باشد چون  –حوالی دهه های هشتاد

پسانتر واحه بخارا به سمرقند وابسته شده بود که باید 

بی درنگ در مسایل مداخله می کرد. حمله تورک ها به گفته 

قره چورین  نرشخی به آن پایان یافت که بخارا به پسر

سپرده شد. با این هم، با داوری از روی برخی از منابع 
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در واحه کدام دودمان نو تورکی ظهور نکرده بود. شاید در 

این جا اسما یکی از شعب حاکیمت به میان آمده بود. چندی 

بعد، تقسیم همانند اداره که فرمانبردار خاقانات غربی 

خان »زی میان دو تورک بود، در مناطق زمینداری آسیای مرک

 صورت گرفت.« کوچک

 

در سال های دهه هفتاد سده ششم خاقانات تورک به تراز 

عالی توانمندی رسید. با این هم، دولت بزرگ نمی توانست 

زمان زیادی واحد باقی بماند. افزون بر این، در میان 

سران حاکم خاقانات بر سر رهبری دولت مبارزه سختی به 

دها میان تورک های شرقی و غربی به راه افتاده بود و تضا

شدت وخامت یافته بود. سر انجام مبارزه خانگی و تضادهای 

فروپاشی رسمی دولت واحد تورکی به  603اجتماعی به سال 

دو خاقانات خاوری و باختری انجامید. توده های آسیای 

میانه در ترکیب خاقانات غربی تورک ماندند که مرکز آن  

 ق بیشم در وادی رود چو( بود. شهر سویاب )شهرک آ

 

در اوایل سده هفتم، دگرگونی هایی در مناسبات خاقانات 

تورک و حاکمان بومی آسیای میانه رخ  داد. هرگاه در 

دوره آغازین تورک ها با سرکوب یفتلی ها به گرفتن باج 

از حاکمان بومی و به رسمیت شناختن خاقان از سوی آنان 

تورک  -ر وضعیت دگرگون شده بودبسنده می کردند، حاال دیگ

ها می کوشیدند حاکمیت خود را در متصرفات آسیای میانه 

 یی تثبیت کنند.     

 

آن ها چاچ را اشغال کردند. حاکم  606-605به سال های 

بومی را کشتند و کسی به نام دیلی )تگین( فوچژی را به 

عنوان فرمانفرما گماشتند. سر از این لحظه در این جا یک 

ودمان تورکی شکل گرفت که به زدوی شکل نیمه مستقل را د

در برابر مرکز خاقانات یافت. در این هنگام تورک ها 

دیگر به سوی جنوب دست به تهاجم نیازید که شاید دلیل آن 

موجودیت کنفدراسیون نسبتا نیرومند حاکمان بومی در وادی 

رود زرافشان و واحه قشقه دریا بوده باشد که به آن در 

منابع مستقیما اشاره هایی شده است و در آن خاطرنشان 

شده که منطقه سمرقند زیر فرمان هشت حاکم گوناگون بود. 

در کل،  این اتحادیه به نام سغد یاد می گردید که از 

داشتن لقب دوگانه حاکم سمرقند بر می آید: اخشید سغد، 

مگر، همه حکومت های شامل در اتحادیه «. افشین سمرقند

قالل خود را حفظ کرده بودند هم در امور داخلی و هم است

در امور خارجی. چنین چیزی بیخی معین با گسیل سفارت های 

 فزونشمار به کشورهای همسایه گواهی داده شده است. 

 

این  را که چه هنگامی و در چه وضعی چنین کنفدراسیونی 

تشکیل شده بود، منابع گزارش نمی دهند اما با توجه به 

پدید آمده سیاسی در آن  برهه، اساس کافی داریم  وضع
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تامین  -بپنداریم که دلیل اصلی آن تمایل حاکمان محلی

امینت شان در برابر اقدامات تجاوزکارانه تورکان بوده 

( 603/  76/575است. ازدواج دختر خاقان غربی تورک واتوو )

با حاکم کان
182

گواه بر داشتن نقش پیشتاز سمرقند سغدی  

اخر سده ششم و تمایل تورکان  به تحکیم مناسبات در او

 دوستانه با آن می باشد. 

 

در اوایل سده هفتم تورکان تالش ورزیدند سیستم پرداخت 

باج متقابل را با حاکمان آسیای میانه یی تحکیم ببخشند. 

چولو  -برخی از منابع گزارش می دهند که جانشین داناوو

اشته بود: یکی از آنان را گم« خاقان کوچک»( دو 610-603)

یعنی « خوسی»در شمال چاچ بسر می برد و بر دولت های 

 سغدی فرمان می راند. 

 

پویاترین تالش ها در زمینه تحکیم حاکمیت خاقانات بر 

حکومت های آسیای میانه یی از سوی خاقان تون شیهو )تون 

( صورت گرفته بود. به گفته همان 618-630جبخو( )یغبو( )

حاکمان بومی را به شکل والیان در آورد و به منبع، او 

داد. و ناظرانی را بر آنان از جمع « سئلیف»آنان لقب 

تورکان )توتوک( ها گماشت که در پهلوی انجام کار نظارتی 

به جمع آوری باج هم می پرداختند. مگر این تدبیرها هم 

تنها به خاطر تقویت کنترل به خاطر جمع آوری باج صورت 

ما منجر به تثبیت حاکمیت حقیقی تورک ها بر می گرفت ا

حاکمان کنفدراسیون سغدی نگردید. کنفدراسیون سغدی  ها 

 به اندازه کافی نیرومند بود که در برابر آنان بیستد. 

بسیار نمایان است که خاقان تون شیهو درست مانند داتود 

بایسته می پنداشت مناسبات خویشاوندی را با حاکم سمرقند 

 دختر خود به او حفظ نماید.     با دادن

 

ساسانیان نیز به نوبه خود هرگز اندیشه  گستره آسیای 

میانه را از سر به در نکرده بودند. در اوایل سده هفتم 

سپاهیان ایرانی به سرکردگی سپهدار سمات بگراتونی دست 

به دو لشکرکشی به کرانه های راست تخارستان ییازیدند. 

مت یفتلی که زیر فرمان تورکان به مقصد تصرف چند حکو

بودند. تورک هایی که به کمک یفتلیان شتافته بودند، به 

سرکردگی خاقان تون شیهو نه تنها تهاجم سپاهیان ایرانی 

را دفع کردند، بل از آمو  گذشتند و پادگان ساسانی 

مستقر در آن را در هم کوبیدند. این  گونه، تون شیهو 

ورکان غربی را به سوی جنوب موفق شد گستره زیر فرمان ت

گسترش بدهد و تخارستان و مناطق مرکزی افغانستان را زیر 

فرمان خود بیاورد. امکان دارد همچنان نواحی شمال غربی 
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پاکستان نیز زیر فرمان تورکان درآمده باشد یا شاید  هم 

تا حدودی به آنان  وابسته شده باشند. 
183

 

 

را خاقان « های آهنیندروازه »سراسر گستره واقع در جنوب 

تون شیهو به پسر ارشد  خود دادشاد سپرد که در کهندژ جا 

 (58گرفت. )

 

حضور حاکمان دارای خاستگاه تورکی در شومان و آهارون 

گواه بر آن اند که تون شئهو بس پیگیرانه حاکمیت 

خاقانات را در مناطق زمینداری آسیای میانه استحکام 

ی او در این محور موقتی بخشیده بود. اما پیروزی های

بودند. پس از مرگ او میان تورکان غربی کشاکش هایی بروز 

کرد که به همه حکومت های سرزمین های غربی محال داد تا 

خود را از چنگ وابستگی به تورک ها رهایی بخشند. با این 

هم، رویدادهایی که در دشت ها شکل گرفتند، پیامدهای بس 

داری در بر داشتند. چون بارها منفی یی برای مناطق زمین

 مورد تاراج قرار می گرفتند. 

یکی از صحنه های نهایی مبارزه مدعیان  630هنوز  به سال 

بر سر قدرت در جایی در میانرودان آسیای میانه بازی شد: 

شیلی  –به گونه یی که منبع گزارش می دهد پسر تون شئهو

ل او به دیلی پس از کشته شدن پدرش ناگزیر از دست قات

)سمرقند و کنفدراسیونی که زیر فرمان آن بود و « کنگوی»

 با حاکم آن خویشاوندی داشت(، گریخت. 

 

بیست و پنج سال بعدی نیز بس پر آشوب بودند: تورک ها 

چند بار دست به یورش های تاراجگرانه به مناطق مسکون 

زمیندار آسیای میانه زدند، اسیر گرفتند و در برخی از 

نستند برخی از نواحی را زیر فرمان خود در جاها توا

( و 639-641آرند. برای مثال، در دوره خاقان شابولو شئو )

( حاکم 627-624( و نیفا شابولو )639/641نیفا شابو لو )

فرغانه تسی بی را کشتند و بخش شمالی این منطقه را 

اشغال نمودند. در این جا، در کاسانه یکی از نمایندگان 

 م خاقانات غربی مستقر گردید.دودمان حاک

 

بخش جنوبی فرعانه زیر فرمان نمایندگان دودمان قدیمی 

 بومی که مقر شان شهر خومئن ماند. 

 

خاقانات غربی از هم فروپاشید و این گونه  657به سال 

تهدید مستمر اشغال مناطق مسکونی زمینداری آسیای میانه 

ه ضعف از سوی کوچی ها رفع گردید که به نوبه خود ب

تدریجی اتحادیه سیاسی انجامید. برای مثال، در اواخر 

در عمل فروپاشید و زیر « کان»سده هفتم کنفدراسیون وسیع 

حاکمیت سمرقند تنها مایمرغ و ایشتیهان )ایشتیخان( 

                                                 
183
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مانده بود و تا اندازه یی هم کئش و َنسَ. در باره این 

مان فاکت در منابع عرب زبان گواهی داده شده است. به گ

غالب نخستین حکومتی که جدا شد، واحه بخارا بود که در 

وردان ها، حاکم این  -آن روند تقویت مرکز نو آغاز گردید

هشتم حتا به عنوان مدعی دولت  -جا در مرز سده های هفتم

در سراسر واحه بخارا برآمد نمود. مناسبات  میان حکومت 

بیشتر های جداگانه به ندرت دارای بار صلجویانه بود. 

 برخورد ها و نبردهایی رخ می داد. 

 

مقارن اواخر سده هفتم ظاهرا یک رشته  حکومت های نو 

کوچک پدید آمدند در نتیجه مواضع دهقان های بزرگ مانند 

کوفتان در واحه سرخان دریا، هوزر در واحه قشقه دریا 

 و... تقویت یافت.

 

  

 

 

 

 

 
 

شینایی(،  نگاهی به پیشینه تورکان باستان )تورکان آ

 ظهور و بر افتادن  خاقانات کبیر تورک

  
تورک ها  و خاقانات کبیر تورک که در سده ششم میالدی پی 

ریخته شد و توانست برای مدت نزدیک به دو سده بر گستره 

پهناوری در اروآسیا فرمان براند، تاثیر شگرفی بر 

بافتار تباری و زبانی توده های باشنده این گستره 

 جا گذاشت.  پهناور بر

  

در زبان های پارسی دری  و عربی منابع فراوانی در باره 

تورکان در دوره اسالمی هست. مگر در باره تاریخ دیرین و 

باستانی این مردمان دردمندانه اطالعات بسیار اندکی در 

دسترس است و می شود گفت که در زمینه تقریبا در تاریکی 

رو هم  است که سر و بی اطالعی بسر می بریم. از همین 

 درگمی های بسیاری رخ می دهد. 

 

مساله خاستگاه  نژادی و ریختیابی تباری تورکان باستان 

یکی از جنجالی ترین و بحث بر انگیز ترین مسایل تاریخ 

شیوه کار باز  بوده است که در این جا به آن می پردازیم.

هم چنین است که مطالبی را که در ویکی پیدیا به زبان 

ی در باره تورک ها  آمده است، به پارسی دری ترجمه و روس

در کنار آن دیدگاه های شماری از دانشمندان بزرگ تورک 

شناس جهان را با برداشت های خود که دستاورد مطالعات سه  

 دهه یی ام می باشد، می آورم .
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باید توجه داشت که اصطالح زبان تورکی یک اصطالح عامیانه 

ی خانواده زبان های تورکی )خانواده است. نام دقیق علم

آلتایی( است. یعنی یک زبان واحد  -زبان های بایکالی

تورکی وجود ندارد. همان گونه که اتنوس )تبار( واحد 

تورکی نداریم. از سویی، نژادی به نام تورک وجود ندارد. 

امروز ما تنها توده های تورکی زبان داریم که شامل ده 

قل می گردند که هر یک تاریخ خود ها اتنوس یا تبار مست

را دارند. مانند قزاق ها، ازبیک ها، ترکمان ها، 

 قرغیزها، تاتار ها، اویغورها و... 

 

خاقانات بزرگ تورک هم که در سده ششم میالدی به رهبری 

ایل آشینا به میان آمد، کنفدراسیونی بود متشکل بر 

بنا به دوازده قبیله گوناگون که تنها زبان آلتایی )که 

نیاز دولت شاهنشاهی تورک چونان زبان اسپرانتوی عهد 

باستان در استپ کبیر به میان آورده شد(، آنان را با هم 

پیوند می داد. این قبایل دارای خاستگاه های گوناگون 

ایرواروپایی، پارامغولی و هونویی )پاراتورکی( بودند و 

ی خاوری همین گونه گویشوران زبان های گوناگون )از ایران

)ساکایی ختنی( گرفته تا پروتومغولی )سیان بی یی و 

 ژوژانی( و پروتوتورکی )هونویی(( بودند. 

 

برای پی بردن به تاریخ تورکان، روشن است در گام  نخست 

 باید با تورکان پیش از تاریخ آشنا شویم:     

 

 پروتو تورک ها  یا پیشینیان تورکان باستان:

یا ترک پیشینه یی بیش از سده ششم روشن است اصطالح تورک 

میالدی ندارد. اما توده هایی را که در اثر آمیزش پروتو 

اروپاییدی های سپید پوست با چینی های زردپوست در سیزده 

هزار سال پیش به میان آمده بودند، می توان به گونه 

مفروض پروتوتورک )پیشینیان تورک ها( و زبان  شان را هم 

 د. پروتو تورکی خوان

 

نخستین توده هایی که می شود آنان را به گونه مفروض 

تورکی خواند، دارندگان فرهنگ گورستان های تخته سنگی 

اند. در حدود سیزده هزار سال پیش از امروز در گستره 

 -پیرامون دریاچه بایکال و دامنه های جنوبی التای

سایان، توده های پروتو اروپاییدیی دارای هاپلوها یا 

با توده های زردپوست آمده از چین  Pهای پیوستگیگروه 

آمیزش یافتند. در نتیجه انسان های دورگه یی پدید 

آمدند. روشن است زبان این ها هم آمیزه یی بود از زبان 

پروتواروپایی و چینی دیرین. نماینده های این گونه آدم 

ها را امروز می توان در میان باشندگان شمال اقصی روسیه 

خاوری این کشور و نیز در میان بومیان امریکا و شمال 

هستند. بخش  Nو  Qیافت. این ها دارای هاپلوهای نوع 
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بیشتر این ها با گذشتن از فراز یخ ها به سوی قاره 

امریکا کوچیدند و توده های بومی امریکا را ساختند. 

پسان ها با وارد شدن سپیدپوستان اروپایی به امریکا، 

گالی ها و انگلیسی ها و.... نسل این اسپانیایی ها، پرت

ها در اثر کشتارهای گروهی رو به انقراض گذاشت و نابود 

شد و اکنون تنها بومیان امریکایی از بازماندگان آنان 

به شمار می روند. سایر باشندگان قاره امریکا در اثر 

آمیزش سپیدپوستان مهاجر با سرخ پوستان بومی یه میان 

شدن آن ها هم متاخر است و ناشی از  آمده اند. سرخ پوست

شرایط اقلیمی قاره امریکا. شایان توجه است که در زبان 

بومیان هم واژه های دارای ریشه پروتوتورکی و هم 

 پروتواروپاییدی را می توان یافت.

 

به هر رو، این ها در تشکل توده های پسین تورکی و نیز 

د. روشن است زبان های تورکی نقش بسیار کمرنگی داشته ان

هیچ سند و مدرکی از حضور این توده ها در گستره آسیای 

میانه و پشته ایران در دست نیست. از این رو، حضور توده 

های تورکی در این سرزمین ها پیش از سده ششم منتفی است 

و کسی نمی تواند آن را ثابت سازد. زیرا نه اثری از 

بتوان از روی گورهای تخته سنگی است، نه اسکلت هایی که 

آن با بهره گیری از روش های نوین علومی چون انسان 

شناسی )انتروپولوژی، اتنولوژی یا انتروپومورفی( و یا 

هم علم ژنتیک تاریخی، پیوستگی آن ها را با پروتوتورک 

ها ثابت ساخت و نه کدام اثر مکتوب و سنگنبشته از آن ها 

ابع مکتوب بر جامانده است و  نه ذکری از ایشان در من

 دیرین در دست است. 
 

هزار سال  23داستان پدیدآیی این توده چنین است که حدود 

پیش سرما و یخبندان بزرگی آغاز گردید. این بود که 

نیاکان اروپاییدی ها که در آن برهه در جنوب سایبریا می 

زیستند، ناگزیر شدند به دامنه های جنوبی کوه های 

امون دریاچه بایکال بکوچند. سایان تا گستره پیر -آلتای

بخش بزرگتر آنان در بیست هزار سال پیش به سوی جنوب )به 

گستره  قزاقستان( و جنوب غرب یعنی گستره میان کارپات 

 18دانیوب کوچیدند که تا  -پهنه های غربی رودهای ولگا

هزار سال پیش در آن جا آخرین بازمانده های نئاندرتال 

 ردند.ها را اسیمیله و نابود ک

 

از داده های زمین شناسی تاریخی می دانیم که در حدود ده 

هزار سال پیش از امروز آخرین عصر یخبدان رو به پایان 

گذاشت و ارتباط قاره امریکا با اروآسیا قطع شد. حدود 

هشت هزار سال پیش هم گرمای سختی آسیای مرکزی را فرا 

. گرفت و این سرزمین بزرگ را تهی از باشنده ساخت

باشندگان بخش غربی آن به سوی کرانه های غربی رود ولگا 

مغولستان شمال  -کوچیدند و باشندگان گستره خاوری آن
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خاوری )پیشینیان تورکان( هم به سوی شمال اقصی و شمال 

خاوری روسیه به امتداد جریان رودخانه ها رهسپار شدند 

 )که تا کنون همان جا زندگی دارند(.    

 

روی کاوش های باستان شناسیک، زبان  دانشمندان از

شناسیک، انتروپولوژیک، نسب شناسی )ژنیتکی( تاریخی، 

ریشه شناسیک )ایتمولوژیک( و ....توانسته اند موجودیت 

این ها را در گستره پهناوری از شمال و شمال خاوری 

 روسیه و قاره امریکا تثبیت  نمایند. 

 

بیش از سده ششم  روشن است اصطالح تورک یا ترک پیشینه یی

میالدی ندارد. اما توده هایی را که در اثر آمیزش پروتو 

اروپاییدی های سپید پوست با چینی های زردپوست در سیزده 

هزار سال پیش به میان آمده بودند، می توان به گونه 

مفروض پروتوتورک )پیشینیان تورک ها( و زبان  شان را هم 

 پروتو تورکی خواند. 

 

هایی که می شود آنان را به گونه مفروض  نخستین توده

تورکی خواند، دارندگان فرهنگ گورستان های تخته سنگی 

اند. در حدود سیزده هزار سال پیش از امروز در گستره 

 -پیرامون دریاچه بایکال و دامنه های جنوبی التای

سایان، توده های پروتو اروپاییدیی دارای هاپلوها یا 

توده های زردپوست آمده از چین با  Pگروه های پیوستگی

آمیزش یافتند. در نتیجه انسان های دورگه یی پدید 

آمدند. روشن است زبان این ها هم آمیزه یی بود از زبان 

پروتواروپایی و چینی دیرین. نماینده های این گونه آدم 

ها را امروز می توان در میان باشندگان شمال اقصی روسیه 

نیز در میان بومیان امریکا  و شمال خاوری این کشور و

هستند. بخش  Nو  Qیافت. این ها دارای هاپلوهای نوع 

بیشتر این ها با گذشتن از فراز یخ ها به سوی قاره 

امریکا کوچیدند و توده های بومی امریکا را ساختند. 

پسان ها با وارد شدن سپیدپوستان اروپایی به امریکا، 

ی ها و.... نسل این اسپانیایی ها، پرتگالی ها و انگلیس

ها در اثر کشتارهای گروهی رو به انقراض گذاشت و نابود 

شد و اکنون تنها بومیان امریکایی از بازماندگان آنان 

به شمار می روند. سایر باشندگان قاره امریکا در اثر 

آمیزش سپیدپوستان مهاجر با سرخ پوستان بومی یه میان 

اخر است و ناشی از آمده اند. سرخ پوست شدن آن ها هم مت

شرایط اقلیمی قاره امریکا. شایان توجه است که در زبان 

بومیان هم واژه های دارای ریشه پروتوتورکی و هم 

 پروتواروپاییدی را می توان یافت.

 

به هر رو، این ها در تشکل توده های پسین تورکی و نیز 

زبان های تورکی نقش بسیار کمرنگی داشته اند. روشن است 

سند و مدرکی از حضور این توده ها در گستره آسیای هیچ 
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مرکزی، آسیای میانه و پشته ایران در دست نیست. از این 

رو، حضور توده های تورکی در این سرزمین ها پیش از سده 

ششم منتفی است و کسی نمی تواند آن را ثابت سازد. زیرا 

نه اثری از گورهای تخته سنگی است، نه اسکلت هایی که 

ان از روی آن با بهره گیری از روش های نوین علومی بتو

چون انسان شناسی )انتروپولوژی، اتنولوژی یا 

انتروپومورفی( و یا هم علم ژنتیک تاریخی، پیوستگی آن 

ها را با پروتوتورک ها ثابت ساخت و نه کدام اثر مکتوب 

و سنگنبشته از آن ها بر جامانده است و  نه ذکری از 

 مکتوب دیرین در دست است .  ایشان در منابع
 

هزار سال  23داستان پدیدآیی این توده چنین است که حدود 

پیش سرما و یخبندان بزرگی آغاز گردید. این بود که 

نیاکان اروپاییدی ها که در آن برهه در جنوب سایبریا می 

زیستند، ناگزیر شدند به دامنه های جنوبی کوه های 

ون دریاچه بایکال بکوچند. سایان تا گستره پیرام -آلتای

بخش بزرگتر آنان در بیست هزار سال پیش به سوی جنوب )به 

گستره  قزاقستان( و جنوب غرب یعنی گستره میان کارپات 

 18دانیوب کوچیدند که تا  -پهنه های غربی رودهای ولگا

هزار سال پیش در آن جا آخرین بازمانده های نئاندرتال 

 ند.ها را اسیمیله و نابود کرد

 

از داده های زمین شناسی تاریخی می دانیم که در حدود ده 

هزار سال پیش از امروز آخرین عصر یخبدان رو به پایان 

گذاشت و ارتباط قاره امریکا با اروآسیا قطع شد. حدود 

هشت هزار سال پیش هم گرمای سختی آسیای مرکزی را فرا 

گرفت و این سرزمین بزرگ را تهی از باشنده ساخت. 

باشندگان بخش غربی آن به سوی کرانه های غربی رود ولگا 

مغولستان شمال  -کوچیدند و باشندگان گستره خاوری آن

خاوری )پیشینیان تورکان( هم به سوی شمال اقصی و شمال 

خاوری روسیه به امتداد جریان رودخانه ها رهسپار شدند 

 )که تا کنون همان جا زندگی دارند(.    

 

وی کاوش های باستان شناسیک، زبان دانشمندان از ر

شناسیک، انتروپولوژیک، نسب شناسی )ژنیتکی( تاریخی، 

ریشه شناسیک )ایتمولوژیک( و ....توانسته اند موجودیت 

این ها را در گستره پهناوری از شمال و شمال خاوری 

 روسیه و قاره امریکا تثبیت  نمایند. 

 پاراتورک ها )نیاکان تورکان یا هونوها(:

ی توان هونوها را به گونه مشروط و مفروض به عنوان م

پاراتورک ها )نیاکان تورکان( شمرد. هونوها در واقع 

بخشی از خیونی های تورانی بودند که در اثر آمیزش با 

در این جا باید متوجه چند زردپوستان به میان آمدند. 

 نکته باشیم:
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ژه بیشتر دانشمندان اروپایی نتوانسته اند میان سه وا

)خیون ها، هونوها و هون ها( تفکیک قایل شوند. در نتیجه 

قومی تورانی می   «خیون»گمراهی هایی را سبب شده اند. 

 خیونانتفسیر اوستا، آن ها را  -باشد. کتاب پهلوی

اوستا، صفت  –نویسد. اما در خود کتاب مقدس زردشتیان  می

ها ( یعنی خیونی نگاشته آمده است. هونوHyaona) هیائونا

)هیونگنوها( که در منابع چینی نام این قوم سینهو یا 

-Hiungو در آلمانی Hsiung-nuسیونو آمده است. در انگلیسی 

nu. 

 

بیشتر پژوهشگران بر آن اند که همانا همین خیون ها، 

نیاکان هونوها بوده اند که از سرزمین های نیایی خود به 

داد مرزی سوی مرزهای جنوبی سایبریا و شمال چین در امت

که کنون دیوار بزرگ چین در آن جا برپا است، شتافته 

بودند. در آن جا دو قبیله خیونی استقرار یافتند که 

تبار نوی به  –پسان ها در اثر آمیزش شان با چینی ها 

 نام هونوها )خونوها، سیونوها( پدید آمد.

 

، «تاریخ خلق هونو»به نوشته اکادمیسین گومیلیف در کتاب 

سال پیش از میالد  1650در حدود »نداشته می شود که چنین پ

هزار سال پیش از میالد که دقیق  -)بنا به داده های دیگر

تر می نماید(، شماری از زردپوستان چینی با بخشی از 

( و خون یوی ها хяньюньخیان یون ها ) -سپیدپوستان

(хуньюй .آمیزش یافتند و هونوها را به میان آوردند )

ها و خون یوی ها در دشت های کناری جنوبی خیان یون 

بیابان گوبی بود و باش داشتند. در افسانه های چینی 

آمده است که شهزاده یا سرداری از دودمان نیمه افسانه 

یی سیا )سیه( با خانوار و پیروان و هواداران خود در 

برابر دربار برافروخت و به بیابان گریخت و در آن جا با 

های کوچرو و دامدار بیابانگرد و دشتنورد شماری از تیره 

 «خیان یون ها و خون یوی ها آمیزش یافت.

این ها را روشن است نمی توان هونو خواند. اما می توان 

نیاکان هونوها یا پروتوهونو شمرد. نسل نوی که از آمیزش 

چینی های زرد پوست و بیابانگردان سپیدپوست پدید آمد، 

ر چند هم از بازماندگان خیونی هونوها ههونو نام گرفت. 

ها بودند، با توجه به آمیزش با چینی ها و سایر بومیان 

میتیست )دورگه و چندرگه( از آن ها متفاوت گردیده 

بودند.  همین گونه زبان آن ها که در آغاز از گروه 

ایرانی خاوری بود، به زبان پاراتورکی مبدل گردیده بود. 

ه شی ها )ماهبانویان یا هونوها در آغاز زیر سلطه یوئ

ُتخارها( بودند. اما مائودون شانیو توانست تخاریان را 

بر اندازد و خود شاهنشاهی بزرگی را در مرزهای سده سوم 

 میالدی داوم کرد. 96و دوم پ. م. پی بریزد که تا سال 
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برخی از دانشمندان اروپایی، هونوها را برای آسانی کار 

ده اند. اما روشن است با این خوان« هون های آسیایی»خود 

دشواری در این کار دشواری های دیگری را آفریده اند. 

است که پس از تسلط یابی هونوها بر سرزمین های گسترده، 

قوم زیر فرمان آن ها برای چند سده هونویی  24همه 

که سر « باشندگان کشور هونوها»یعنی  -خوانده می شدند

ورد. روشن است اگر کشور درگمی های بسیاری را پدید می آ

بخوانیم، در آن صورت « هونوستان»شان را به گونه فرضی 

می توان سایر اقوام باشنده این کشور را هونویی نه بل 

با توجه به همین سر درگمی «. هونوستانی بخوانیم»که 

بوده است که شماری از پژوهشگران، برای رهایی بابی از 

رخی از توده های زیر این کالوه سر درگم، برای توصیف ب

فرمان هونوها که دارای خاستگاه اروپاییدی تورانی 

بودند، و به زبان های ایرانی خاوری سخن می گفتند، واژه 

موهوم هون های سفید!!! )در واقع هونوهای سفید( را به 

کار بستند که درست نمی باشد. زیرا چیزی به نام هون های 

اشته است. این تنها سفید یا حتا هونوهای سفید وجود ند

 است.  « من در آوردی»یک اصطالح به گفته ایرانی ها 

 

در واقع، اقوامی که به نام ها هون های سپید خوانده شده 

اند، در اصل هونویی نه بل که توده های تورانی زیر 

فرمان هونوها بودند که متشکل از یوئه شی ها یا نیاکان 

و اویغورها، سیرها، کوشانیان، دی ها یا نیاکان یفتلیان 

دینلین ها، اوسونی ها و ..... بودند. روشن است زبان 

هون »این ها هم زبان سکایی ختنی بود. از این رو اصطالح 

هم بی پایه است. چگونه می شود « های ایرانی؟؟؟

تورانیانی را که  برای چندی زیر دست دولت هونوها 

 بودند، هون ها آن هم ایرانی !!! خواند؟

 

غاز فرمانروایی سیان بای ها و ژوژان ها یا روران با آ

ها )نیاکان مغول ها(، دیگر چتر سیاسی هونوها ها هم مدت 

ها از سر شان پس شده بود. از همین رو، هونویی خواندن 

آن ها درست نیست. حال چه رسد به هون خواندن شان . زیرا 

در پهلوی سایر دالیل، گستره بودوباش هونوها جنوب غربی 

مغولستان و شمال شرقی چین بود و شمار شان هم در اوج 

هزار نفر بیش نبود و در گستره گانسو و  260اقتدار از 

تورفان و ختن و کاشغر )جایی که دی ها و اوسون ها و 

سیرها می زیستند( اصال حضور نداشتند. تنها سایه و تاثیر 

 سیاسی داشتند. 

 

چهار بخش شدند. پس از باژگون شدن دولت هونوها، آن ها 

بخشی که در جنوب بودند، یا چینی ها مخلوط شدند. بخشی 

که در شمال غربی بودند، به سوی اروپا آمدند و بر سر 

راه با اورها )اورالی ها( و اوگرها و دیگر توده ها 

آمیزش یافتند و توده نو هون های اروپایی را به میان 
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که در شرق  آوردند که آتیال از میان شان برخاست.  بخشی

بودند، با بازماندگان دونخوها یا دونهوها آمیزش یافتند 

و تنها دودمان شاهی هونوهای شمالی نزد اوسون ها 

 گریختند که پسان ها در این جا نابود شدند. 

  

تا  این جا دیدیم که خیون ها نیاکان هونوها بودند و 

هونوها نیکان هون های اروپایی. اما این سه توده از هم 

از دید تباری و زبانی تفاوت داشتند. زیرا خیون ها 

تورانی یا سکایی بودند و زبان شان هم سکایی ختنی. در 

حالی که هونوها در اثر آمیزش با چینی ها پاراتورکی شده 

بودند و زبان هونوها هم پارا تورکی بود. روشن است هون 

ها بیخی به عنوان یک توده نو تبارز کردند و در باره 

 ان شان هم منابع فراوان اروپایی هست. زب

 

اما اصل مطلب در باره یفتلیان است که نادرست ان ها را 

خوانده اند. در باره یفتلیان دو « هون های سپید»از جمع 

« بای دی ها»دیدگاه هست: یکی این که آن ها برخاسته از 

داهه »یا دی های سپید اند. در اوستا از دی ها به نام 

یی ها یاد شده است. شاخه دیگر قوم دی عبارت یا دها« ها

یا دی های سرخ که اویغورها از « چی دی ها»است از  

بازماندگان شان به شمار می روند. آن ها در نیمه دوم 

هزاره یکم پیش از میالد در مرزهای چین می زیستند. اما 

پسان ها در نیمه نخست هزاره یکم میالدی زیر فشار چینی 

یختند. شماری از دانشمندان می پندارند که ها و .... گر



 390 

بای دی ها نخست به سینکیانک و ار آن جا به بدخشان 

آمدند و به پامیر مسکن گزیدند. 
184

   

                                                 
184

. در این میان وجه تسمیه بدخشان بسیار جالب می  

)بای دی شان( « بایدیشان»باشد. شاید بدخشان در آغاز 

« شان»بوده باشد. یعنی کوهستان بای دی ها. در این جا 

به معنای کوه است که از زبان چینی گرفته شده است. شاید 

ی این واژه را بای دی ها هنگام بودو باش در مرزهای شمال

چین از آنان عاریه گرفته باشند. به گفته گومیلیف همین 

اکنون هم در بدخشان در پامیر مردمی زندگی می کنند که 

خود را بادی می خوانند. به زبان عوام یعنی مردم که در 

منطقه وزش بادها زندگی کی کنند. )به راستی  هم در آن 

ه سامان پیوسته بادهای تندی می وزد(. اما روشن است ک

این تنها یک همانندی ظاهری دو واژه بای دی و بادی است. 

 طبق این فرضیه، بدخشان یعنی کشور کوهستانی بای دی ها.    

 

اما دیدگاه دیگری هم است که بدخشان را را کشور خیونیت 

استاد زبانشناسی در دانشگاه  -ها می خواند. جیالنی داوری

خیوینت ها را »هایدلبرگ آلمان در مقالتی نوشته است که 

و به  alxannano الخّنانو   alxannoالخانّ به زبان باختری: 

می نامیدند. از همین رو  alakhānaله خانه ٲسانسکریت میانه 

توانمند و نیرومند است که از طریق »به معنی  بدخشاننام 

-pāti*باستانی  ٔ  از واژه padaxšano «پادخشان»واژه باختری 

xšāna- ایی که پادشاهان، توانا بر تخت مشتق شده است، ج

 «.نشسته و حکمروایی می کردند.

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

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

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

م  شاهان را بگذاریم، در آن صورت با مفهو« بای دی»

 نیرومند بای دی ها رو به رو می شویم.

 

آنالیز سکه های شاهان یفتلی نشان می دهند که خود ایشان  

خود را خیون می خوانده اند. به سخن دیگر، یفتلی ها یک 

سیاسی )اتنوپولیتیک( خیونیت ها  -از گروه های تباری

بوده اند. مقایسه منابع گوناگون نشان می دهد که چنین 

)خیون « سپیت خیون»هایی حد اقل دو گروه بوده اند:  گروه

 )خیون های سرخ(. « کرمیر خیون»های سپید( و 

 

به گونه یی که کیالشتورنی نوشته است، خیون ها یکی از 

گروه های قدیمی کوچیان ایرانی زبان بودند در دشت ها و 

دامنه های نوار جنوبی آسیای مرکزی بسر می بردند. 

کتاب خود در باره یفتلی ها نوشته   115گریشمن در ص. 

نام تیره دودمان حاکم بوده است و خیونیت  -است که یفتلی
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بر سر این که هونوها به چه زبانی سخن می گفته اند، در 

میان دانشمندان ریشه شناس )ایتمولوژیست ها( جر و بحث 

ترین دانشمندان در این های فراوانی روان بوده است. بیش

که زبان نخستین نیاکان آن ها تورانی یعنی ایرانی خاوری 

)سکایی ختنی( بوده است، تردیدی ندارند. اما روشن است 

که پس آمیزش با چینی ها زبان شان به  زبانی که آن را 

پاراتورکی )زبان نیاکان تورگان باستان( می خوانند، 

 تغییر یافته است. 

  

این است که  از هونوها آثار مکتوب بر جا دشواری در 

نمانده است. همه داوری ها هم از روی چند نامی است که 

از شاهان آنان در آثار چینی برجا ماده است. باز هم 

مشکل در این است که تا چه اندازه این نام ها  با نام 

های راستین آن ها مطابقت داشته است. گذشته از این ها 

مله از نامه یکی از شانیوهای هونویی از هونوها چند ج

عنوانی امپراتور چین بر جا مانده است.  دانشمندان  

کوشیده اند با  ریشه  یابی این واژه ها نوعیت زبان 

هونوها را تعیین نمایند. باز هم در این جا  با دشواری 

هایی بر می خوریم. برای نمونه، در زبان هونویی خرگوش 

ر این جا شاید بتوان گفت که چون را قویان می گفتند. د

در زبان های کنونی تورکی هم خرگوش را قویان می گویند،  

باید زبان هونوها هم تورکی بوده باشد. اما به  گونه یی 

که پسان ها  دیده شد، قویان از کیهان ایرانی یعنی 

آسمان گرفته شده است و ریشه ایرانی خاوری دارد. شاید 

د مقدس آسمانی )کیهانی( می هونوها خرگوش را موجو

 پنداشته اند.

 

تاریخ »در کتاب پروفیسور اسحاقف و پروفیسور اسماعیلف 

« شانزدهم( -سیاسی تاتار ها )در سده های سوم -تباری

در زمینه از قول داکتر زویف چنین می  می 2007کازان، 

 نویسند: 
(  فراکسیون کاتون نسخه ها بنا به برخی از ورسیون ها )»

Katun   منشای خود را از تیرهRat -  gineok ( )تیره  مهتاب

یوئه شی می دانند که دارای خاستگاه هند و آریایی 

بزرگ  بودند. همانا در نزد یوئه شی ها یکی از خدایان 

( یدرخت زندگ بود )جریان سفید،   Kuyan  کئییان یریراه ش

                                                                                                                                                             

)به شکل خیون( نامی بوده است که مردم خود را با این 

نام می خوانده اند که عبارت بودند از اتحادیه قبایل 

 «ایرانی که با کوشانیان خویشاوندی داشتند.

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

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

بوده باشد(.  همچنین توپونیم )نام  جغرافیایی منطقه 

 خیتل( که پسان ها هیتل و یفتل شده است. 
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که با مهتاب پیوند داشت. تصادفی نیست که واژه   بود، 

omonic تورکی قووبان/ قویان koyan/Kuyan  با نماد کییان

 .(Zuev 2002: 75)پیوند دارد. 

 

آن چه به هونوها می گردد، از روی داشته های تاریخی می 

توان گفت که گستره بود و باش آنان هم مناطق جنوب خاوری 

مغولستان و شمال خاوری چین بوده است و نمی توان از 

ورکستان شرقی، غرب مغولستان و حضور آنان در گستره ت

قزاقستان و باالتر از آن آسیای میانه و پشته ایران سخن 

 به میان آورد.

 

پروفسور داکتر اسحاقف و پروفسور داکتر اسماعیلف در 

 -سیاسی تاتار ها )در سده های سوم -تاریخ تباری»کتاب 

 می نویسند: 2007کازان، « شانزدهم(

 

اتنوژنیز پروتوتورکی گستره و  Glottogonic گلوتوژنیز»

یا را زیر پوشش می برایو جنوب س یمرکز یایز آسپهناوری ا

و انسان  ی)اتنوکلتوری(فرهنگی تباری ریدر شکلگگرفت. 

به پیمانه بسیار ویژگی های  و ی )انتروپولوژیک(شناس

 یجیاختالط تدر را آمیزش و نقش عمده زبانی این مردمان،

مغولی با  -سیما(، تورکی نگولوییدی )مغولیمگروه های 

گروه های ایرانی اروپاییدی )اروپایی سیما( و نیز هندو 

 -اروپایی ها و همچنین با بسترها یا زیرالیه های اوگری

بازی کردند.  کت زبان تیو جمعها دیسامو، Finno-Ugric فینی

 (2011-207ص. ص.  1981)نوفگورودوا، 

ادامه داشت، روند این تعامل که در درازای دوره درازی 

، 1980شاید از عصر حجر آغاز گردیده باشد )چبوکسارف، 

  (1998، اویسزو 1992، سو شپ 1969باسکاکف 

 

فرهنگی قبایل  -سیاسی و تباری -در نتیجه روندهای تباری

سیاسی را تشکیل دادند  -تورکی چندین اتحادیه تباری

 )هونویی، اتحادیه سیان بی ها، توباها و ...(   

 

و اسماعیلف در ادامه از قول داکتر زویف می  اسحاقف

 نگارند:

پیش  یکم  در هزاره ایسآاور یها ر استپتباری د تیوضع»

همچون توان  یمرا  یکم میالدی هزارهنخست  مهین -الدیماز 

کوچرو و چادر نشین اقوام اختالط تدریجی و  یستیهمز

مختلف دارای فرهنگ های  زبان  یرکوو ت ی زبانرانیا

سر از سده های نخست اما  شناسیک توصیف کرد. نباستا

 یایآس یاستپ ها Turkizationتورکزاسیون  ندیفرآ عصرمیالدی،

از همین رو هم . می گردد لبدبه یک پدیده سراسری م یمرکز

زبانی مردمان باشنده این گستره  -است که سیمای تباری

 «.(Zuev ،2002: 44) دگرگون می شود.
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سنتز یا از  پاراتورکیبستر ت یا سویسترا تباری ختاری

 است: مشخص شده  باشندگاندو گروه آمیزش 

، در ولگاگروه ]اروپاییدی[ تشکل یافته در باختر رود 

ی مهاجرت هاروند در  الدیاز م شیسوم و دوم پهای هزاره 

غالب منطقه  تی، جمعیو جنوب یشرقجهات در  چند سده یی

ظاهر شده پسان   یئسینی و دره  ییولگا و قزاقستان، آلتا

   یسئینی شرق  یها استپها در 

  رون  آسیایی دارند.د یمنشاو گروه هایی که 

 

تاریخ تعامل و با آهم آمیزی دو گروه باشندگان 

دو نیم هزار سال  -]اروپاییدی و آسیایی[ در درازای دو

دیرین روندی که در جریان آن استحکام تباری عملی گردید 

زبان شکل یافت. همانا از جمع این  و جوامع تباری تورکی

قبایل نزدیک به هم در هزاره دوم میالدی توده های معاصر 

 تورکی روسیه و گستره های همسایه جدا گردیدند.

 

]بر افتادن شاهنشاهی یوئه شی ها به دست هونوها و راندن 

آن ها )از گانسو، حوضه رود تاریم، تورفان، ختن،کاشغر و 

انه، به معنای آغاز عصر فرمانروایی هفترود( به آسیای می

توده های تورکی زبان و مغولی بر استپ های اروآسیا بود 

 که روند استقرار آنان را در این پهنه فراهم نمود.  

 
با برافتادن هونوها در اثر دسایس چین، زمینه برای عروج 

نیاکان مغول ها در گستره توران خاوری )مغولستان( فراهم 

تورکان آشینایی و در آینده اویغورها و  گردید. برآمدن

قرغیزها هر چند توانست، برای چندی بار دیگر زمینه را 

برای فرمانروایی توده های تورکی زبان )که آمیزه یی 

بودند از تورانیان ایرانی زبان و مغول ها و چینی ها(، 

 هموار گردانید، اما دیرپا نبود. 

 

ها به دست ژوژان ها سر انجام هم  برافتادن دولت اوسون 

و کوچیدن آن ها از ترکستان خاوری به هفترود به معنای 

پایان فرمانروایی تورانیان ایرانی زبان در گستره توران 

 خاوری بود.

 

در پایان کار هم،  برافتادن سامانیان به معنای پایان 

فرمانروایی توده های ایرانی زبان بر گستره توران غربی 

 ( بود. )قزاقستان و هفترود

 

در آخرین پرده، بر افتادن امارت بخارا، و افتادن آن به 

پایان فرمانروایی توده های ایرانی  دست روس ها به معنای

زبان بر میانرودان ورز رود و تثبیت فرمانروایی نهایی 

تورکی زبانان  بر آسیای میانه با پشتیبانی روس ها 

 گ.[    -بود.
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 :تورک های باستان )تورکیوت ها(

کنفدراسیون قبایلی که خاقانات تورک را پی ریختند، 

مشتمل بر دوازده قبیله بودند که در آن آشینایی ها نقش 

پیشتاز و برجسته را بازی می کردند. در این حال، 

بازماندگان هونوها، بازماندگان ژوژون ها، اوسون ها، 

بازماندگان یوئه شی ها )تخاریان و کیداریان(، 

ها، کنگویی ها، چشی ها، شاید گروه هایی بازماندگان سیر

از تبتی ها و دیگر قبایل به ویژه تیله ها )دی ها( یا 

نیاکان اویغورها و تاتارها و خاگاس ها )نیاکان 

قرغیزها( هم در کنفدراسیون اشتراک داشتند. یعنی تیره 

خاصی به نام تورک وجود نداشت. تورکیوت ها نامی بود که 

اشتند. در این حال، مساله اصلی این ژوژان ها بر آنان گذ

است که ایل آشینا از دید تباری به کدام یک از اقوام 

 شناخته شده در آن برهه تعلق داشت؟     

 

دشواری در این است که در زمینه هیچ گونه سند مکتوب 

)منهای گزارش های گاهنامه های چینی( در دست نیست. آن 

یضی را در باره هم این گاهنامه ها اطالعات ضد و نق

خاستگاه آشینایی ها ارائه می کنند. تنها چیزی که می 

تواند در زمینه به ما کمک نماید، ریشه شناسی چند واژه 

بنیادگذاران –و نام بازمانده از پادشاهان آنان به ویژه 

نولوشاد و آشینا و نیز مسقط الرس یا محل  -دودومان

خی و کارگیری بودوباش نخسیتین آن ها، افسانه های تاری

از روش های پیچیده علوم گوناگون است. درست تجزیه و 

تحلیل واژگان، پژوهش پیرامون اسطوره ها و تعیین دقیق 

خاستگاه آن ها می تواند در زمینه به ما کمک نماید.  می 

توان گمان زد که آن ها در جایی در نزدیکی دامنه های 

کرده اند و جنوبی آلتای در شمال باختری چین زندگی می 

 از آن جا به آلتای کوچیده بودند. اما کجا؟        

 

 -به هر رو، در باره خاستگاه نژادی و تباری ایل آشینا

ایل هسته یی تورکان باستان، زبان نخستین شان و زیستگاه 

در میان دانشمندان تفاوت های بنیادی وجود  -نخستین شان

ر و مغولی دارد. برای مثال گروهی آنان را مغولی تبا

اوسونی تبار( و  -زبان و گروه دیگر تورانی )سکایی

 ایرانی زبان و برخی  هم پاراتورکی )هونویی( می شمارند. 

 

داده های پسین علمی به سود دیدگاه تورانی تبار بودن و 

 ایرانی زبان بودن آنان از کار برآمده اند. 

 

وار خان 500ایل آشینا در آغاز قبیله یی بودند متشکل بر 

از اقوام و تیره های گوناگون که پس از افتادن دولت 

  Zhelai Zhaiهونوهای جنوبی به دست چینی ها در شمال چین در 

و یا شرق تورفان و یا هم در جاهایی دیگری گه پسانتر 

 یادآور خواهیم شد، بسر می بردند. 
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دانشمند تورک  -به پنداشت پروفیسور دیمیتری واسیلیف

پنجم میالدی در  -ر حوالی سده های چهارمد»شناس روسی، 

میان قبایل هونوهای بعدی در استان تورفان در ترکستان 

شرقی، مردمانی می زیستند که به گمان غالب به زبان 

پروتوتورکی سخن می گفتند. )شایان یادآوری است که در 

این هنگام در تورفان در آغاز کوشانیان و سپس هم یفتلی 

نظور از پروتوتورکی هم همان زبان ها حاکم بودند(. م

بازمانده از هونوها است که آمیزه یی بود از ایرانی 

 شرقی دیرین و چینی میانه.

 

بر پایه افسانه های رایج در میان تورک ها، قبایل مخاصم 

هون به این ها یورش می برند و همه را می کشند. تنها یک 

نه معجزه کودک که دست ها و پاهایش را بریده اند، به گو

آسایی زنده می ماند. یک ماده گرگ خاکستری این کودک را 

می بیند و با خود به مغاره اش می برد و او را پرورش می 

دهد و بزرگ می کند و از او ده پسر )به روایت دیگر چهار 

 .پسر یا شش پسر( به دنیا می آورد

 
به گفته، داکتر عثمانف، نولو  -پسر ارشد این ماده گرگ

بنیادگذار دودمان قدیم تورکی آشینا گردید. به  -شاد

ترک های »گونه یی که پروفیسور برتلد در کتاب تاریخ 

نوشته است، کلمه شاد از شاه ایرانی گرفته « آسیای میانه

شده است و تورک های قدیم این لقب را برای سران قبایل 

)برای نمونه نام نوه ایستیمی  خود به کار می بردند.

 بود. لقب شاهان هونویی هم شانیو بود(. خاقان سوشا

 
پسان ها این ها با دخترانی از یکی از قبایل بومی 

تورفانی پیوند زناشویی می بندند و این گونه قبیله 

آشینا به دنیا می آید. رهبر ایشان آشین یا آشینا است. 

آشین یک کلمه ایرانی شرقی است. گومیلیف این کلمه را 

ز شونوچیونو گرفته شده است و می مغولی می پندارد که ا

چینی  -نویسد که آشین )شینو( گرگ معنا می دهد و پشوند آ

 460است که نشانه تکریم و تعظیم است( که در حوالی 

میالدی قبیله خود را که در معرض تهدید دشمنان قرار 

داشت، با خود به شمال مغولستان به کوه های آلتای به 

 د. گستره دولت ژوژان ها می بر

 
پسان ها )در حدود صد سال بعد( این قبیله با متحد ساختن 

سایر قبایل زیر ستم، در برابر ژوژان ها می شورند و 

دولت آنان را بر اندازند. درست در همین هنگام )سده ششم 

میالدی( است که برای نخستین بار کلمه تورک شنیده می شود 

 «.که شاید به معنای اتحادیه قبایل باشد
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یلیف روایت دیگری از این افسانه دارد. او می نگارد گوم

در میان قبایل شکست خورده از دست توبایی ها هنگام »که 

سرکوب شمال چین از سوی آن ها پنجصد خانوار آشینایی 

حضور داشتند. این ها از طوایف مختلف متشکل بودند که در 

باختر شن سی می زیستند که در سده چهارم از سوی هونوها 

سیان بای ها )نیاکان مغوالن( اشغال شده بود. آشینا از  و

موگانیو اطاعت می کرد که فرمانروای خئی سی  -سردار هونو

)منطقه یی در غرب اوردوس میان گستره هوان هی و نانی 

توبایی ها بر هونوها  439شان( بود. هنگامی که به سال 

اتصال « وی»پیروز شدند، و خئی سی را به امپراتوری 

خانوار نزد ژوژان ها گریخت  500ادند، سردار آشینا با د

و در دامنه جنوبی کوه های آلتایی ساکن شد و به استخراج 

 آهن برای ژوژان ها می پرداخت.

 
زبان های سیان بای  -در آن هنگام زبان بین القومی رایج

ها و مغولی قدیم بود. این زبان بازار، دیپلماسی و 

به شمال گوبی  439همین زبان در  فرماندهی بود. آشینا با

 «.آمد

 
به گونه یی که دیده می شود، قبیله آشینا از تیره های 

گوناگونی متشکل بود و زبان شان هم به قول گومیلیف 

پروتومغولی بود. برعکس، واسیلیف خاستگاه آنان را 

تورفان شرقی و زبان شان را پروتو تورکی )دقیق تر 

واند. دشواری در این است که پاراتورکی یا هونویی( می خ

در زمینه داده های موثق در دست نیست. همه چیز بر اساس 

حدس وگمان است. در منابع گوناگون چینی هم در زمینه 

 اطالعات ضد و نقیض بیان گردیده است.

 

داکتر اسحاقف و داکتر اسماعیلف از قول کلیاشتورنی می 

 نویسند:

 لیو قبا یکستان شرقبا تررا رک ها ومنشاء تافسانه ها »

ژو »ی نیچهونوهای بعدی پیوند می زنند: گاهنامه تاریخی 

 یسد:نو یم میبه طور مستق «شو

ی از هونوها خاص لهی( قبها رکوت)   Tutszyueتوتسزویی ها »

افسانه،  نیاطایفه یی آن ها آشینا است. مطابق نام اند. 

ن یاجنگجوکه  دشمنان خود آن ها  با پنهان شدن از ترس 

 های  کوه بودند، به یاری ماده گرگی بهکشته  زخمی را

 «خاوری( گریختند. )ترکستان تورفانشمال 

 ( 106-103 :1964 )کلیاشتورنی

 
از دید من، با توجه به این که در همه جا نام رهبران 

آشینایی به گونه یی با نام شاه پیوند دارد، و نام پدر 

گفت که احتمال آشینا هم نولو شاد بوده است، می شود 

تورفانی )توریانی( بودن ایل آشینا بیشتر می رود. پسوند 

در زبان چینی نشانه ارجگزاری و بزرگداری است. شاید « آ»
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این پسوند از زبان ایرانی خاروی به زبان چینی راه 

یافته باشد و  شایدهم  برعکس از چینی به زبان های توده 

د در واژه هایی های باشنده شمال چین. اکنون این پسون

مادر، بابا  -آنا ننا )ننه( -چون آبا، آپا )مادر بزرگ(

 -)پاپا(، ماما )مادر(، ماما )دایی(، کاکا )اکا به پشتو

 +شین +عمو(، آجا )مادر بزرگ در هزاره یی( و... شاید آ

آ به معنای شاه بزرگ و ارجمند و بزرگوار و یا هم چیزی 

« شین»اشد. حتا اگر مانند شاهنشاه و خان خانان بوده ب

را به معنای آبی هم بپنداریم، چنانی که شماری از 

دانشمندان از جمله اکادمیسین اسحاقف و اکادمیسین 

دانشمندان تاریخ نویس تاتاری در کتاب تاریخ  -اسماعیلف

قازان( هم بر آن تاکید  2007تباری سیاسی تاتارها )

از سوی دارند، آشینا یعنی سردار آسمانی. پادشاهی که 

آسمان فرستاده شده است. باز هم می بینیم  که شین به 

معنای آبی و تیره ریشه ایرانی دارد. چنان که همین 

 اکنون در زبان پشتو دقیقا به همین معنا به کار می رود. 

 
حال اگر آن ها در تورفان بود و باش داشتند، می شود 

سته نتیجه گرفت که تقریبا سه قرن در ترکستان خاوری زی

باشند و روشن است زبان شان بیشتر با زبان های رایج در 

این جا که با زبان کوشانی ها و یفتلی ها )از گروه زبان 

سکایی ختنی( نزدیک تر بوده است.  -های ایرانی شرقی قدیم

هونوهایی هم که در این جا می زیستند، در اصل هونویی نه 

متشکل از بل که توده های زیر فرمان هونوها بودند که 

یوئه شی ها یا نیاکان کوشانیان، یفتلیان و... بودند و 

روشن است زبان حاکم هم در این جا زبان کوشانی ها )زبان 

 تخاری( و زبان یفتلی ها یعنی سکایی ختنی بود. 
 

تازه پس از برافتادن دولت هونوها و آغاز فرمانروایی 

ها مدت سیان بای ها و ژوژان ها، دیگر چتر سیاسی هونوها 

ها از سر شان پس شده بود. از همین رو، هونویی خواندن 

آن ها درست نیست. از همین رو هم شاید واسیلیف آن ها را 

 خوانده است. یعنی بازماندگان هونوها. « هونوهای بعدی»

 

دشواری در این است که پس از تسلط یابی هونوها بر 

ا برای قوم زیر فرمان آن ه  24سرزمین های گسترده، همه 

یعنی باشندگان کشور  -چند سده هونویی خوانده می شدند

هونوها که سر درگمی های بسیاری را پدید می آورد. روشن 

بخوانیم، « هونوستان»است اگر کشور شان را به گونه فرضی 

در آن صورت می توان سایر اقوام باشنده این کشور را 

همین سر با توجه به «. هونوستانی بخوانیم»هونویی نه بل 

درگمی بوده است که شماری از پژوهشگران، برای رهایی 

بابی از این کالوه سر درگم، برای توصیف برخی از توده 

های زیر فرمان هونوها که دارای خاستگاه اروپاییدی 

تورانی بودند، و به زبان های ایرانی خاوری سخن می 
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گفتند، واژه موهوم هون های سفید!!!! )در واقع هونوهای 

سفید( را به کار بستند که درست نمی باشد. زیرا چیزی به 

نام هون های سفید یا حتا هونوهای سفید وجود نداشته 

من در »است. این تنها یک اصطالح به گفته ایرانی ها 

 است.  « آوردی

 

به هر رو، از دید من، شاید در آغاز چیزی همانند تور 

ار ک در میان یوت که حرف صداد +یوت بوده باشد. یعنی تور

دو حرف بی صدا در آن پسانتر افزود شده باشد. و این 

مغولی « یوت»گونه تورکیوت شده باشد و سپس هم دو باره 

باستان حذف گردیده باشد و تنها تورک مانده باشد. شایان 

یادآوری است که اویغوری ها همین اکنون هم تورفان را 

چینی گرفته توریان می گویند. تورفان شاید از تولوفان 

شده باشد که  ورسیون چینی توریان است. این گونه، امکان 

آن می رود که ایل آشینا با توجه به تورفانی بودن یا 

توریانی بودن خود، از سوی ژوژان ها توریوت خوانده شده 

 باشند.

 

به هر حال، چه زبان آن ها به مغولی قدیم )زبان سیان بی 

ن پارا تورکی )زیان ها( نزدیک بوده باشد یا با زبا

هونوها( و یا هم با زبان های ایرانی شرقی، آن ها به 

گستره دولت پارا مغولی ژوژان رفتند و در دامنه های 

 جنوبی آلتای مسکن گزین شدند.

 
آن ها به گمان غالب از سوی دولت ژوژان ها تورکیوت 

خوانده شدند. زیرا پسوند یوت یک پسوند پارامغولی است و 

هم آن ها را توکیوها خواندند. زبان چینی حرف ر چینی ها 

ندارد. یعنی در آغاز نه خودشان خود را تورک می خواندند 

و نه دیگران آنان را به این نام یاد می کردند. از این 

 رو، اصطالح تورک متاخر است.

 

 -لئو گومیلیف )نوه آنا احمدووا پروفیسور داکتربه گفته 

ه تورک کنون صرف بار زبانی واژ –سخنور نامدار تاتاری(

دارد. طرفه این که واژه تورک در آغاز هم تنها بار 

اکادمیسن پروفیسور داکتر اوسکون زبانی داشته است. 

رییس انجمن تاریخ دانان قرغیزستان در کتاب  -عثمانف

در بیشکیک به چاپ  2012که به سال « تاریخ قرغیزستان»

ی تایید شده از رسیده و کنون به عنوان کتاب درسی رسم

سوی وزارت آموزش و علوم جمهوری قرغیزستان در موسسات 

آموزش عالی آن کشور تدریس می شود، در زمینه می نویسد: 

واژه تورک در آغاز، شاید بار زبانی و اجتماعی داشته »

بود، تا تباری. چون در آغاز، تنها نمایندگان 

ما با اریستوکراسی نظامی را به این نام می خواندند. ا

گذشت زمان، نه تنها برای طایفه یی که در راس 
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اریستوکراسی نظامی قرار داشت، بل که برای همه اقوام 

 «زیر سلطه آن ها تعمیم پیدا کرد.

 

 در ویکی پیدیا یه زبان پارسی در باره ترک آمده است:
همان باشد  دیترک با ۀفیپورگشتال طا-هامربه پنداشت »...

( و تاوسیبه صورت تارژ تااوس )ترگهرودوت  فاتیکه در تأل

 است. در تورات به صورت توقارمه )توغارمه( نوشته شده

 .«به خانات روران مهاجرت کردند نیج یاز ل نایخاندان آش

 
سرزمین ساکن در  فیطوانام های هردوت، در آن جا که ...»

 ف،یاز آن طوا یکی: دیگو یبرد، م یرا م یتیمملکت س

، از «ماال  وسیپمپون» باشد؛ و  یم «رکیا» موسوم به 

در  یکتاب یالدیرمن که در سال چهل وسه م یجغراف یعلما

 حی: صحدینموده گو حیرا تصح رکیکرده، ا فیتال ایجغراف

و  قیتصرف را تصد نیاست؛ و اهل فن، ا« ترکواوترک» آن 

 خط سوم( 104.)ص«. کرده اند  نیتحس

 
مآخذ زبان  نام توران با ترکان  و در یرانیمآخذ ا در

 ،یو در مآخذ عرب انیانیبا خ انیتالیه ،یو زرتشت یپهلو

با  انیتالیه ،یها و در مآخذ ارمن با ترک انیتالیه

است که  یلیاز دال یکی نیاند و ا شده ختهیآم انیکوشان

 است. منطقه را مشکل ساخته نیا خیمطالعه در مورد تار

 

عل تورمک ، کلمة ترک را مشتق از ف1879/ 1296در  یوامبر

دانسته « به وجود آمدن »و « کردن  دمثلیتول» یبه معنا

ش 1344(. دورفر در 143، ص 2، بخش 12است ) د. ا. ترک ، ج 

اورخون آمده  ی، کلمة ترک را که در سنگنبشته ها1965/ 

 رمعنا کرده و مول« خلق وابسته به دولت و تبعه »بود 

و در « رت قد»و  «روین»کلمة ترک را در صورت اسم بودن 

معنا کرده « قدرتمند»و  «رومندین»صورت صفت واقع شدن 

از جمله تامسن ،  ز،یمحققان ن ینظر را برخ نیاست . ا

اند ) د. ا. ترک  رفتهیکالوسون ، نمت ، دورفر و بازن پذ

 .(295، ص 1اوغلو، ج  ی، همانجا؛ آوج

 
اورخون کلمة توروک معموال  با کلمة  یدر سنگنبشته ها 

، خلق ، مردم ( همراه بوده و به صورت  لیقبابدون )

، سنگنبشتة کول  نیتوروک ُبدون )مردم ترک ( آمده است )تک

 ةی، رو27، 25، 22، 11ـ10، 6 ی، بندها یشرق ةی، رو نیتگ

، سنگنبشتة 6، بند  یشمال ةی، رو8ـ 6 ی، بندها یجنوب

، 30، 22ـ21، 19، 10، 7 ی، بندها یشرق ةیقاغان ، رو لگهیب

 شترینام ب نی( که ا8، 6ـ 5 ی، بندها یشمال ةی، رو38، 33

 نیداشته است . از مطالب مذکور در ا یاسیجنبة س

شود که ُترک ُبدون فقط شامل  یبرداشت م نیسنگنبشته ها چن

 .«شده است یاز ترک زبانان دشت م یبخش
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 -هر چه بود، در این جا بود که یکی از نواده های آشینا

گ خاقانات تورکی را تاسیس کرد. باز هم بومان، دولت بزر

باید متوجه بود که خاقانات نامی است که پسان ها به این 

دولت داده شده است. چه، ات نشانه جمع عربی است و در آن 

هنگام یعنی در سده ششم میالدی اعراب چه که حتا ایرانیان 

هم تورک ها را نمی شناختند و ممکن نبود که خود شان 

ا خاقانات خوانده باشند. چه نمی توانستند دولت خود ر

کلمه خاقان را با ات عربی جمع ببندند. هر چه بود، 

دولتی به میان آمد که در راس آن خاقان بود. خاقان هم 

ایرانی گرفته شده  -خان -به روایتی، از دهگان )دهقان(

 است. 

در ویکی پیدیا  به زبان روسی در زمینه چنین می  

 خوانیم:

، Y Bichurin،  ن. یا. بیچورین  LN Gumilyovگومیلیف  ل. ن.»

 ،NA Aristov ان. آ. اریستوف ،VV Grigoryev و. و. گریگوریف

ک. آ. ، Grum Grzhimailoگرژیمایلو-گ. ای. گروم

 MIاینوسترانتسیف، س. ای. رودینکو، می. ای. ارتامانف

Artamonov   خیتار دبستاندانشمندان شمار دیگری از و 

کوچی شناسی )مطالعه توده له امس پرداختن به ضمن هیروس

ق و منابع مکتوب سوابهای کوچرو و چادرنشینان( بر پایه 

تورک های  حفظ شده تا به امروز در باره  منحصر به فرد

گاهنامه های تان  و ینیچتاریخ های دودمان های  -باستان

و تاریخ های   Suishuسویی شو ،Weishu وی شو، ،Tanshuشو 

منابع و  یشرق ی )بیزانتینی یا روم شرقی(روم -نانییو

 دندیرس جهینت نیو به ا یارسپو  یعرب ی،نوشته شده ارمن

بزرگ خانات که رهبری  Ashinaنمایندگان دودمان آشینا که 

ی ]و زبان مغولدارای خاستگاه  را در دست داشتند، رکوت

 گ.[ بوده اند.-پروتومغولی

 

س. گ.  ،H. B. Haussigیگ هاوس همچون یگریدپژوهشگران 

، Bernshtamآ. ان. برنشتام  ،Klyashtorny SGکلیاشتورنی 

ار. ، SP Gushchinگوشچین ،DG Savinovساوینف ، Yu.A.Zuevزویف 

 ،یندالیف ،یفراریچارد نلسن تاش، -ارونان. 

 یه خاستگاهفرضکوشیده اند  گرانیو د  Mahpirovماخپیرف

آشینا را مطرح «( ید +ساک  -ایی و اوسونی)سغدیساک

 :را می آورند ریز آوندهاینسخه  سود اینبه  نمایند و

نامکسان  در را بایسته است« آشینا»ی نام تباری ها شهری

اوسونی  -ییساکا تیره یی  antroponimii یا انتروپونیمی

چنین می   Klyashtorny کلیاشتورنی  و  Haussig جویید. هاوسیگ 

تیره آشینا و نام پارسی م ناپندارند که پیوند میان  
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برآیند ریشه شناسیک  تواند   یم ahşaẽna باستانی اخشاینه 

ی به دست بدهد.بخش تیضا)ایتمولوژی( ر
185

 

 

خود را به سوژه تورکستان خاوری محدود بسازیم،   اگر احت

سغدی به معنای   xs'yn'k (-əhšēnē) مورد نظر درمطلوب فرم 

 می آید.  «رهیتنیلگون  ی،آب»

 

 «یآب» - āşşeiņa (-āşşena) یی()برهما ییساکا-یختنه زبان ب

 . درپدید آمده است -ahş-> āşş کشیده همچون توسعه -ā- که ،است

معنا می دهد   یره و تاریکت ،یآب -  āśna-  A زبان تخاری 

ی گرفته شده سغد ایو  ییساکا -یختنزبان های از که )

 است(.

 

   (āşşeiņa ~ āşşena>)کایی ی یا ایتمولوژی ساشناس شهیردرست 

و )فونوتیکی(  ییآوااز دید )رنگ آسمان(  «یآب»معنای با 

این دیدگاه  کامل است. رسا و  یی )سیمانتیکی(معنا

ی تورکان هم به گونه طلسم یباستان یها بهیکتهمچنان در 

 .می گردد مکتوب تایید 

 

در باره  تی، در رواOrkhonُارخون   بزرگ یهاسنگنبشته در 

شاهنشاهی نو را پی ریخته  ی که، مردمها انقاخ نخستین

خوانده شده اند. صرف نظر kök türk تورک  کوکبودند، به نام 

 در این واژه،« کوک»از تعابیر و تفاسیر فزونشمار کلمه 

همخوانی ایده آل آن را از دید سیمانتیک )معنایی( با 

 مفهوم نام آشینا  خاطر نشان می سازیم.

 

                                                 
185

 -می گردد، این واژه« شاه»آن چه مربوط به واژه .  

( هیَ ثیَ خشا "xšāyaɵiya") باستان یپارس یها بهیدر کت «شاه»

 یواژه پر بسامد در متون پارس نیا است. نوشته شده

باستان بوده و  یپارس ییبر خالف قواعد آوا ایباستان گو

 xšāyaɵiya شکل واژه  ست؟یچ لیدانسته اند.  دل یآن را ماد

واژه  نیدر ا ti̭ .هستبوده  -kšāi̭ati̭a* نیآغاز ییایدر زبان آر

شکل در  نیبوده و ا ɵi̭ شکلبه  نیآغاز یرانیدر تحول به ا

 یمانده. اما در پارس یباق یو ماد ییاوستا یزبان ها

تحول  ši̭ به نیآغاز یرانیا ti̭ نیباستان بر اساس شواهد ا

 یصفت پارس میناتو یم اتحول ر نی. شاهد ارده استک دایپ

واژه در  نی. امیکن یتلق «قتیحق» یبه معنا -hašiya باستان

  -haiɵya به شکل ییو در اوستا -satyá به شکل تیزبان سنسکر

 ییایآر ti̭ واژه تحول نیکه در ا دیکن یهستند. مالحظه م

قابل مشاهده   باستان کامال   یپارس ši̭ و ییاوستا ɵi̭ به نیآغاز

 یبر اساس قواعد نگارش اواژه شاه ر میپس اگر بخواه .است

 مندرج در xšāyaɵiya یبه جا دیبا ،میسیباستان بنو یپارس

 «.میسیرا بنو  xšāyašiya واژه ها، بهیکت
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گواه بر « کوک»و واژه « آشینا» و روشن نام حیرص یابیرد

ی آن در خارج یو منشاو نخستین  یاصل یمعنا آن  است که 

پولی اتنیکی فرهنگ که بیخی با  ،آغاز از دست نرفته بود

همخوانی  رکوت قانات نخستینخا )چند تباری( شکل یافته در

 طیمحدر  L. Bazin و سازگاری داشت. مگر به گفته ل. بازین

بیلگی   Otyuk  برپایی اردوی اتیوکی دوران یو فرهنگ یسایس

خاقان دیگر بار پیشین خود را از دست داده و رنگ   

 قومیتی یافته بود.

]کلیاشتورنی در کتاب دولت ها و توده های دشت های 

در گستره بود و باش ]ایل[ آشینا »اروآسیایی می نویسد: 

شندگان ایرانی بیشتر با 460سر از اواخر سده سوم تا سال 

)سغدی و تخاری( )هندواروپایی( بسر می بردند که روشن 

است  بر زبان و سنت های فرهنگی آشیناییان تاثیر می 

گذاشتند. درست در همین جا بود که اساس پیوندهای 

تنگاتنگ ترکان و سغدیان گذاشته شد که تاثیرات عظیمی بر 

 «اشت.کلیت فرهنگ و دولتداری تورکان باستان بر جا گذ

 

 می نگارد:  70او در ص. 

سرکوب ها را وزغاو گریشورش دژوژان ها  542 زییدر پا»

 ی چینشرقوی  تختیبه پایان اوغوز شورش پیشوای کردند.

این رفتار شد.  یمهربان گریخت که در آن جا با او با

غربی )حریف وی شرقی( اتحاد با  یوگونه، دیگر برای دولت 

 میتصمبود که وئدارای سیاه  اینممکن شد.  ریغها وزغاو

اطالعات با توجه به او ها گرفت.  ترکنزد سفارت به گسیل 

باره ارتباط جینولوژیک )شجره یی( ایرانی دودمان در 

که در را  ییبخارا یسغدیک سفارت راس در  نایآشپادشاهی 

 شمیجاده ابردر یکی از مراکز بازرگانی  نیچاقصای غرب 

 « زندگی می کرد، گماشت.

 

 بر خاستگاه زینخاور شناس دیگر  – Yu.A.Zuev یو. آ. زویف

به ویژه به او  اوسونی آشینا تاکید می ورزد:  -یساک

و اوسون ها  –ی ساک هامنشاباره در ها افسانه همانندی 

را « اوسونی آشینا»آشینا توجه می کند. برای نمونه او 

 برجسته می سازد.

 

ونیا )کشور موقعیت قدیم سرزمین اوس محل گاهنامه .1

)دون هوان(  و دانهوانگ Tsilyan اوسون ها( را میان تسلیان

 تعیین می نماید.

 

در منطقه  هانیش سی های یا در غرب آشینایی ها- .ب.1

یعنی درست در همان منطقه که اوسون ها  Shara نورا  -شارا

در آن بود و باش داشتند، در سرزمین اوسون ها بسر می 

 بردند. 
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های مرز دار نشین کوچکی بودند که درسر اوسون ها .2

 و ها زندگی می کردند. هون یغرب

شاخه  ، سرزمین آشیناهاافسانه یدر تمام نسخه ها -ب..2 

 .وها می باشدهونکشور در غرب  یغرب یایاز در ییجداگانه 

 

 یوئه شی ها -خود هیهمسا. اوسون ها از دست قبیله 3

شاهزاده  کیا تنهآن ها  نیزمسر بودند و در  نابود شده

 بود. مانده زنده نوزاد 

ی خود نابود شده ها هیهمساآشیناها هم از دست   -ب..3 

برده  جان سالم به درتنها یک کودک از نبرد و بودند 

 بود.

 

 یبرا اه،یگرگ و کالغ س ماده -های نیایی اوسون هاتوتم . 4

 .ندکه او را از مرگ نجات دادآمده بودند  کمک به کودک

به یاری  گرگماده  کنه آشینایی ها می گوید که یافسا. 4 

، اما یاد نمی شودکالغ روایت از  در و کمک شتافته بود.

 فهرستی درازی از تاماگ ها را  )لکه سفید( شکاف نیا

tamgas در آن  دنده یکه نشان مپر می کندtamg  ییاینآش -

 آورده شده است. اهیکالغ س

شانیوی  ور به اردوگاهبه خا پسر. در افسانه اوسونی ها 5

آموزش و پرورش یافته جا  در آن وها برده شده بود وهون

روح بود و بزرگ شده بود. در روایت اوسونی این پسر یک 

 است. گ.[ بوده-]آسمانی

ماده گرگ و پسر بچه بودند که  –نیاکان آشینا  -ب..5 

 یم یمغولستان داخلبه   آن ها را به خاور شارا نور روح

 برد.

، میان یوئه شی ها و اوسون ها بار د سالا گذشت چن. ب6

یوئه شی ها  به شکستدیگر جنگ  در می گیرد که این بار 

 .دانجاممی 

]شایان یادآوری است که اوسون ها در آغاز زیر تسلط یوئه 

نیاکان کوشانیان( بودند  -شی ها )ماهبانویان یا تخاریان

ونوها که در و از دست جور و ستم های بی پایان آنان با ه

موقعیت همانندی قرار داشتند، با آن ها همدست شدند و 

پادشاه آن  -شاهنشاهی ماهبانوبان را بر انداختند، کیدار

ها را کشتند و سرزمین های شان را در گانسو و تورفان و 

 گ.[.  -ختن گرفتند. 

در افسانه آشینایی ها چنین آمده است که سردار . 6 

زنده هنوز  هم پسر از این  که مخاصم با آگاهی یافتن 

آشینا را بکشد و  بار دیگر لشکرکشی می کند تااست، 

قبیله را هم  نابود کند. مگر موفق  توتم همراه با  او

 نمی شود.
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باختری زیستگاه نخستین خود می به شمال . اوسون ها 7

)گستره تیان شان و دریاچه ایسیک  هفترود به -کوچند

 .کول(

مسیر همانندی را می پیماید. اردوگاه  آشینا همه -ب..7

 هی لو در تاالس قرار  داشت. -آشینا 

 

اوسون توانمند می  لهیقببر پایه همین افسانه ها،  . 8

نخستین سردارد  می دهد. و قلمرو خود را گسترش  شود

 می شود.پسر اوسونی پدر ده 

در اما  آشینا هم به ده تن می رسد. کودکانشمار  -ب..8 

 یتوجودم تیبه واقع یمصنوعبه گونه نسخه  ده پسر این جا 

 .گره خورده است یرک غربو( خانات تاون اوک) لهیده قب

 

گی یی خانوادزویف چنین می پندارد که اوسون ها پیوندهای 

 داشتند.رک وتنخست خانات آشینا در  حاکم لهیبا قب

 

 و د. گ. ساوینفBernshtam همین گونه، آ. ان. برن شتام 

Savinov  ییساکا شمار دیگر خاورشناسان بر خاستگاه و- 

کنند  یها اشاره م آن اوسونی  آشیناها تاکید می ورزند.

تایید سوئی شو  نیاکان آشینا از کدامین تیره که با 

 )هوهای همچوش( بوده اند.  « هوهای مختلط یا مخلوط»

 

 بیچورین « اطالعات مجموعه»پیشگفتاری که بر در برنشتام 

Bichurin  دانشمندی که شمار فراوان آثار چینی باستان را(

خاطرنشان  1950 گ.( به سال -به زبان روسی ترجمه کرده بود

ی یا بربر معنا می دهد وحش–« هو»ینیچواژه که ساخته بود 

یکی می رک وبا نام تی ها نبودند که آن را نیچاین که 

 پنداشتند و شناسایی می کردند.

 

در  ژهیوچینی ها به  رنشتام،به تایید بحال،  نیا اب

 ه)ب طبق معمول یانهم یایو آسخاوری مناطق ترکستان 

ل ب ،رکوت لیقبا نه« هو»زیر نام (، ی چند مورداستثنا

 یانا را می شناختند.سغدمردمان زمیندار بیشتر 

 

)یکی از  -شادروان پروفیسور داکتر س.گ. کلیاشتورنی

پیرامون  ن(، کهبزرگترین تورک شناسان و مغول شناسان جها

 ها در باره تیره آشینا پژوهش کرده بود، با افسانه

 گاهنمانه های تاریخی یخیشواهد تار (سهیمقاوراندازی )

چین با این افسانه ها خاطر نشان « یشو سوئ» یدودمان

 یواقعفسانه ها دارای شالوده و پشتوانه ااین که ساخت 

در حال  ی( آنخنگاریتارهیستوریوگرافیک )ارزش  اند که

و پیشنهاد کرد تاریخ  رسد یبه نظر مبی تردید حاضر 

 :ی تقسیم کردمتوالرا به دو دوره Tÿrk دیرین قبایل تورک 
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هنگامی که  – gansuyso-gaochaگاوچه یی -/ دوره گانسویی1

شبان و  لیبا]هسته[ نیاکان تورکان آشینایی از جمع ق

شدند  لیتشکخاوری  ترکستانگستره زبان در  یرانیا بومی

 میالدی(.  460سده سوم میالدی تا در )

 یگروه قومدیگر اتنوس )که هنگامی  یی،آلتا/ دوره 2

سال  552-460)کرد  مغولستان مهاجرت  یبه خاک آلتا (رکوت

 ی(.الدیم

 

ایل آشینا که گیری کرد  جهینت چنین چیزی اجازه می دهد 

ون از تیره های گوناگ Pinlyanو پین لیان   Hexi هیسی در

گ.( -یی )دقیق تر تورانی های ایرانی زبانهند و اروپا

تباری که منابع چینی آن را  )هوهای  –ریخت یافته بودند

 همجوش یا مختلط( خوانده اند. 

 

ده سوم سآشینا )از  ایل یریشکلگ دوره ، در گستره نیدر ا

نوبی کوه های ج( ]که ایل به دامنه های  460 ی تا سالالدیم

زبان دارای  ییاروپا .[، باشندگان هندوگ-آلتای کوچید

در ریختیابی تباری  تخاری و یرانیاهای 

( آشینایی  ها برتری داشتند. از ethnogenys)اتنوژنیز

همچنین بر می آید که در شکلیابی ایل  ینیمنابع چگواهی 

 آشینا همچنین تیره های هونویی مشارکت داشته اند.

 

  لت تسزیوتسیوی هاو برافتادن دو شکستسرکوب و پس از 

tszyuytsyu  هی سی  درHexi ، گاوچان   بهآشینایی ها Gaochang  

و به  ندافتادها  زیر فرمان ژوژان  460از گریختند و پس 

در این جا )که کان  جاگزین شدند. یآلتا یجنوب دامنه های

 های آهن سرشار دارد(، آشینایی ها پیشه وران  و

ی( و آهنگری می متالورژهن )ذوب آ که بهدند، ی شصنعتگران

 پرداختند.

 

آشینایی ها  می پندارد،    Savinovبه گونه یی که ساوینف 

 یبستر فرهنگدارای  بومی لیقبا خود با میهن نودر 

بر خوردند. چنین بر می آید که مقارن با   پروتوتورکی

ی را ریفرهنگ پذ یندهایفرآ خستیننبتوان  ،زمان نای

 ینگفره -یخیمجموعه تار جادیز اآغاکه سر مرتبط دانست

 را  گذاشتند. باستان یرکوت

]شایان یادآوری است که بر سر این که در این هنگام در 

گستره شمال باختری مغولستان در دامنه های جنوبی آلتای 

چه توده هایی می زیستند، اوسونی، بازماندگان یوئه شی 

ها و... قبایل دارای زبان های ایرانی خاوری یا 

ویشوران زبان های پروتوتورکی، دیدگاه واحدی نیست.  از گ

سوی دیگر باید به یاد داشت که در طی چندین سده پس از 

اواخر سده یکم میالدی تا میانه  سر ازبر افتادن هونوها 

های سده ششم میالدی زبان های پروتو مغولی و پارامغولی 



 406 

. سیان بی ها و ژوژان ها، زبان رسمی و رایج بوده است

این گونه می توان برداشت کرد که زبان تورکی باید یک 

زبان چند کانونی و سنتز و همجوش بوده باشد که بنا به 

 12زبانی که برای همه  -نیازهای دولت خاقانی ساخته شد

قبیله باشنده گستره این دولت قابل فهم باشد. از همین 

زبان تورکی را اسپرانتوی عهد  -رو هم  است که واسیلیف

 باستان در پهنه استپ ها خوانده است. 

 
از سوی دیگر، تبار یا اتنوس تورک هم آمیزه یی بوده است 

از سازواره های تباری گوناگون که در اثر آمیزش انسان 

های دارای خاستگاه های نژادی و تباری گوناگون به میان 

آمده است. اما باید به یاد داشت که در شالوده این 

ساکایی( و  -پوست ایرواروپایی )تورانیاتنوس نژاد سپید

در شالوده زبان تورکی چه هونویی و چه  آشینایی، زبان 

 گ. [-های ایرانی خاوری قرار دارد(. 

 

 ی،اسیو س ینظامتکاپوهای پویای آغاز آشینایی ها با 

گوناگون تورکی را در پیرامون خود متحد ساختند. اقوام 

خود معنا می کالهشد که پذیرفته   Tÿrkتازه پا هم ام دولتن

ی آلتا کوه های  ییایجغراف یها یژگیودهد )از روی 

. همین گونه، ()زرین( که شکل کالهخود آهنین را دارند

ها نام گرفتند. ]شایان یادآوری رک وت هم دولت  تیمعج

است که گروهی از دانشمندان بر آن اند که تورک نیرومند 

یکی از معانی تور  معنا می دهد. شاید با توجه به آن که 

هم نیرومند بوده است. گروه دیگر بر آن اند که تورک یه 

 معنای تیرک خیمه یا تارک خیمه یعنی سقف خیمه می باشد. 

دارد و از « تور»بنده بر آنم که کلمه تورک ریشه در 

 توریان )تورفان( گرفته شده است.

 

در یک سخن، در زمینه اختالف نظرها فراوان اند. همان 

نه در باره خاستگاه نخستین آشینایی ها هم اختالفات گو

 گ. [-فروان است. مانند ائیریانم ویجای ایرو اروپاییان

 حاکم شد.دودمان نام  آشینا هم لمهک

 

چین شناس شناخته شده هم در  – SP Gushchinس. پ. گوشچین 

او باره منشاء دقیق آشینا، پژوهش هایی انجام داده است. 

آشینایی ها منشاء باره ه از افسانه در کند ک یاشاره م

از ها )تورک ها(   tukyue نیاکان توکیوییکه  میدان یم

وها  برخاسته هونباشنده شمال گستره  -«سو»حاکم دودمان 

索 诃 همچون سوخئی  ینیچ زبانسکاها در  لینام قبابودند. 

 索 國 دودمان حاکم سو»ایما یا هیروگلیف  که بااست   ،

تدقیق و آزمودن درستی این گمانه،  یبرا می باشد.منطبق 

که در آن  ،ی مراجعه کردنیچواژه های توان به فرهنگ  یم
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تعبیر و «saak» ساک 索ایما یا هیروگلیف سوخئی شیگوخوانش 

 تفسیر می شود. 

 

یی( چینی، ایما آوا) ی فونییتیکیها گاهیپادر  ن،یمچنه

نیز آن  نکه شدر خوان ،ساک / ساک 索 = sāk/sâk یا هیروگلیف

برآیند سخن هم این که . یادآوری و نشان داده شده است

که همچون نیاکان « سو»دودمان ناشناخته و نامفهوم »

آشینایی ها آورده شده است، در سیمای مفهوم روشن 

 شمالمبدل می شود که در جایی در « ساک ها نیزمسر»

که در  هایی نیزمیعنی در سر سرزمین هونوها واقع است...

ورگان ها )قرغان ها( یا گورستان های تپه یی گآن 

 قرار دارد.Ukok پشته کوه های هموار  و کیریپاز

 

به طور که  ،یباستان شناس تیسا چهی، باور ساوینفه ب

  Bichurinاز سوی بیچروین شرح داده شدهتوضیحات کامل با 

و  یبراینه در جنوب س مطابقت داشته باشد و سازگار باشد؛

. هر چند، شناخته نشده استتا کنون  یرکزم یایآسنه در 

به چشم می  یرکوت یمیقد یاز عناصر آن در زمان ها یاریبس

 خورد.

 

 explanationsتواند چند  یم ساوینف، چنین چیزی به گفته

 :داشته باشد حیتوض

و  یمرکز یایآس گسترهدر  tukyue (. گورهای توکیویی ها1 

 .تا کنون کشف نگردیده اند یبرایجنوب س

است  (compilation ی )کومپلیاتیفیقیتلفبار  دارای( منبع 2 

و خاکسپاری مراسم از چرخه  واحد شرح یک در آن درکه 

 یمچشم مختلف به  یزمان های از اطالعات)سوگواری(  ادبودی

 .خورد

 

در منابع شکلی که  در آن خاکسپاری توکیویی هاراسم (. م3

مختلف  یس اجزابر اساپسان ترها ، است مکتوب ثبت شده

ی برایجنوب س یباستان شناس یها تیاز سا یحاضر در برخ

 .است تهشکل گرف قدیم یرکوت دوره

 

 محیطدر مردگان  cremationمسلم است که مراسم سوزاندن 

الیه باریک  محافل بسیار محدود و کوچکو  یرکوتخاقان های 

ایل »یعنی تنها ویژه . ه بودشد رفتهیحاکم پذخاقانات 

دارای منشای است  ریکه امکان پذ بود« ان آشیناییسردار

 یی بوده باشد. هند و اروپا

]می دانیم که سوزاندن مرده ها از زمانه های کهن تا 

همین اکنون در میان برخی از  باشندگان سرزمین هند رواج  

  گ.[-دارد که شاید ریشه ایروهند واروپایی داشته باشد.
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 که شرح آن در تان شو  در نتیجه همین آیین مرده سوزی

Tanshu   باالییان  ی ازکیبار اریبخش بسآمده است و ویژه

می توان  ادیاحتمال ز توکیویی بوده است، به )اشراف(

چنین پنداشت که دیدگاه  ساوین دال بر این که گورستان 

تا  یبرایو جنوب س یمرکز یایآسهای توکیوها در گستره 

 ت. کنون کشف نشده اند، درست بوده اس

 

وتم کالغ همچون ت زویف خاطرنشان می سازد که موجودیت

اوسون های باستانی تردیدی بر نمی انگیزد. بر   یی لهیقب

پایه روایات اوسونی نیاکان زادگان اوسونی ها کالغ و گرگ 

بوده اند. این فاکت در تاماگ های اوسون ها بازتاب 

 یافته است که  به روی آن کالغ رسم شده است. 

 

ری از پژوهندگان خاطرنشان ساخته اند که آشینا در شما

 زبان  عربی به شکل شانئی بازتاب یافته است.

 

)برگرفته از کتاب: زویف، تاریخ تباری اوسون ها، 

پژوهشگاه علوم قزاقستان، آثار پژوهشکده تاریخ، باستان 

شناسی و اتنوگرافی )تبارنگاری(، جلد هشتم از انتشارات 

 .1960زاقستان. آلماآتی پژوهشگاه علوم  ق

 
 ارنوشتاز رک وت یشرقخاقانات در دوره دوم آشینایی ها 

، آنخود کار می گرفتند  که  بر شالوده  یطلسم یباستان

در از نوشتار سغدی  .داشته بود ریتاث ی نیز سغد وشتارن

فداکاری های   سنگ های یادمان گورها با ستایش از

ار گرفته می شد. برای خاقان کحاکم ایل  یاعضا انهقهرمان

که   Bugut بوگات  ادبودی یدر ستون سنگ یاصل بهیکتنمونه، 

گذاشته شده  رکوتاول از حاکمان خانات  یکیبه افتخار 

 .نوشته شده است یسغد بود،  با خط 

 

 رکوت یجنگجوگور  یخیتار یبنابر  سغدیinscription نوشتار  

 .شده است.کشف  یآلتا یدر کوه ها  Jolen باستان در یادمان 

 

رک در وت تیره های کوچرومردم  انیدر منوشتار طلسمی 

پخش شده گسترده سده های میانی نخستین به پیمانه  لیاوا

 بود.

 

 یهاپویایی در همان نقشی را  یکاتبان سغد و بازرگانان

های تورک نات قاخا یو اقتصادبازرگانی و  یفرهنگ ،یاسیس

در کاتبان اویغوری و بازرگانان بازی می کردند که 

 بازرگانی و اقتصادی  ی،فرهنگ ،یاسیسی هاپویایی 

ها، به عنوان مثال،  نی. آمغولها و خانات  یورتامپرا

یی را که فرمانروایان  یو جاسوس کیپلماتیدوظایف  یگاه

 یرهبر تورک به آن ها می سپردند، انجام می دادند و
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گانی که بازر رانیشاهان اهای به دربارها را سفارت 

 کردند، به دوش می گرفتند. یکنترل مرا  شمیابر

 

ی)کاهنان مانوی، نصرانی یا بوزانی مبلغان سغد

Manichaeansنسطوری ها  و ها یی، بوداNestorians با ( که

سفر می کردند،  شمیدر امتداد جاده ابر یتجار یکاروان ها

 سمی( و بودی)نسطور تیحیمس ت،یمانو و به پخش آیین های

 کوچروان می پرداختند.   نایدر م

 

 یا سیمای ظاهری تورکان باستان: پیفنوت

تورکان باستان دارای سیماهای منگولوییدی بودند. گواه 

و های تورکی خان های یادبود گورهای  لوحچنین چیزی  

منابع مکتوب  ،ینیچگاهنامه های  ماننداست  یخیمنابع تار

یماهایی را به گمان غالب آن ها چنین س.یو ارمن زانسیب

در اثر آمیزش نیاکان شان با چینی ها، تبتی ها، هونوها 

و سیان بی ها و خود شان با ژوژان ها و تیله ها به دست 

 آورده بودند. 

 

 :منابع مکتوب لیو تحل هیتجز

ی منشا باره در  Tanshuی تان شو نیچگاهنامه های در  

ه خورد شکست لیقبا انیر مآشیناها چنین گفته می شود: د

صد جپن ن،یفتح شمال چ هنگام   tobas از دست توباسی ها

آمیزش از »که « رصد خانواپنج» نیا .ودندآشینایی ب رخانوا

شئن  یدر بخش غرب پدید آمده بودند، « تیره های گوناگون

آن را از  ها ینیچکه در سده چهارم  کردند یم یزندگ سی

ها از آشینایی  نوها و سیان بی ها گرفته بودند.هو دست 

خئیسی بود منطقه موگان که فرماندار  –سردار هونویی

میان پیچی از ، Ordosاوردوس   غرب)منطقه واقع در 

( ( (Nanshan نان شان  زرد وهوان هی یا رود رودخانه 

 فرمان می بردند.

 

 ندشکست داد هونوها را  tobaتوبایی ها  439در  که یهنگام

سردار » ،ی ساختندو یامپراتور مهیضمرا  Hexi هی سی  و

در و  نزد ژوژان ها گریختند ر خانوابا پنجصد  آشینا

آهن برای استخراج  به و ی جاگزین شدندآلتا یجنوب کوه ها

 «   ژواژن ها پرداختند.

 

بل ، نه باستان یرکوت همه توده های منشاء در باره تن م

نسخه  نی. در احکایت داردحاکم  لهیقبدر باره تنها که 

ی هیچ چیز افسانه یی باستان هایرک وشاء تمندر باره 

 نیست.

 

که ،رزمجویانکوچک بود، متشکل از  جامعه کیرهبر  انیشآ

سیان بی یی و هونویی  متعدددر هیچ یک از سردارنشین های 

 یواحد ها نیچن نتوانسته بودند، جان سالم به در ببرند.
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به طور آن را دولت نامید،  توان یمنکوچک که  ینظام

پنجم  -آشبو ها و شورش های سده های سومدر دوران مداوم 

ند.  بی آن که  از  شدمی  دیو ناپدمدند آ یوجود مه ب

 خود رد پایی بر جا بگذارند.
 

ها می ویک-توهای آشینایی را  خانها اتباع  ینیچ

 .P پیلیو توسطآمیز  تیموفق به گونهواژه  نیا نامیدند.

Pelliot    گردیده است. یعنی  ییرمزگشا «یوت+تورک»چونان

 بل که یرکوپسوند جمع ت کیبا تورکی ها اما نه با 

با  یاسیسواژه های باستان همه  یرکو. در زبان تیمغول

چنین چیزی . ندشده ا بسته میجمع نشانه های مغولی 

به مبنایی را به دست می دهد اندیشید که این نشانه ها 

ه بودند و ه شدبه ارمغان آورداز بیرون  یرکوزبان ت طیمح

 .یا ره بافته بودند.

 

نیرومند و محکم است. به  ایبه معن «رکوت»خود کلمه 

که  است معاجیک نام  این نام، Kononovپنداشت  کونونف

 تباری مبدل شد.  یی لهیقب هیبه نام اتحاد پسان ها

 

این اتحادیه مقارن با سده پنجم  یاصلزبان نخستین 

هر چه که ، ندآمدبر خیتارکارزار که به عرصه  یهنگام

ی باستانی مغولبوده باشد، زبان میان قبیله یی سیان بی 

کنفدراسیون میان قبیله یی قابل فهم و  یاعضابرای همه 

و رسمی  بازار ی،پلماسیدها، زبان دستور نی. ابود آشنا

بیابان  یشمالحومه به  439در   Ashina زبان نیبا ا بود.

 کوچید. یبوگ

 

م پیمانه محق خواهیم  بود هرگاه خان به کدا این پرسش که

 یکنونتراز ، در بخوانیمtotemist های آشینایی را توتیمیست 

تواند حل و فصل شود، اما روشن است که به  یدانش ما نم

بزرگی داشت. چنین ارزش های سده ششم  رکوت ینام گرگ برا

و  «رکوتخاقانات »مفهوم  ینیچ سندگانینوبر می آید که 

های  انخود خ دگاهیبر د هیبا تک را« انگگرخاقانات »

بانوی شاهمی پنداشتند. تصادفی نیست که  مترادفتورکی 

نظر خان »می گوید: خان  Shabolioشوهرش سیان بی در باره 

تورک ها دستورالعمل در ؛ و «است گرگخود  یتاصی و خخوبه 

چه  دیبا»ها  رکوحمله به تصورت در گفته شده است که 

باید کوچیان را »: دست گرفته و عملی شود  تدبیرهایی روی

بر همواره  ییسر گرگ طال «. ان یورش یردگرگ راند و به 

 دو سر انجام درو ان نقاشی می شد رکوت درفش های یرو

 گرگجای نخست به ماده رک ها ومنشاء تباره افسانه در 

 .داده شده است.

 

یی اشاره  چیهء تا جایی از هم متفاوت، هر دو افسانهدر 

ی کوچیدن اردوی آشینا از گانسو نشده خیتار دادیروبه 
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بایسته است چنین پنداشت که هر دو  ن،یبنابرااست. 

 یبراآگاهانه  دیشا در آلتای بافته شده باشند و افسانه

آشینایی های مهاجر  منحصر به فرد تیحق موقعداشتن  هیتوج

 .ه باشندشدساخته و پرداخته 

 

از که یی بر انگیز است نجکاوکاز این رو  نخست افسانه

در غرب شاخه های از دودمان هونوها در سرزمین »موجودیت 

به طور شاخه  نیا دولت آتیال آگاهی دارد. -«اخترزمینب

پسر جان  کیتنها یگان بریده شده بود و همسابه دست کامل 

 ها دشمنان دستبود و  نه ساله برده بود که سالم به در 

ه انداختمرداب را به او و خود ند هایش را بریده بودو پا

 پسرمی شود. باردار ی از او گرگماده  آن جا  در بودند.

به موفق به گریز گرگ ماده  ند اما کشرا هر چه بوده، می 

 می زاید.ده پسر می شود  در آن جا  یآلتا

  

 یسنسل کچند با گذشت زمان تیره بزرگتر می شود و پس از 

 باویسی های چینی آسیان شی( )در رون  ارسالن شادبه نام 

می بر آید و خود را زیر فرمان خان  از غار ایماق خود

 «. ژوژان در آورد

 

 tukyu (Turcuts) ییآلتاتورکان افسانه،  نیامطابق  ،گونه نیا

به بل  م،یاما نه به طور مستق ند،یآ یم یغربهای از هون 

در نظر رگاه گرگ، و هبا میانجیگری ماده  ،طرز مرموز

رک وو تنابود شدند  468حدود در  یغربهای که هون یم ریگب

 یم اتنهبه عنوان یک توده ظهور نمودند، ، 545ها در 

شان تکان نسل تکثر آن ها و  تعویض سرعت تنها از توان 

!خورد
186

 

                                                 
186

از تاریخ می دانیم که هون های معروف غربی یا .  

اروپایی از بازماندگان هونوهای شمالی بودند که پس از 

فروپاشی شاهنشاهی هونونو ها به دست ائتالف چینی ها و 

سیان بی ها به سوی شمال باختری گریختند و با توده های 

ا و ... آمیزش یافتند و توده نو هون ها دیگری چون اوگره

را ساختند و سپس به رهبری آتیال سیل آسا به سوی اروپا 

تاختند. طرفه این که هون ها هم کله  های مرده گرگان را 

بر سر پرچم های شان بر می داشتند. یعنی گرگ پیش از 

آشینایی ها برای توده های دشت نورد و بیابانگر کوچرو 

ده است. همان گونه که سیمرغ برای نماد مقدسی بو

ایرانیان و کالغ سیاه برای اوسون ها مقدس بوده اند.  از 

دید من، آشینایی ها نمی توانستند در باره هون ها چیزی 

بدانند و روشن است هیچ پیوندی هم با آنان نداشته اند. 

از این رو، باید چنین پنداشت که گرگ  در دوره هونوها 

قدس و مورد ستایش و تکریم و تمجید توده باید یک موجود م

های کوچرو بوده باشد. از همین رو هم است که هم هون های 
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مگر « وس» را برخاسته از تیره بومیرک ها وت یفسانه دوما

بر  یره سوت ی. همه اعضامی پندارد گرگباز هم زاده ماده 

که این ) کشته می شوند« حماقت خود لیبه دل»طبق افسانه، 

د(، تنها چهار وشنمی داده  حیتوضاین حماقت چه بوده، 

می برند. فرزند نخست او جان سالم به در ماده گرگ نوه 

 «تسیگو»فرزند دومش به نام د، وشمی  لبدمقو  کیبه 

Tsiguی هم چهارمو  جاگزین می شود انیگ و ابو هایرود میان

 )چوی( در جنوب آلتای. Chusi چوسی  رودخانه یبر رو

 

سوی ه توضیح  می دهد ک   Aristovرا اریستفافسانه  نیا

قبیله   -   Kumandinsتیره سوی کوماندی هابا افسانه یی را 

منطبق  BIEباشنده آلتای شمالی در گستره حوضه رود بئی 

ی کیژی و نوه قبیله قوهای ک بارا نوه اول می سازد. او 

دوم  را با قرغیزهایی که میان آباکان )ابو( و ینی سئی 

 -کیم( می زیید، آژند می زند. نوه پس ارشد -)گیان

آسیاشنی افسانه نخستین  است. در این جا هر دو با هم  

 منطبق می شوند و یکی اند.    

 

به باور اریستف، کوهپایه ها و دامنه های جنوبی کوه های 

در مغولستان کنونی، جایی که گریزیان  آلتای واقع

آشیانایی به آن پناه آورده بودند، باشگاه  قبایل 

گویشور زبان های  تورکی بود.  درست در همین جا بود که 

آنان آمیزش بافتند  آشینا با شاهزادهاتباع مغولی زبان 

 یاد شدند.Turcuts تورک یوت ها  ای ها« رکوت»به نام   و

 

سال چند بار تغیبر یافته  1500ک در طی معنای واژه  تور

است. در سده پنجم به گونه یی که دیدیم، نام  اردویی 

بود که در پیرامون شهزاده  آشینا گرد آمده بود و در 

سده های ششم و هشتم به یک توده نه چندان بزرگ مبدل شد 

 که دیگر به زبان  تورکی سخن می گفت.  

 

که  ،آشینایی ها هیهمسا یهاتوده های باشنده سرزمین ما ا

 یمن دهیرک ناموتسخن می گفتند، هیچگاهی  زبانهمان  اب

را  یرکزیانه و مم یایآسکوچی  ریعشاهمه  ،اعراب .نددش

 صرف نظر از این که به چه زبانی سخن می گفتند، تورک می

 .نددینام

 

]درست همین اشتباه اعراب در آینده سردرگمی های فراوانی 

امروز منشای گمراهی ها و سر درگمی ها  آفرید که تا به 

گر دیده است.  به پیروی از عرب ها شماری از نویسندگان 

پارسی زبان و پسان ها پژوهشگران اروپایی هم آغاز به 

                                                                                                                                                             

آتیالیی و هم آشینایی ها به آن به دید یک موجود مقدس می 

 گ.-نگریسته اند
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تورکی خواندن همه قبایل کوچرو باشنده آسیای میانه  و 

 گ.[-آسیای مرکزی نمودند

 

روی تفاوت را از  رک ها و مغول هاوتهمدانی  نیالد دیرش

 -«رکوت» ی از هم تفکیک می داد. کنون واژهزبانهای 

توجه به اتنوگرافی بدون  دارد. یزبانمطلقا بار 

توده از  یبرخ زبرا ، و منشاء مبدا او حت )تبارنگاری(

تماس ها و  یهنگام برقرار، این زبان را زبان یرکوتهای 

 از آنان فرا گرفته بودند. خود  گانیارتباط با همسا

 

ظهور که می گردد ، روشن آن چه که در باال آورده شداز 

یا « رکوت»خود را و  پدیدآیی توده یی که « تورکی زبانی»

تورکیوت می خواندند )دقیق تر آنان را تورکیوت می 

یعنی  .ی اندمتفاوتهای از ریشه از هم  دهیپدخوانند(، 

 ،هازغی، قرها قزاقمانند )توده های کنونی تورکی زبان 

تورکیوت  ( وگرانیو د های جانی، آذرباباشقیرهاارها، تات

 یمتفاوتتوده های بیخی رک وخانات تباشنده  های باستانی

 ربطی ندارند.چ یه که با یک دیگر  هستند

 

در ی یاد می شوند، رکوبه نام تهایی که اکنون  زبان

شکل یافتند. این در حالی است که  دوران باستانژرفای 

در  سده پنجم در اثر آمیزش تباری انیادر پتوده تورکیوت 

 هیپاکوه و  ییآلتادرختزاری ویژه  -یاستپاوضاع لندشافت 

های آن پدید آمد. تورکیوت ها توده یی بودند  بس 

پنجصد خانوار آشینایی  .و دارای بافتار پیچیده تیکامپوز

در دامنه های جنوبی و  در سده پنجم از اردوس آمدند

باشندگان تورکی زبان که در آن  آلتای جایگزین شدند 

 .کردند یم یزندگ

 

تباری )آشینایی  و آلتایی( با هم آمیزش هر دو جزء 

هفتم تا سده  یتا حدودمیان شان ، اما تفاوت یافتند

و  اهیس یهامانند تقسیم میان کاست . ردیابی می گردد

و  «اشراف»به ارث رسیدن مشهود کرسی های برای  و دیسف

 میان مردان جوان ازا ب «بینج»گان عروسی دوشیزمنع 

 .مردم

 

 -میالدی دولت ژوژان ها 552از تاریخ می دانیم که به سال 

نیاکان مغول ها در آسیای مرکزی بر افتاد و دولت دیگری 

که پسان ها خافانات بزرگ تورک نام گرفت، جانشین آن شد 

( بر گستره پهناوری 760)بر اساس منابع دیگر  745که تا 

این  603نه های آسیا فرمان می راند. به سال در میا

امپراتوری پهناور به دو بخش خاوری و باختری فروپاشید. 

 یروهاینزیر ضربات سهمگین  ینات غربقا، خا658به سال 

 . خاقانات خاوری بر افتادو  ینیچمشترک 
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 استپیانه، م یایآس گستره  (658-603)غربی ناتقاخادر ترکیب 

 خاوری شامل بود. و ترکستانکنونی ان قزاقستپهناور  یها

و  نی، شمال چکنونیمغولستان  گستره خاقانات خاوری شامل

 یا می گردید.برایجنوب س

 

سر انجام، دولت خاقات خاوری در اثر ترفندهای چین بر 

، (678)به گزارش منابع دیگر  698   سال رافتاد اما د

 Turgesh  اتحادیه قبیله یی تورگشرهبر  -Uchelik اوچئلیک 

. دولت نو تورکی را پی ریخت که خاقانات تورگش نام گرفت

( 745)بر پایه گزارش منابع دیگر  766این دولت هم تا 

دوام آورد اما به زودی از پهنه گیتی ناپدید شد. بقایای 

خاقانات غربی هم با سرازیر شدن اعراب از پا افتاده و 

 ید. سر انجام به دست اسماعیل سامانی نابود گرد

 

بازماندگان  -در آینده با روی کار آمدن دولت قره خانیان

تورکان بار دیگر در آسیای میانه به قدرت رسیدند. 

همزمان با قره خانیان، تورکان غز در خراسان در غزنه 

شاهنشاهی دیگری را پی ریختند که پسان ها به دست غوری 

های پارسی زبان بر افتاد. پس از قره خانیان، نوبت 

رکمانان سلجوقی و خوارزمشاهی رسید. تا این که با عروج ت

دوباره مغوالن به رهبری چنگیز خان همه بر افتادند. هر 

چند عثمانی ها که از تیره سلجوقیان بودند، توانستند 

امپراتوری بیزانس یا روم شرقی را بگیرند و تا جنگ 

 جهانی اول در آن سرزمین فرمان رانند.  

 

)مغولستان( و ترکستان خاوری هم پس از در توران خاوری 

بر افتادن خاقانات تورگش، قدرت نخست به دست اویغورها و 

سپس قرغیزها رسید. اما چینی ها توانستند دولت های آن 

ها را یکی پی دیگری بر اندازند. سر انجام هم بار دیگر 

مغوالن در دوره های قره ختایان )کیانیان( و دوره چنگیز 

نروایی رسیدند و دوره اردوها و ایل خانیان خان به فرما

فرا رسید. در ترکستان خاوری هم پس از چندی جونگارها که 

از بازماندگان مغول ها بودند، برای چهار سده پی در پی 

 فرمان راندند.   

 

در آسیای میانه و ایران پس از ایل خانیان  نوبت به 

رت رسیدند تیمور کورگانی رسید و دودمان تیموریان به  قد

که امپراتوری پهناوری را تشکیل دادند. اما پس از چندی 

 از میان رفتند.

 

پس از تیموریان، در آسیا چهار دولت تورکی زبان روی کار 

خان های ازبیک به رهبری شیبانی  -بود:  در آسیای میانه

دودمان بابری و در  -صفویان، در هند  -خان، در ایران

عثمانیان. اما  -قی پیشینسرزمین بیزانس یا روم شر

صفویان توانستند شیبانیان را براندازند و پس از آن در 
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آسیای میانه خان های کوچک بومی روی کار آمدند که تا 

افتادن آسیای میانه به دست روس ها در سه واحد سیاسی 

بسر می بردند: امارت بخارا، خان نشین خیوه و خان نشین 

زیر فرمان جونگارها بودند خوقند. در این هنگام قرغیزها 

 و قزاق ها خان های کوچک خود شان را داشتند.   

 

در سده هژدهم دولت صفوی ایران به دست پشتون ها بر 

افتاد اما نادر افشار که از ترکمانان افشاری بود، 

توانست پشتون ها را سرکوب کند و شاهنشاهی بزرگی را 

خان های  برپا دارد و خان های پشتون، بابریان هند و

آسیای میانه را زیر فرمان خود بیاورد. اما خوش درخشید 

اما دولت مستعجل بود. پس از او قدرت در ایران  خاوری 

)خراسان( به دودمان درانی پشتون رسید و در ایران غربی 

 1921قاجاریان به قدرت رسیدند. تا این که در کودتای 

 قدرت به دست رضا خان افتاد و گلیم هزار ساله

 فرمانروایی تورکی زبانان در ایران از هم پیچیده شد. 

 

در فرجام هم هند به دست انگلیسی ها افتاد، مغولستان و 

آسیای میانه را روس ها  گرفتند و ترکستان خاوری هم به 

 دست دولت چین افتاد.  

  

این بود داستان فرمانروایی توده های تورکی زبان بر 

آسیا که تاریخ بسیار جالب  گستره پهناوری در میانه های

 و شگفتی بر انگیز دارد. 

 

در این جا به بررسی چگونگی پدیدآیی و برافتادن خاقانات 

 نخستین دولت تورکی تاریخ می پردازیم: -تورک

   
به گونه یی که منابع گوناگون نوشته اند، به گمان غالب 

میالدی با اعضای ایل خود که  439سردار آشینا به سال 

شان به پنجصد خانوار می رسید، از کرانه های غربی شمار 

بیابان گوبی به سوی شمال گوبی گذشته، به دامنه های 

آلتای می آید و زیر فرمان ژوژان ها قرار می گیرد و در 

آن به استخراج و گداختن آهن و آهنگری برای ژوان ها می 

 پردازد.

 

نام پس از گذشت یک سده،  یکی از بازماندگان آشینا به 

بومئن با مشاهده کاهش و سستی اقتدار ژوژان ها و آشوب 

های قبایل زیر دست در برابر ستمگری های آنان، از جمله 

قبایل سیرشمار تیله ها، در اندیشه تقویت نیروی رزمی 

خود گردیده، دسته های نیرومندی را از سواران خدنگ افکن 

 و مجهز با جنگ افزارهای پوالدین می آراید. 

 

دی که فرصت طلبانه در  -وین -راتوری غربی وی چینامپ

کمین بر انداختن ژوژان ها می باشد، به گونه منظم به 
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برانگیختن قبایل زیر دست آن ها می پردازد. درست در 

همین هنگام است که متوجه فرازآیی قدرت بومئن می گردد و 

سفیری را برای برپایی مناسبات دوستانه با  545به سال 

 -ها نزد او می فرستد. چون امپراتور وی شرقی آشینایی

 -گئا خون در اتحاد با ژوژان ها و تاگان ها وضع رقیبش

وی غربی را تنگ کرده یود، او نیز در سیمای پیشوای 

 بومئن همپیمان می جست.  –آشینایی ها 

 

بومئن هم در پاسخ، پنهانی به پایتخت وی غربی سفیری را 

اتور وی غربی پیوسته بومئن گسیل می دارد. هر چند امپر

را به تاختن بر ژوژان ها  بر می انگیخت، او نیک می 

دانست که با نیروی اندک توان تاختن بر ژوژان ها را 

سپاه بی نظم تیله ها )تیلیوت  550ندارد. از قضا در سال 

ها( به قصد جنگ با ژوژان ها می برآیند. بومئن بر آن ها 

اه، آنان را زیر فرمان خود می تازد و می تواند بر سر ر

 « بیاورد.

 

سپس او موفق می شود ژوژان ها را شکست بدهد و خود 

فرمانروای استپ های پهناور توران خاوری )مغولستان( 

گردد و امپراتوری بزرگی را پی بریزد که در آینده 

اوج دوره رک در وتخاقانات خاقانات تورک نام می گیرد. 

در خاور تا کرانه  یاز منچورپهناوری داشت: قدرت قلمرو 

ی نیاز سر چشمه رود ی دریای سیاه در باختر، شمالهای 

 یسرچشمه هاتا  ی در آلتای کوهستانی روسیه در  شمالسئ

در جنوب. این شاهنشاهی بزرگ پسان ها در سال  آمو

 به دو بخش خاوری و باختری از هم فروپاشید.   (630-603)های

 

تان  یامپراتور ی از سویچندخاقانات تورک خاوری پس از 

دیری نگذشت که ، اما درهم کوبیده  شد و نابود گردید

رک ها وتاز سوی  (745-687) در رکوترستاخیز خاقانات دوم 

ضربات باز هم زیر که  آشینا آغاز گردید لهیقب یرهبربه 

زیر فرمان شان بر افتاد.  لیقبا های و شورشها  ینیچ

(Kyayashtorni 1995 ،1995a.) 

 
چگونگی  ییبازگو ارک ها، بوت -دولت  نیسازندگان اخود 

یی بازتاب  یرسم خیتارخود در  دولتپدیدآیی توده و 

به  گوری کهسنگ لوحه  یبر رویی  بهیدر خطوط کتیافته 

 ،732در  کوچک خاقان برادر Kyulteginکیول تگین افتخار

  ه اند.خود  نوشت خیآغاز تاره ربادر ساخته شده بود، 

 

برادر کوچک تر بومئن  -قانات غربی به رهبری ایستیمیخا

خاقان، موفق می شود، گستره قزاقستان، آسیای میانه، 

 قفقاز و کرانه های غربی رود ولگا تا کریچ را بگیرد.
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سر انجام هم این خاقانات با سرازیر شدن اعراب به آسیای 

 میانه و در پی آن عروج سامانیان باژگون شود و برافتد. 

 

مقارن با میانه های سده پنجم بخشی در ان آشینایی رکوت

تیله را که پسان ها از ترکیب آن  لهیقب هیاتحاداز 

ند، زیر فرمان خود آمدبر Ogur اوگر اوغوز و لیقبا

زیر نام   له،یقب دوازدهتشکل از اتحادیه نو م درآوردند.

 تورک ایل یاد گردید. دولت 

 

که اگر بسیار دقیق در این جا بایسته است توجه کرد 

راز « تورک ایل»شویم، شاید بتوانیم در پشت پرده نام 

را در یابیم. ممکن است در « تورک»وجه تسمیه اسراز آمیز 

)باز هم با « ایل توری»بوده باشد یعنی « تور ایل»آغاز 

توجه به خاستگاه تورفانی آن ها( اما می توانسته است 

ای آسان سازی تلفظ به گونه  طبیعی بر« ک»حرف صدا دار 

 +جا گرفته باشد. تور« ا»و « ر»در میان دو حرف بی صدای 

ایل و سپس هم از تورک ایل، تنها تورک آن مانده  +ک

 باشد. 

 

شایان یادآوری است که در آغاز ایل اندکشمار آشینا که 

رهبری کنفدراسیون ائتالف ضد ژوژانی را به دوش داشتند، 

ام پسانتر شامل همه قبایل تورک خوانده می شدند. این ن

 زیر فرمان آشینایان گردید.  

 

 تاریخ فشرده خاقانات تورک: 

 سویاب  –پایتخت 

 تورکی باستان -زبان

 شامانیسم، تنگریسم، بودیسم -مذاهب

 میلیون کیلومتر مربع 13 -گستره

 میلیون نفر 13 -نفوس

 تورکیوت ها )تورک ها( -ایل حاکم

 :قبایل زیر فرمان یا همپیمان

 اوسون ها، دولوها، نوشی بی ها )در هفترود(

 اویغورها )در تورکستان خاوری(

  تیله ها )در آلتای(

 سغدی ها )در آسیای میانه(

 

 دودمان آشینا:جره نامه ش

 阿史那 -)شاخه ارشد( Bumynبومئن  -دودمان گذاردایبن -

土门 

 ایستیمی )شاخه جوان( -

گماشته  Yabguنمایندگان ایل به کرسی های باالیی یغبو  

می شدند. ]روشن است آن ها این  لقب را از یفتلیان 

 -خاقان بود زپس اکه  یکسنخستین    گ.[-عاریه گرفته بودند
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، شاد و سپس سوی باشی )سر  teginتئگین  -وارث تاج و تخت

 لیقبا کردهسر Elteber ، ایل تی بر   suybashiکرده سوی( 

 .تابع

  

 شاخه خاوری:

 به خاقانی رسید. 551که سر از  552-542-بومئن 

آشینا تومئن آمده است که لقب نظامی  -در برخی از منابع 

 فرمانده  لشکر ده هزار نفری  -وی بوده است. تومان

 乙息记-554-553خاقان در سال های  –قره ایسیک خان 

 572-554کوشو خاقان در سال های  -موکان  )موغان( خاقان

و نیز توپئکی  佗缽可汗-توبا خاقان یا توبو خاقان

خاقان در سال  -و همچنین تاپو خان ارسالن 佗鉢阿史那خان

 581-572های 

 581خاقان در سال  -ارماک 

 587-581خاقان در سال های  -باگا ایش بره خان

 588-587خاقان در سال های  -یغبو باگا خان -چولئگ

 599-588خاقان در سال های  -اولوغ-یون

 603-599خاقان  -تورک -چورین -قره

 

 شاخه غربی:

  576-554یغبوی بخش غربی خاقانات تورک  -ایستیمی خان

-576یغبو در سال های  -تورک -چورین )تردوش خان(  -قره

599 

 604-599یغبو در سال های  –نیلی خان 

 خاقان های خاقانات غربی تورک:

 604 -603خاقان در سال های  ،خان روقیبو -نیلی خان

به  604د، نیلی خان در سال )به گونه یی که دیده می شو

 جای بغبو یا فرماندار خود را خاقان خواند.(

 604خاقان در  -تئگین -باسئل

 612-604خاقان در سال های  –تامان خان 

 618 -612خاقان در سال های  -شی گوی خان

 630 -618خاقان در  -تون یغبو خان

 631-630خاقان در  -کیولیوگ سیبیر خان

 633-631ان در سال های خاق –یغبوخان  –سی 

 634-633خاقان در سال های  –نیشو دولو خان 

 639-634خاقان در سال های  -شاد خان -تولیس -ائشبره

 657-653خاقان در سال های  –خالئگ ائش بره خان 

 679-676خاقان  در سال های  -آشینا دوچژی خان

 704 -693خاقان  –شاد  -آشینا خوشیلو

 ی تورک از نوشی بی:خاقان های خاقانات غرب

خاقان از نوشی بی  –خان  -ایربیس -شاد -کیولیوگ –ایل 

639-640 
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خان= خاقان از نوشی بی  -شاد ایربیس -کیولویگ –ایل 

639-640 

 641-640خاقان از نوشی بی  -یغبو خان –ایربیس ائش بره 

 650-642از نوشی بی  –شی گوی خان  -ایربیس

 657-650ن از نوشی بی  خاقا -یغبو خان –خالئگ ائشبره 

 667-657خاقان از نوشی بی  -شاد–آشینا بوژئن 

 704-679خاقان از نوشی بی  -شاد -آشینا خوشی لو

 704-679خاقان از نو شی بی  –شاد  –آشینا خوشی لو 

 خاقان های خاقانات غربی تورک از دولو:

 653-638خاقان از دولوها  -دولوخان -ایبریس –یوکوک 

 657-653خاقان از دولو  –یغبو خان  – خالئگ ائشبره

 662-657شاد خاقان از دولو  -آشینا میشئی

 693-679شاد خاقان از دولو  -آشینا یونکین

 704-693شاد خاقان از دولو  -آشینا خوشئلو

 

 نمایندگان جداگانه :

نیای خاقان های قرلق برخاسته از شاخه  -آشینا چی بی

 خاوری آشینایی

یغبو قرُلق ها که لقب خاقان را  -انبیلگی کیول قادر خ

 پذیرفته بود.

آخرین خاقان  -خاقان باسمئل، که اوزمیش –سئدی ایشی

 دومین خاقانات تورک را اعدام کرده بود.

از  -خوارزمشاه محمد )آخرین پادشاه دولت خوارزم(

 قره خانیان.  -بازماندگان خاقان های غربی 

 

سده  انی)پاخود  گسترش نیدر دوره بزرگترخاقانات تورک 

 ترکستان ،ی(، مغولستان، آلتای)منچور نیقلمرو چ ششم(

، قزاقستان و قفقاز یانه(م یای)آس غربی ، ترکستانشرقی

دولت  ان،یساسان ،نیبر اافزون . کرد یکنترل مرا  یشمال

بودند.  ناتقاخای شمالی باجگزار چ ی وشمالژوی  ینیچهای 

 ی یا بیزانتین،شرق روم خاقانات تورک از 576 سر از سال 

 را جدا ساخت. امیو کر یقفقاز شمال

 

گستره  بر افتادن اوسون ها به دست ژوژان ها،پس از »

ها و درگیری ها  جنگکارزار پیوسته به  لبدمهفترود 

نیروهای برتر و چیرگی یافته  جا نیدر ا گردیده بود.

 دشت ها بهاز کوچیدن به ژوژان ها، اوسون ها را ناگزیر 

 نمودند.شان  نیتهای کوه های  دامنه

 

در بازماندگان ماهبانویان )یوئه شی ها(  تالش ورزیدند 

با  از جنگپس اما  شده جاگیر شوند. آزاد یها نیسرزم

]به رهبری تسی داال  419-418 سال های  در ژوژان ها

 ، ندشدیانه م یایآس کوچیدن بهبه  گ.[ وادار-)کیدارا(

نزدیکی های قرشی اشغال می  ]و در آن جا شهر باال را در
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جا با یفتلیان و پارس ها بر که در آن گ.[ -نمایند

 ها گرفتندکنگررا شو و تاالس  یرودهاخوردند. سرچشمه های 

« توانستند جلو پیشروی ژوژان ها را به سوی بگیرند.که 

]برگرفته از آریان تا سامانیان، کتاب سوم، با اندکی 

 فشرده سازی و ویرایش[

 

مرز غربی دورافتاده  قزاقستانگستره خاوری و  هفترود

ی به این توجه چنداناز همین رو هم  دولت ژوژان ها بود.

. مگر درست  در همین جا در دامنه های کردندمی ن مناطق

گیری نمود که لبه شکجنوبی آلتای بود که نیرویی آغاز 

 توانایی ایستادگی در برابر ژوژان ها را داشت. 

 

 یکه در اراض( Teleutsتیله )تیله یوت ها  فزونشمار لیقبا

در سر چشمه  Semirechye خاوری هفترود )سمی ریچیا( شمال 

 یزندگآینده Dzungaria و در گستره جونگاریای  شیتریارود 

دولت  482و در یدند شور ژوژان ها  کردند، در برابر یم

پس از چندی بر افتاد که  بر پا داشتند خود راکوتاهمدت 

به ژوژان ها گردید. درست در دوباره وابسته  516در  و

همین هنگام بود که دست سرنوشت تیره اندکشمار آشینا را 

ی باز ایسآاور خیدر تاررا  یی ژهینقش وکه تقدیر بود 

را پسان تر  همانا  اتباع آشینا  نماید، روی صحنه کشید.

 خواندند.رک وتبه نام 

 

واژه  کی از  تورکآغدر  ،A. Kononovپنداشت کونونف  به 

که  ،ی بوداستپ یخانواده اشراف یاعضا یبه معنا یاسیس

و تنها  بودند قبیله آشینا حاکم متشکل از افراد تیره 

کلمه خاقان تورک شد.  ردستیز ل،یقباهمه نام پسان ها 

استوار و نیرومند است. شماری از  ایرک به معنوت

یکجا و با پژوهشگران چنین می پندارند که تورک به معنای 

از  یاریکنون، بسهمین اتا هم است.  از همین رو است که 

آن  یصلا یمعنا را بهرک وزبان  کلمه ت یرکوتتوده های 

 ( به کار می برند.با هم)یکجا  و 

 

در بخش نخست نوشتیم که در زبان مغولی ایل آشینا را 

تورکیوت می خواندند که در این جا یوت یک پسوند مغولی 

-突厥، Tūjué / T'u ها هم آن ها را توکیوها  است و چینی

chüeh)  )  .می خواندند 

 

 ر برابرتیله بار دیگر د لی، قبا545 سال در»به هر رو، 

ژوژان ها سر به شورش برداشتند. ]آشینایی ها با بهره 

و  گیری از این شورش توانستند با تیله ها همپیمان شوند

بگیرند. سپس بر ی اتحادیه قبایل شورشی را به  دوش رهبر

سرکرده آشینایی ها به عنوان  –ژوژان ها تاختند. بومئن

، با 551درگ.[ او -ده نیروهای شورشی برگزیده شد.فرمان
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گ.[ -ی ]که دشمن ژوژان ها بودغرب یو ینیچ یپادشاه

خود فرمانروای استپ  آن هابا شکست دادن  همپیمان شد و

 لقب گرفت.« ایل خان»ها شد و 

 

که قره  ، ش رسیدپسر بهتاج و تخت  552در  مئنمرگ بوپس از 

او توانست شکست  لقب گرفت. ایسیک خان )ایسیک خان بزرگ(

خردکننده یی بر ژوژان ها تحمیل کند و آنان را بیخی بر 

ی در می رموزبه گونه م یروزیپس از پخاقان نو،  اندازد.

خاقان می   Mukan ش موغان یا موکانپسربه و دولت گذرد 

شکست خوردند، و ژوژان ها بار دیگر  553ر سال د رسد.

مغولستانی  یدر شرق آلتاها استپ ها فرمانروای همه رک وت

 .ندشد

  

 سمت غربلشکرکشی به آغاز به ها رک ودر سال بعد ت

برادر  -خاقان Istemiرهبری جنگ به دوش ایستیمی  نمودند.

بومئن خاقان بود. اوسون ها که در اثر یورش های  کوچکتر

بودند، در برابر تورک ها مقاومت  شده فیضع وژان هاژ

ایستیمی به کرانه های  سپاهیان 555سال به و نکردند 

 رسیدند. رالا چهایدر

 

اورها ])قبایلی که در شمال قزاقستان و  حال، نیبا ا

دامنه های جنوبی کوه های اورال می زیستند و کوه های 

، یفتلی هاو  گ.[-اورال درست نام همین قبایل را دارد(.

 دست بهکردند،  یم یزندگکسپین  یایدرخاوری جنوب در که 

 و تنها سرسختانه یی در برابر تورک ها یازیدندمقاومت 

، شتافتندولگا سوی رود رک ها به وتسرکوب شدند.  558 در

 یورتامپرای کوتاهمدت در  ،گونه نیااز آن نگذشتند.  اما

تا ولگا یی از رود پهناور کوچیان پی ریخته شد که گستره 

در میانه های مغولستان را زیر  Khingan های خنگان به کوه

 پوشش گرفته بود.

 

وارد سامانه و چرخه جهانی رک ونات تقاخا 560در سال 

 رانیا ،ی)بیزانس(روم شرق با کیپلماتیو د یروابط اقتصاد

 استیموتور س نیو مهم تر یاصلپیکان . می شود نیو چ

که بود  شمیجاده بزرگ ابربر کنترل  هنگامدر آن  یجهان

 در آمد  شد بود.انواع کاال های ن کاروان از مسیر آ

 )Schefer ،1981 ؛Radkevich 1990 ؛Lubo-Lesnichenko 1994( 

 

در برابر یفتلی  رانیبا اها رک وت  563-561 سال های در

 روانیخسرو انوشسپاهیان ، 564 ها پیمان بستند. به سال

در  ُتخارستان را از یفتلیان گرفتند. مهم کیمنطقه استراتژ

ها در برابر  یفتلیان پیروز رک ودر نبرد نخشب ت 565

در  567سال به شد.  خاقانات شد. مهیضمسغد  و ندشد

ان در رکوتی یفتلیان از سوی اصل یروهایبخارا ن یکینزد
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 ،یانهم یای. پس از فتح آسیافتندشکست هم کوبیده شدند و 

 شمیاز جاده ابر یتوجهشایان ه کنترل بخش بآغاز نات قاخا

 کرد.

 

]آن چه مربوط به نبرد تورکان با یفتلیان و بر افتادن 

یفتلیان می گردد، شاهنامه فردوسی، تاریخ طبری و سایر 

منابع به تفصیل به آن پرداخته اند. در میانه های سده 

بیستم  لئو گومیلیف در زمینه مقاله پژوهشی جالبی نوشت 

ن ها آن را در کتاب تاریخ تورکان باستان خود هم  که پسا

بازتاب داد. در این جا فشرده یی از این نبرد و چگونگی 

برافتادن یفتلیان را می آوریم. مگر پیش از آن می 

 کوشیم، تاریخچه خاقانات را به پایان بریم.[

 

 بازرگانیدر روابط زیر فرمان شان  انیک ها و سغدتور 

مانع چنین  رانی، اما اندبودذینفع  زانسیبا ب میمستق

 ایستیمی خاقان 568 به سال راستا، نیدر اروابطی بود. 

به  یبازرگان سغد -   Maniah ی مانیاهبه رهبر یسفارت

 گسیل می دارد. (هیسطنطنکنستانتینوپل )ق

 

 II نیاستی -زانسیبا امپراتور ب در نتیجه گفتگوها

 رانیادر برابر  ینظام پیمانو  سازشنامه های بازرگانی

 رانیا ،اتحادبستن این پیمان پس از  به امضاء رسید.

 مقدار خاقانات به متعهد به پرداخت خراج بهناگزیر شد 

خاقانات تجارت مانع و گردد در سال  ییطال دینارهزار چهل 

 با بیزانتین نگردد.

 

  متحدها رک ودر برابر ت یو روم شرق رانی، ا575به سال

سپاهیان تورک بسفر  576این، به سال  شدند. در پاسخ به

یکی از وسال های بیزانتین را  –Cimmerian Bosporusسیمیری 

و قفقاز  امیر کرمندانه یی بروزیپسرکوب نمودند و مارش 

نات قاخابزرگ،  یدستاوردهابه یمن این  ی نمودند.غرب

 شم،یرگ ابرزمهم جاده ب یبخش ها سراسربه کنترل آغاز 

 بازرگانی از سود سرشاری را رک وتشناسان برای سر که نمود

 تضمین می نمود. یکاروان

 

 ی چینیرک دولت چوت خاقانات 577-576مقارن با میانه های 

 هم یشمالژوی  -ی دیگرنیدولت چی را در هم کوبید. شمال

را  شمیقطعه پارچه ابر صد هزار رک ونات تقاساالنه به خا

 .به عنوان باج می پرداخت

 

انات به خاقانات شرقی و غربی در حوالی سال فروپاشی خاق

 میالدی: 600

پس از چندی آغاز به  بزرگ و نیرومند تورک ناتقااخ

خاقانات  581خان به سال  -پس از مرگ توبو لرزیدن نمود.
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 دیتشدی ها، جنگ اثر خانهدر رو به ضعف گذاشت. بیشتر 

 یشورهاجنگ با ک ها ومرزیورش چین به  ،یاجتماع یتضادها

ی و غرببه دو بخش رک وت ی، امپراتور603 به سال .هیساهم

 ی از هم  فروپاشید.شرق

 

ایستیمی خاقان  بود که ایستیمی  -رهبر خاقانات غربی

لقب داشت. ]تردیدی نیست که لقب    İstəmi Bəhadurبهادر یغبو

یغبو را بر وی سغدی ها گذاشته بودند. چون در گذشته 

 552گ.[ -یغبو می خواندند.یفتلی ها فرمانروایان خود را 

- 576 

 

تورک  -ایویلئق خاقان بود. پسرانش قره چورین -نام پدرش

تورک سنف(. او همچنین به  -و تان خان خان )به یونانی

نام سیلزیول )سلجیبول( یا دیزاول هم شهرت  داشت. در 

منابع عربی سینجیبو آمده است. در منابع ایرانی به نام 

در آثار چینی از او به نام های شی خاقان چین آمده است. 

دیانمی یا شی دیمی و یا هم سئی دیمی، موخیدو شیخو یاد 

 شده است.

 

 -او برای بر انداختن یفتلیان، با خسرو انوشیروان

شاهنشاه ایران همپیمان شد و دختر خود را به او داد. 

این گونه، او پدر بزرگ مادری هرمز چهارم و نیای خسرو 

 باشد.   پرویز دوم می 

 

نخستین لشکرکشی خود را آغاز  558 – 554او به سال های 

با یفتلیان جنگید و بر آنان  565 -560کرد. به سال های  

با ایرانیان جنگید. همین  571 -568پیروز شد. به سال های 

 بار دیگر با ایرانیان در کرتیل جنگید.  575گونه به سال 

 

با  ن خاقان بود کهبومئ تر و همکارایستیمی برادر کوچک

 لهیرهبران قبده تن از  ژوژان ها رزمید. او در جنگ با

یی اوگری باشنده شمال آلتای زیر فرمان او بودند )به 

 Chelkansو چیلکان هاKumandins کوماندها  ،هاشورگمان غالب، 

چنین بر می ، که ... از بازماندگان این قبایل هستند(و  

او را توضیح می نام   ی(رکوت)نه  Ugric آید منشای اوگری

]یعنی ایستیمی شاید لقبی بوده که اوگرها به او  .دهد

 گ.[-داده بودند.

 

 552پس از آن که بومئن لقب خاقان )ایل خان( را در 

پذیرفت، ایستیمی را به کرسی یغبویی گماشت که نفر دوم 

در دولت شمرده می شد. نخستین لشکرکشی او به غرب به سال 

 بود. 558 – 554های
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آن که تورک ها ژوژان ها را شکست  ، پس از 554 ای 553در 

آمد تورک غربی  ناتقااخ تختیپا دادند، سفارت ایران به

 بستن پیمان نظامی در برابر یفتلیان را که دشمن که

پیشین خاقانات ژوژان بودند، در سنجش و متحد  رانیا

 داشتند.

 

ران بس دلپذبر بستن پیمان با ایچشم انداز  هارک وت یبرا

می داد تا در   فرصت را به دست نیایود. زیرا برای آنان 

را  شمیجاده بزرگ ابرکنترل و مستقر شوند  آسیای میانه

خسرو سازشنامه در آینده با پپوند عروسی  در دست بگیرند.

. ]این مهر و موم شدایستیمی  با دختر یکم روانیانوش

یران و پس از گونه، ایستیمی ناگهان پدرزن شاهنشاه ا

 گ.[-شد هرمزد چهارمچندی پدربزرگ شاهنشاه 

 

ایستیمی به دستور موکان )موغان( خاقان ]که پس از 

قره ایسیک خان به خاقانی  -درگذشت بومئن خاقان و پسرش

به  554ارتش بزرگ در بهار سال  کی یرهبررسیده بود، به 

 غرب تاخت. او بی آن که با کدام مقاومت جدی یی رو به رو

او بر سر راه  رسید. آرال چهایدربه  سال 555به  گردد، 

دولو ها و تیز ختن، خان ، nushibi نوشی بی ها ،اوسون ها

را که زیر فرمان  یفتلیان بودند،  و خوارزم های هفترود

درگیر بودن در  لیبه دل زیر فرمان خود آورد. یفتلی ها

یی و قادر به پاسخگوگ.[ -و ]دشمنی با ایران جنگ در هند

 .یورش نبودند نیانشان دادن واکنش در برابر 

 

یکم  روانیخسرو انوشایستیمی با آگاهی از این که 

خطر نکرد به  ،بود زانسیبا بهمپیمانش، درگیر نبرد 

او در این هنگام متوجه شمال  تنهایی با یفتلیان بجنگد.

 لی با و ها را زیر فرمان خود در آورد.ابر 556در  شد و

اوگرها و شاید هم بخشی از  ،وارها نی ها،خیو مقاومت

 ها که به آن ها پیوسته بودند، رو به رو گردید. ژوژان

 

مادامی که تورکان ، به درازا کشید 558ها تا  جنگ با آن

 اورالرا به آن سوی شکست خورده  لیقبا توانستند بقایای

 Avars نام آوارهابه در آینده  در آن جا گریزیان) برانند

تورکان با نزدیک شدن به کرانه های رود  .شدند(شناخته 

هنگام  نی. در اندبرگشتاز راه و از آن نگذشتند ولگا، 

آتش بس  زانسیب یبا امپراتور رانی(، ا557)در سال 

جنگ در برابر یفتلی  نموده، آماده بود همراه  با تورکان

 ها را آغاز نماید.

 

 :565-560نبرد با یفتلیان در سال های 

پرداختن به این نبرد بسیار خونبار ولی دلچسپ از  پیش از

دید تاریخی، جا دارد تا به گونه فشرده در باره  اوضاع 

 سیاسی و اقتصادی جهان در آن برهه پرداخته شود:
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در آن هنگام، در خاور جهان در سرزمین پهناور آسیا، 

شاهنشاهی پهناور چین باستان قرار داشت. چین کشوری بود 

باد و متمدن. باشندگان چین در آن هنگام پر نفوس و آ

شناخت چندانی از دیگر کشورها  نداشتند. تنها همین را 

می دانستند که در شمال کشور شان توده هایی زندگی می 

کنند که آن ها را زیر نام عمومی هوها یا وحشیان می 

 شناختند.

  

سغدها چیزهایی را  –تنها از زبان باشندگان آسیای میانه 

اره ایران  شنیده بودند و می دانستند که در غرب در ب

کشور شان، شاهنشاهی بزرگ دیگری با تمدن کهن و دولت 

نیرومند قرار دارد. در جنوب آسیا هم هندوستان دارای 

دولت  و تمدن زمینداری و فرهنگ پیشرفته بود. در اروپا 

هم دولت های روم شرقی )بیزانس( و روم غربی از دولت های 

 د به شمار می رفتند.  نیرومن

 

در این هنگام، در دشت های پهناور توران خاوری 

)مغولستان( ژوژان ها که از مردمان پارامغولی )نیاکان 

مغول ها( اند، فرمان می رانند. آن ها هم با چینی ها و 

هم با توده های زیر فرمان خود پیوسته در جنگ و ستیز 

 بودند.      

 

هم دولت  یفتلی ها  فرمان می در خاور ایران ساسانی  

راند که با ساسانیان همواره در نبرد و ستیز و دشمنی 

بودند. یفتلی ها در جنوب بخشی از سرزمین هند را زیر 

فرمان داشتند مگر با فرمانروایان هندی همواره درگیر 

 نبرد و دشمنی بودند.  

 

اوضاع در ترکستان خاوری )سرزمین های ختن، کاشگر یا 

)کوه کاش(، تورفان یا توریان و گانسو( هم بسیار کاشغر 

پر تنش و پیچیده بود. در این سرزمین از پنچ هزار سال 

پیش از امروز، توده های تورانی یا ساکایی بسر می بردند 

که اروپاییدی و سپیدپوست بودند. در شمار این توده ها  

می توان از خیونی ها، دی ها، سیرها، ماهبانویان 

 نیاکان کوشانیان(، اوسون ها و. ... نام برد.  -)تخاریان

 

پس از برافتادن یوئه شی ها یا ماهبانویان، در این جا 

بیشتر اوسون ها که همپیمان هونوها بودند، زندگی می 

کردند. اما پس از برافتادن هونوها و روی کار آمدن سیان 

بی ها و در پی آن ژوژان ها، سیطره اوسون ها بر این 

ها لرزان شد. سر انجام  هم ژوژان ها توانستند سرزمین 

اوسون ها را از این جا به سوی هفترود )قرغیزستان کنونی 

 و جنوب قزاقستان کنونی( برانند.
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در دوره کوشانیان و کیداریان بخش هایی از این سرزمین 

زیر فرمان آن ها  بود. در دوره یفتلیان، آن ها موفق می 

 انند.شوند در این جا فرمان بر

 

در این هنگام اوضاع در گستره غربی دولت ژوژان ها بسیار 

پیچیده  بود.  از یک سو قبایل تیله پیوسته در برابر 

ژوژان ها در شورش بودند و از سوی دیگر، توده تازه نفس 

و نوپای آشینایی ها که حدود یک سده و نیم پیش از این 

ب و یا هم از شمال چین )شاید از خاور تورفان یا شمال غر

جنوب گانسو( به دامنه های جنوبی آلتای کوچیده بودند و 

زیر فرمان ژوژان ها درآمده بودند، به عنوان یک نیروی 

جدی تبار نموده و حاکمیت ژوژان ها را به چالش کشیده 

 بودند.

 

از دید اقتصادی، بزرگترین منبع درآمد باشندگان منطقه، 

نس بود که بیشتراز بازرگانی میان چین و ایران  و بیزا

مسیر راه  ابریشم از دوره کوشانیان بدین سو روان بود. 

روشن بود بر سر داشتن انحصار و در دست داشتن بازرگانی 

پر درآمد ابریشم میان توده هایی که در مسیر این  راه 

کاروان رو بودوباش داشتند، پیوسته رقابت و درگیری روان 

ی از راه این بازرگانی بود. در این میان بازرگانان سغد

پردرآمد، پول های کالنی به جیب می زدند. یفتلیان هم که 

بازرگانان سغدی زیر فرمان شان بود، از یک سو مالیه های 

کالنی از سغدیان دریافت می داشتند و از سو دیگر تالش می 

ورزیدند تا خود بازرگانی کاالهای چینی را در دست داشته 

 باشند.

  

به دست آوردن ابریشم چینی، آن را در  بیزانس هم با

دستگاه های ریسندگی خود به پارچه مبدل ساخته و در سرتا 

اروپا و خاورمیانه به بهای گزافی می فروخت و از این 

 راه  درآمد سرشاری داشت.  

 

یفتلیان و سغدی ها هم در مسیر چین با دشواری های 

زنان فراوانی سردچار بودند. شبیخونیان ژوژانی و ره

قبایل جنگجوی باشنده مسیر راه  ابریشم پیوسته بر 

کاروان های بازرگانی یورش می برند، و دار و ندار 

 بازرگانان را به  تاراج می بردند. 

 

]در این جا می خواستم شرح نبردهای یفتلیان و تورک ها 

از کتاب تاریخ  تورکان باستان گومیلیف ترجمه نمایم، 

خوشبختانه ترجمه بخش های مربوط  اما با توجه به این که

، «از آریان تا سامانیان»به این ماجرا در کتاب سوم 

نوشته رحمانف آمده است،  برای آسانی کار، گوشه های از 

آن را از آن کتاب برداشت نمودیم و با اندکی ویرایش و 

 گ. [-فشرده سازی پیشکش می کنیم
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ر کساد با روی کار آمدن خسر انوشیروان، او به منظو»

نمودن دستگاه های بافندگی و ریسندگی بیزانس و بر هم 

زدن انحصار اقتصادی حریف، از سویی به گونه مصنوعی بهای 

ابریشم را در بازارهای داخلی خود باال می برد تا از 

بازرگانان رومی در ازای خرید آن زر بیشتری به دست 

ن بیاورد و از سوی دیگر، کاروان های ابریشم بازرگانا

چینی، سغدی و باختری قلمرو یفتلیان را که هم از راه 

خشکی و هم از راه دریایی از خاک ایران می گذشتند، به 

زور نگه داشته و بخشی از کاالهای آن ها را به بهای 

ارزان و ناچیز می خرید و سپس خود آن را به های گزافی 

به رومیان می فروخت. این بود که همه دست اندرکاران این 

بازرگانی پر سود، در اندیشه پایان بخشیدن به سیاست 

ناگوار ساسانیان برآمدند و در پی آن  بودند تا به 

انحصار ایرانیان در زمینه اگر نه پایان، دست کم کاهش 

 دهند.   

   

در این میان، یفتلیان به رغم در دست داشتن سرزمین های 

نایی سر ترکستان خاوری، در پهنه های آلتای با رقیب توا

خوردند که کوچیان باشنده دامنه های آلتای بودند. سخن 

بر سر ایل تازه به دوران رسیده آشینا است که در وادی 

ها و واحه های راه های کاروانگرد چین و حوزه تاریم و 

تورفان و بالساغون و تراز تاخت و تاز و یغماگری نموده، 

 د. به کاروان های ابریشم یفتلیان شبیخون می زدن

 

هر چند در عهد خوشنواز )اخشونور( وی بارها به پیگرد آن 

ها پرداخته و ایشان را تا کناره های پایان رود سیر و 

دریاچه بلخش و بخش شمالی خوارزم پس زده بود، مگر باز 

 هم به تاخت و تازهای خود ادامه می دادند.  

 

از دست چینی  460در این هنگام ژوژان ها در حوالی سال 

شکست هایی دیده و به سوی غرب به راه افتادند. نخست  ها

در وادی تورفان و سپس در ختن به  یغماگری و تاراج می 

 پرداختند. 

 

در باال گفتیم که یفتلی ها در این هنگام بر وادی 

تورفان، حوضه رود تاریم و ختن فرمان می راندند. این 

در می  میان یفتلیان و ژوژان ها نبرد 470بود که در سال 

گیرد و یفتلیان موفق می شوند ژوژان ها را شکست  بدهند 

و آنان را به کناره های دور تیان شان بیفکندند. در این 

جا باقیمانده های ژوژان ها با قبیله های تیلی )تیلیوت 

ها( آمیزش یافته، با نام خانیگری گاگیوی اتحادی را 

و ستد سازمان می دهند و بیشتر به میانجیگری در داد 

 ابریشم و تاراج کاروان های سوداگران می پردازند.
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خوشنواز، پس از شکست دادن پیروز  -پادشاه یفتلیان

خانگیری گاگیوی را به سختی شکست   496ساسانی، در سال 

میواتا را به سروری  -می دهد و فرماندار دست نشانده خود

ا قراشر را گرفته، ب 497آنان می گمارد. یفتلی ها در سال

امپراتوری چین مناسبات مصلحت آمیز پیش گرفتند و تا 

جایی کاروان های ابریشم سوداگران چینی و سغدی  و 

باختری را از تاخت و تاز  و تاراجگری ایمن ساختند. در 

چند بار هیات   526و  520-516همین دوره، در سال های 

هایی را به چین فرستادند. در کل، شمار هیات های 

هیات می  13به   531 -507چین در سال های  یفتلیان به

 رسید. 

 

در همین گیر ودار، چینی ها متوجه باالروی توان نظامی 

از سوی  545تورکیوت ها یا آشینایی ها شده، به سال 

دی برای برپایی مناسبات  -امپراتور غربی ویی، وین

 پیشوای تورکیوت ها می آیند.  -دوستانه نزد بومئن

 

است که در این هنگام، امپراتوری شرقی  ]شایان یادآوری

وی گئا خون که  رقیب وی غربی می باشد، با ژوژون ها و 

تاگان ها همپیمان می باشند. می توان گمان برد که چینی 

ها از بستن پیمان با تورکیوت ها در اندیشه براندای 

ژوژان ها بوده اند. اما روشن بود، بومئن نمی توانست با 

 ژوژان ها  بتازد. نیروی اندکش بر

 

گ.[ در -در این هنگام مائده آسمانی یی برای بومئن رسید.

تیلیوت های غربی  که از فشار و اسارت  ژوژان   550سال 

ها به تنگ رسیده بودند، در برابر آن ها شوریده، به سوی 

خلخا به راه  افتادند. در نیمه راه، از درهای مضافات 

ش  و نیزه دار تورک ها یک گوبی آلتایی لشکر سواره زرهپو

باره بر تیلیوت ها تاختند و سپاه بی سر و پای آنان را 

فرمانبردار خود کردند. بومئن از جمع طایفه سیرشمار 

تیلیوت ها دسته های منظم جنگاروان را آموزش داد و با 

 نیروی بزرگی برای جنگ با ژوژان ها بهانه می جست. 

 

ژوژان ها خواستگاری خان  -او آگاهانه از دختر انخون

کرد. از روی رسم کوچیان، این پیوند جایگاه او را با 

پیشوای  -جایگاه خان  ژوژان ها  برابر می کرد. انخون

ژوژان ها از این خواستگاری گستاخانه رنجیده و می گوید 

آهن گداز بیچاره من هوای خواستگاری شاهدخت را »که 

سزا و ناروا می و این گونه بومئن را به باد نا«. دارد!

 گیرد. 

 

بومئن بهانه یی را که به آن نیاز داشت و می جست، دیگر 

در دست داشت. او پیک رسان  ژوژان را می کشد و مناسبات 

خود را با دودمان وی غربی چین استوار تر می گرداند. به 
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شاهدخت این دودمان را به زنی می گیرد و  -چنلی 551سال 

خود را در میان توده های  با این کار آبرو و اعتبار

به ژوژان ها یورش می  552کوچرو باال می برد. او به سال 

شرمنده از این  -برد و آن ها  را شکست می دهد. انخون

 باخت، دست به خودکشی می زند. 

 

]به هر رو، همان گونه که در گذشته گفتیم، خاقانات شرقی 

چینی ها تورک پس از یک صد سال با دسیسه ها و توطئه های 

از هم فرومی پاشد. گومیلیف در کتاب تاریخ تورکان 

باستان  به تفصیل شرح این ماجرا را باز می گوید. انا 

برای ما سرنوشت خاقانات غربی از اهیمت بیشتری برخوردار 

 می باشد. 

 

ایستیمی در آینده ارتش بزرگی را آراست. در منابع شمار 

ده اند. اما روشن جنگاروان او را تا صد هزار گزارش دا

است که مانند همه موارد همانند در این جا گزافه گویی 

جا دارد. زیرا در اوضاع و احوال آن  روزگار لشکرکشی با 

سپاه صدهزار نفری آن هم با پییمودن هزاران کیلومتر راه 

در بیابان های بی آب و گیاه و گاه در گرمای توانفرسا و 

آسانی نبوده است. منابع  گاه هم در زمستان های سرد، کار

دیگر شمار سپاهیان تورکان را در نبرد با بهرام چوبینه 

تا سیصد و حتا چهار صد هزار نفر گزارش داده اند که 

بزرگمایی آشکار است. به گونه یی که گومیلیف دادگرانه 

نشاندهی کرده، شمار سپاهیان تورکان در این نبرد نمی 

ار نفر باشد. تازه باید سی هز -توانسته است بیش از بیست

نیمی از آنان از جمع سغدیان همپیمان تورکان بوده 

 باشند. 

 

منابع چینی شمار کل سپاهیان خاقانات تورک را صد هزار 

گزارش داده اند که درست تر می نماید. هرگاه چنین باشد، 

چهل هزار  -باید شمار سپاهیان ایستیمی را در حدود سی

از این جمع سی هزار آن در لشکر نفر برآورد کرد که شاید 

 کشی او به سوی آسیای میانه حضور داشته بودند.[

(Савинов 1984; Худяков 1986: 137-169; Кляшторный, Савинов 1994: 95-

102). 

 

این گونه، برآورد گومیلیف که شمار کل سپاهیان تورک در 

سی هزار نفر می پندارد،  -نبرد با بهرام چوبینه را بیست

حقیقت نزدیک تر است. اگر چنین بپنداریم، شاید شمار  به

سپاهیان او در آغاز نبرد با یفتلیان در حدود همان سی 

 گ.[-هزار نفر بوده باشد.

 

در شاهنامه فردوسی شرح نبرد تورک ها با یفتلیان چنین 

 آمده است: 
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خاقان چین )منظور خاقان تورک ها است(، از آن سوی »  

به گولزریون )رود سیر( رسیده،  چاچ )تاشکنت کنونی(

یارای تاختن به سرزمین یفتلیان را نداشت. از این رو به 

گمان غالب در اثر مشوره سغدیان همپیمانش با خسرو 

شاهنشاه ایران از در دوستی پیش آمده، ده   -انوشیروان 

شتر پر بار را با تکاوران تیزپا و دیبای چین و دیگر 

ردی خردمند  و جهان گشته به هدایای آراسته با سروری م

 دربار ایران  فرستاد:

 سپهدار  با لشکر و گنج و تاج 

 با گولزریون بود از آن سوی چاچ

 خردمند خاقان بدان روزگار

 همی دوستی جست با شهریار

 به آغاز آن آشنایی نخست

 همی از رد و موبدان رای جست  

 یکی هدیه آراست پس بی شمار

 ارهمه یادگار  از در شهری

 ز اسپان چینی و دیبای چین

 ز تخت و ز تاج و ز تیغ و نگین

 ز دینار چینی ز بهر نثار

 به گنجور فرمود تا سی هزار

 بیاورد و با هدیه ها یار کرد

 ده اشتر ز گنج و درم  بار کرد

 سخنگوی  مردی بجست از مهان

 خردمند و گشته به گرد  جهان

 بفرمود تا پیش او شد  دبیر

 امه بر حریرز خاقان چین ن

 نبشتند بر سان ارژنگ چین

 سوی شاه با صد هزار آفرین

 

که از پیوندهای دوستی  ،یفتلیان پادشاه -گاتفر )غاتفر(

دشمنانش نیک آگاه بود، فرمان تاراج کاروان تورک ها و 

راه از را که رک وت یران و راهدارانکشتار سفسر زدن و 

یران بودند، رهسپار دربار شاهنشاه ا 560 وی به سالخاک 

را بر افروخت.  حسب تصادف  جنگآتش خود داد و این گونه 

سواری از این کاروان جان سالم به در برده، از چنگ  

سپاهیان یفتلی رهیده و می تواند خود را نزد  خاقان 

 تورک برساند و ماجرا را برایش بازگوید:

 چو آگاه شد از کار، خاقان چین

 نوز آن هدیه های شاه ایرانزمی

 ز لشکر جهاندیدگان را بخواند 

 سخن سر به سر پیش ایشان براند

 چنین گفت با سرکشان غاتفر

 که ما را بد آمد ز اختر به سر

 اگر شاه  ایران و خاقان چین 

 بسازند و از دل کنند آفرین
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 هراس است از این دوستی بهر ما

 به دو روی ویران شود شهر ما

 بباید یکی تاختن ساختن

 ستاده پرداختنجهان از فر

 

خاقان تورک از این  -تاریخ نویس رومی -به گفته مینندر

سوء قصد ناگهانی شاه یفتلیان آگاه می شود، از تعقیب 

اورها »اورهای کوچی دست می کشد و چنین اظهار می نماید: 

پرنده نیستند که به آسمان پریده از دم شمشیر تورک ها 

ده، در  عمق آن  برهند، ماهی نیستند که به دریا غوطه ز

پناه برند. آن ها  در روی زمین آواره و سرسام شده می 

گردند. همین که جنگ با یفتلیان را به پایان بریم، به 

 «.اورها حمله می برم. آن ها از چنگ من نمی رهند

 

تاریخ طبری  نیز در باره اتحاد خاقان تورک و خسرو »

شکست خوردن انوشیروان و بر اثر این اتفاق حربی و خویشی 

و چون مملکت به »...پادشاهی هیاطله چنین می نویسد: 

انوشیروان شد، آرزو آمدش که به بلخ شود و ملک هیاطله 

را بکشد. آن که فیروز را کشته بود. و تخارستان و 

غرجستان بگشاید و زمین بلخ با زمین ترک  نزدیک بود. و 

اقان میان خاقان و انوشیروان دوستی بود. نخست کس به خ

فرستاد و دختر او را به  زنی خواست و بسیاز خزینه کرد 

تا دخترش را بیاورد. و با خاقان عهد کرد پس از آن یک 

سا ل نامه نوشت.  و از او سپاه خواست برای کار ملک 

هیاطله. خاقان سپاه  بسیار از ترکستان بفرستاد سوی بلخ 

ی ترک و انوشیروان سپاه بکشید و به بلخ شد. و از یک سو

اندر آمد و سپاه هیاطله را در میان گرفتند. و ملک 

هیاطله را بکشت و خواسته های او همه غارت کرد .و 

پادشاهیش غارت کرد. )ابو محمد بلعمی، تاریخ طبری، 

 (.5، ص. 1جلد

 

سازشنامه جنگ مشترک در برابر  560این گونه، در سال 

فتلیان یفتلیان بسته شد. در این هنگام،  دست نشانده ی

تارمن، میخیره کوله و وارثانش با امپراتوری  -در  هند

گوپت های هند چند نبرد سنگین را پشت سر گذشتانده بودند 

و  نمی خواستند نفوذ خود را در پنجاب رایگان از دست 

 بدهند.

 

برای پنجاه سال  562گذشته از این،  انوشیروان در سال 

های خود را برای با امپراتور روم پیمان صلح بست و دست 

 555گرفتن سرزمین های خاوری رها کرد. همین گونه به سال 

سفارتی به شهر چنئان چین یعنی پایتخت  امپراتوری وی 

غربی فرستاد. این گونه هم امپرتور روم، هم خاقان تورک 

و هم امپراتور چین با خسرو انوشیروان پیمان های صلح 

 داشتند. 
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پاه خسرو در برابر غاتفر ایستیمی خاقان از آمادگی س

از چین »الهام گرفته، به گفته فردوسی همه سپاهش را از 

گرد آورده نخست به چاچ و سپس به « و ختن و قاجارباشی

 گلزریون حمله می آورد:

 چو آگاهی آمد به خاقان چین

 دلش گشت پر درد و سر پر ز کین

 سپه را به قاجارباشی براند

 ز چین و ختن نامداری نماند

 خویشان ارجاسب  و افراسیاب ز

 نپرداخت یک تن به آرام خواب

 برفتند یکسر ز گلزریون

 همه دل پر از خشم و سر پر ز خون

 سپهدار خاقان چین فنج بود

 همی به آسمان پر زد از آب و دود

 ز جوش سواران به چاچ اندرون

 چو گل شد  به رنگ آب گلزریون

 

ه یفتلیان از قصد بر پایه اطالعات شاهنامه فردوسی، پادشا

خاقان آگاه شده، از بلخ و شکنان و آمو و زمی و ختالن و 

ترمز و ویسه گرد لشکر فراوان گرد آورده، عزم  بخارا می 

کند. در این اوضاع که  لشکر خاقان و یفتلیان آماده 

نبرد اند، خسرو  انوشیروان عاقبت محاربه دو رقیب توانا 

ان انتظار رسیدن سپاه و خشم زده را نگران  می شود. خاق

انوشیروان نگشته، سوی بخارا رهسپار می شود. خسرو  

انوشیروان در این فرصت مناسب به ضبط استان های پیشین 

قسمت شرقی قلمرو ساسانیان رو آورده، به  عقبگاه لشکر 

یفتلیان نخستین ضربه را می زند که در این باره تاریخ 

 مینندر گزارش داده است. -نویس رمی

 

از روی این اخبار، پادشاه یفتلیان می خواسته است که به 

یکی از  -لشکر تورک  نخست یورش ببرد. مگر کوتلف

یک سگ در »درباریانش او را باز داشته، تلقین می کند که 

این مشاور « خانه خود از ده سگ بیرونی جسور تر است.

پادشاه یفتلیان هنگام فرا رسیدن فرصت مناسب به نزد 

ورک گریخته، همه اسرار سپاه غاتفر را به آن ها خاقان ت

می گشاید. دیر تر کوتلف به دربار خسرو انوشیروان رفته، 

 به صف مقربان شاهنشاه پذیرفته می شود. 

      

دادن شکست با  روانیانوشپاهیان خسرو س 562در سال 

ان نیز بر رکوتپی آن، . در ندگرفت یفتلیان تخارستان را

. گرفتندرا )تاشکنت کنونی( چاچ  وآنان ضریه زدند 

. گرفترا نیز  سمرقند ک،یرچیاز رود چایستیمی با گذر 

متمرکز گردیده  در بخارااصلی یفتلیان که  یروهانی

ها بجنگند. از همین رو، به در دشت نمی خواستند ، بودند
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کردند. سر انجام، میان تورک ها و  ینیعقب نشسوی کوه ها 

ینی در می گیرد. این نبرد به یفتلیان نبرد سخت و خون

 اوج گرفته بود.  565و شاید هم  563یا  562سال های 

 فردوسی این نبرد را چنین پرداز می کند:

 بخارا پر از ُگرز و کوپال بود

 که لشکرگه شاه هیطال بود

 بشد غاتفر با سپاه  چو کوه

 ز هیطال گرد آوریده گروه

 به جنگ اندر آمد ز هر سو سپاه

 ستند بر باد راهز تنگی بب

 ُکشانی و سُغدی شدند انجمن

 پر از آب  رخ، کودک و مرد و زن

 که بود چون کار آن رزمگاه

 که را تابد آن گردش خور و ماه

 به یک هفته آن لشکر رزمجوی

 به روی اندر آورده بودند روی

 به هر جای بر توده یی کشته بود

 ز خون خاک و سنگ ارغوان گشته بود

 تفر گشت گردبه هشتم سوی غا

 سیه شد جهان چون شب الژورد

 شکست اندر آمد به هیطالیان

 شکستی که بستنش تا سالیان  

 

موافق تصویر فردوسی، سپاه پیشگرد خاقان پس از تاخت و 

تاز و کشتارهای خونین در چاچ از رود ترک )چرچیق( 

گذشته، در میمرغ )مضافاتی در کناره های شمال سمرقند( 

صلی می پیوندد. یفتلیان که در آستانه  با نیروی لشکر ا

بخارا لشکر آراسته بودند، از فزونی  جنگاروان سوار 

تورک ها و نبرد در همواری  پهناور حذر کرده، در پیشگاه 

 تپه های نسف )قرشی( اردو زدند.

 

هشت ی )کارشی( رخ داد و رشق یکیدر نزدساز نبرد سرنوشت 

 انیبه پاایستیمی  یروزیو با پ درازا کشیدبه آزگار روز 

 ید. رس

 

بر اثر این جنگ سهگین سپاه غاتفر شکست خورده، به سمت 

کوه ها عقب نشستند. غاتفر گویا به شکستش  تن دادن نمی 

خواست و قصد جمع آوری لشکر و دوباره جنگیدن را داشت که 

برخی از بزرگان  و سرکرده های سپاه مشورت آراسته از او 

نگ سازش با خسرو انوشیروان و تحت دست کشیدن از ادامه ج

اطاعت دولت نیرومند ساسانیان آمدن هیاطله را پیشنهاد 

می نمایند. شاید غاتفر گردنکش این مسوولیت را نمی 

پذیرد. از همین رو او را از تخت  برکنار و به جایش 

فغانش نام َچغانی، مردی را از تخمه خشنواز به پادشاهی 

 می نشانند:
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 خاقان چین نداریم ما تاو

 گذر کرد باید به ایرانزمین

 گر ایدون که فرمان برد غاتفر

 ببندد به فرمان کسری کمر

 سپارد بدو شهر هیطال را

 فرامش کند گرز و کوپال را

 و گر نه خود از تخمه خوشنواز

 گزینیم جنگاوری سر فراز

 که او شاد باشد به نوشین روان

 بدو دولت پیر گردد جوان

 باژ و ساو نهادست بر قیصران

 ندارند با او کسی توش و تاو

 ز هیطالیان کودک و مرد و زن

 بدین یک سخن بر شدند انجمن

 َچغانی، گوی بود فرخنژاد

 جوان و جهانجو و با بخش و داد

 خردمند و نامش فغانیش بود

 که با گنج و با لشکر و خویش بود

 بزرگان هیطال و مردان کین

 به شاهی بر او خواندند آفرین

 

انیش پس از این شکست، با هدایای مناسب و پاداش های فغ

شاهانه همراه با یک دسته اشرفیان بانفوذ یفتلی به حضور 

خسرو انوشیروان آمده، اظهار اطاعت نمود و میل به 

 ساسانیان پیوستن قلمرو خویش را بیان  داشت. 

 

ایستیمی که در جنگ با یفتلیان نیروی اصلی خود را باخته 

ز و تند ساختن وضعیت خودداری نموده، غنیمت بود، از تی

های جنگی مناسبی را همراه  دخترش به حضور خسرو 

انوشیروان می فرستد و خودش به سوی قاجار باشی حرکت می 

 کند. 

 

این گونه، پس از شکست دولت یفتلیان، قلمرو آسیای میانه 

بین امپراتوری ساسانیان و خاقان تورک تقسیم شده، خسرو 

وان سند، بست، ارخوسیا، زابلستان، تخارستان، انوشیر

دردستان و کابلستان و چغانیان را بازپس گرفت و خاقان 

تورک ساحل راست آمو و وادی زرافشان و سیر دریا را 

 «.تصاحب  نمود

 

در آغاز، سغدی ها که زیر سلطه یفتلی ها بودند و از 

وضعیت بازرگانی ابریشم ناخشنود، به گونه طبیعی با 

رکان همپیمان شدند. این در حالی بود که یفتلی ها با تو

ژوژان ها همپیمان استراتیژیک بودند.  درست همین سغدی 

ها بودند که زمینه خویشاوندی تورک ها و ایرانیان را 

فراهم ساختند و طرح همپیمانی آنان را در برابر یفتلی 
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ها ریختند. در نبرد در برابر ساسانیان هم سغدی ها 

ن تورک ها بودند. در شاهنامه فردوسی، از حضور همپیما

پیل ها در سپاه تورکان سخن به میان می آید. روشن است 

این پیل ها تنها می توانستند از هندوستان که بخش هایی 

از آن در آن هنگام زیر فرمان یفتلی ها بود، آورده شده 

باشند و دیگر مربوط سغدیان می شده اند. روشن است 

 پیل نداشتند. تورکان خود

 

همین گونه از شاهنامه می دانیم که نبرد میان تورکان و 

یفلیان یکی از خونبار ترین نبردها در تاریخ آسیای 

میانه  بوده است که با شکست کامل سپاه یفتلیان و کشته 

شدن شاه آنان گاتفر پایان یافته بود. در این نبرد، 

 بسیاری از تورکان هم کشته شدند. 

 

ه تورکان در برابر یفتلیان با ساسانیان همپیمان گفتیم ک

شده بودند. اما صلح  و سازش چندان دیر نپایید و منافع 

اقتصادی و تجاری این دو دولت ابرقدرت در ماواری راه 

 بزرگ ابریشم با هم برخوردند.      

 

 : 571—568جنگ تورکان و ایران

ودند. یی بایآس بازرگانیدر  یاصل گرانیاز باز -انیسغد

به گفته َبرُتلد، سغدی ها را نظر به مهارتی که در 

بازرگانی داشتند، و همین گونه فرهنگ شان می توان 

 خواند.  « فینیقی های آسیای مرکزی»

 

توده یی بودند که در گستره سغدیانا )واقع در  -سغدیان

از بخارا تا خجند( بودو باش داشتند.  -وادی رود زرافشان

ی که رانیاخاوری زبان های از شاخه  یغدزبان سبه  انیسغد

همریشه و خویشاوند بود، سخن می زدند  یباختربا زبان 

ار . نوشت)زبان کنون یغنابی ها برخاسته از سغدی است(

زمان درازی استوار بود.  یآرام یالفبا آنان بر شالوده

 یایدردر گستره پهناوری از  یالملل نیزبان ب یزبان سغد

رسم  یبرا ییمبنارسم الخط آن . بوده تبت کسپین تا ب

شایان  شد. یو منچور یمغول ،یغوریاوالخط زبان های 

یادآوری است که همو سغدیان بودند که تورکان خط و نوشتن 

آموختند. سنگنبشته معروف ارخون هم به دست سغدیان نوشته 

 شده است. 

 

و  رانیا -غدی ها میان دو شاهنشاهی کبیر عهد باستانس

اندر کار بازرگانی و داللی بودند. جهانگرد دست  نیچ

 ،سغدبا بازدید از  ،)چژان تسیان( انیژانگ ک -ینیچ

 :نوشت

 1000نزدیک به )لی   2000 به فاصلهسغد( کانتسزیوی )»

کنونی  فرغانه -  Davanشمال غربی وادی دوان( لومتریک

ی زندگکوچروی و چادرنشینی  آن به شیوه مردم قرار دارد. 
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شان، آداب و روسم یوئه شی ها آداب و رسوم  می کنند.

. شمار سپاهیان کماندار  آورد یم ادیرا به )مهبانویان( 

کشور کوچک با  نیا می رسد. هزار 90 ایو  80 آن ها به

یوئه شی ها )تخاریان( را به  ستقاللاهم مرز بوده، ان ود

 رسمیت می شناسند.

 

در گستره  lingua franca یانجیزبان م کیبه عنوان  یزبان سغد

رد پای خود و  کاربرد داشت شمیجاده ابرپهناوری در مسیر 

از شماری و  یارسزبان پ ها در واژهسیمای برخی از در را 

 است.بر جا مانده  یرکوت یها زبان

 

به هر رو، آن چه مربوط می گردد به روابط میان تورکان   

ی با و سغدی ها، آنان را منافع مشترک بازرگانی و اقتصاد

هم پیوند می داد. می بینیم که چرا منافع این دو توده 

همسایه در آن برهه با هم گره خورده بود. از تاریخ روشن 

است که چینی ها به منظور جلوگیری از تاخت و تاز تورکان 

 بر قلمرو شان، به آنان باج و خراج بزرگی می پرداختند. 

 

م را رایگان خاقان تورک که صدها هزار پاره متاع ابریش»

از چین به دست می آورد، در آن  ذینفع بود تا از 

سغدی ها بیشتر بهره  –امکانات تاجران زیر دست شان

برداری نماید. گذشته از این ها سغدی ها صادر کنندگان 

بزرگ سنگ های گرانبها بودند و مطابق سالنامه های چینی، 

این،  ختن سرچشمه مهم سنگ یشم به شمار می رفت. افزون بر

سغدیان ُدر و دیگر سنگ های گرانبها را نیز از چین می 

آوردند. گذشته از ابریشم و سنگ های گرانبها، دارو و 

استخوان )عاج( فیل و ابزارهای نقره یی و طالیی، بردگان 

و اسیران، اسپ های تیزتک و جنگ افزار را هم خرید و 

ند، فروش می کردند. رامشگران و رقاصان از شهرهای سمرق

بخارا، کوچه و مضافات دیگر غرب در دربار چین مشتریان و 

گرویدکان بسیار داشت.) برگرفته از: ریچارد نلسون فرای، 

 کتاب میراث آسیای مرکزی(.   

 

بازرگانان  قیاز طرکوشیدند امکان یابند  یمها رک وت

 نیچ یپادشاهباج و خراجی را که از سوی دولت های  یسغد

در آن هنگام  به فروش برساند. ،شود یها پرداخت م به آن

چینی ها به  قبایل کوچرو تنها به خاطر آن باج می 

پرداختند که به قلمرو شان یورش نبرند. خرید  وفروش 

ی،  ارسپ ی وسغدابریشم سود سرشاری برای بازرگانان 

 می رساند. رانیو شاهان اخاقان های تورک ]غربی[ 

در باره بازرگانی در  برای به دست آوردن آگاهی بیشتر) 

-Lubo لیسچنکو -و لوبو 1981این مسیر نگاه شود به: شیفر:

Lesnichenko :1994) 
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این گونه، دست یافتن به تجارت بین المللی نفوذ 

سوداگران سغدی را افزوده، دیرتر خاقان تورک ها را 

واداشت تا از میانجیگری و امکانات فراون آن ها را در 

خود استفاده نماید. از جایی که  داد و ستد بازرگانی

تورک های جهانگشا به نازکی های خرید و فروش ابریشم در 

کشورهای غرب چندان آشنا نبودند، خاقان ایستیمی یکی از 

مانیاه را به عنوان سرور هیات  -اشراف با نفوذ سغدی

 سفارتش به دربار خسرو انوشیروان می فرستد.

 

وشیروان به راه ماندن هدف از این سفر، با مدد خسرو ان

رفت و آمد منظم کاروان های ابریشم منطقه چین و سغد به 

ایران و روم  بود.  زیرا راه تاجران به روم از سرزمین 

ایران می گذشت و در سغد و چین ابریشم فراوان انباشت 

شده به گشادن موانع صنعی کارمندان ایرانی نیاز داشت. 

وش و دیگری به خرید هم روم و هم خاقان که یکی به فر

ابریشم مرغوب نیاز داشتند، در گشودن این گره فروبسته 

 «        درمانده بودند.

 

هر چه بود، سغدی ها مرهون تورکان بودند که ایشان را هم 

از شر تاخت و تازها و یغماگری های ژوژان ها و هم 

سربازگیری های پایان ناپذیر یفتلیان در جنگ های هند و 

یی بخشیده بودند. از سوی دیگر، آنان در به ایران رها

دست آوردن ابریشم و تامین امنیت کاروان های بازرگانی 

شان در امتداد راه ابریشم به توان رزمی تورکان نیاز 

داشتند. زیرا دیگر بدون همکاری تورکان، آمد و شد امن 

کاروان ها در مسیر راه  ابریشم به خاطر رهزنی های آنان 

 .ناممکن بود

  

از همین رو  هم  بود که با توجه به منافع مشترک 

اقتصادی، به پیشواز فرا رسیدن تورکان شتافتند و 

توسعه  یبراهمپیمان آنان شدند. مگر، آرزومندی آنان 

ی ورود بکه مانع  انیرانیا با مخالفتتجارت با اروپا 

رویه کاالهای آسیایی ]به ویژه  ابریشم[ به بیزانس 

 -د. ایران نمی خواست تا حریف توانمندشبودند،  برخور

امپراتوری بیزانس درآمد سرشاری از بازرگانی ابریشم و 

 کاالهای چینی به دست آورد.

 

از این رو، سغدیان در پی آن شدند تا از راه دیپلماسی 

ایستیمی خاقان را  انیسغدگره فروبسته کار را بگشایند. 

به  Maniah اهگان به رهبری مانیندینماگسیل متقاعد به 

بار همه  روانیانوش خسرو . اماگردانیدند رانیا دربار

ابریشمی را که آنان با خود به  همراه آورده بودند، 

قدرت همه را در برابر دیدگان آنان  و برای نمایش خرید 

 ساخت کهروشن این گونه به آنان و  اندسوختآتش زد و 

 .ستین اوبیزانس به سود به  رانیاترانزیت کاال از راه 
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چنین گمان زده می شود که شاید خسرو بنا به مشوره 

  مشاور یفتلی خود دست به چنین شگردی زده باشد. -کاتلف

 

بار متشکل از  نیا ی راسفارت دوموانگهی ایستیمی خاقان 

ها به دربار ایران  گسل داشت که نیز ناموفق از  رکوت

سکایا  کار برآمد. به گونه یی که  بانو داکتر  پیگولیف

« بیزانس بر سر راه هند»کتاب   204 -202ن. و. در ص. ص. 

تاریخ تورکان »کتاب  51-50و نیز گومیلیف در ص. ص. 

نوشته اند، در راه بازگشت بیشتر اعضای هیات در « باستان

اثر بیماری نامعلومی و یا هم خوردن زهر نابود شده، 

.  این تنها سه یا چهار نفر به دربار خاقان رسیده بودند

 فرستادگانش در ایرانمرگ به بهانه  بود که ایستیمی

با ایرانیان  نگآغاز جبه  میتصم)شاید به مشوره سغدیان( 

 ساختن سفیران کرد. مسموم گرفت. او ایرانیان را متهم به

با آغاز نماید،  568در را جنگ ایستیمی پیش از این که 

او در  پیمان بازرگانی و نظامی بست. زانسیب یامپراتور

به آن   563و  562 سال های  درهایی را سفارت  گذشته نیز 

ایستیمی جلوگیری هدف در آن هنگام ) دیار گسیل داشته بود

 از همپیمان شدن بیزاس با آورا ها بود(.

 

به گونه یی که  داکتر اسحاقف و داکتر اسماعیلف نوشته 

 جستجوی راه هایبه وانگهی تورکان با پویایی آغاز »اند، 

که به نوبه خود، به شدت  ،گردیدند زانسیببه سوی  مستقیم

 انیرانیرک ها در برابر اوبا ت یاسیعالقه مند به ائتالف س

روشن است چنین راهی تنها با گذشتن از رود ولگا و  بود.

 « دور زدن قفقاز ممکن بود.

 

به گونه یی که پیگولیفسکایا ن. و. نوشته است، او 

ست هیاتی رهسپار روم می سازد. مانیاه سغدی را به ریا

سفارت به پنداشت او از راه خشکی  از مرز خوارزم، 

ماورای دریای کسپین و کوه های قفقاز گذشته، با دشواری 

فراوان به کنستانتینوپل می رسد. امپراتور یوستین دوم 

با وی  568از مانیاه به گرمی پذیرایی نموده، به سال 

پس از بستن این سازشنامه سازشنامه بازرگانی می بندد. 

سفیران رومی به ریاست زیمرخ همراه با مانیاه به حضور 

 خاقان  ایستیمی روانه می گردد. 

 

به گونه یی که برنشتام و گومیلیف نوشته اند،  در این 

هنگام دربار خاقان در دامنه های تیان شان )شاید در 

 جنوب قزاقستان( قرار داشت. 

 
را در لشکرکشی پیروزمندانه وی در زیمارخ که خاقان تورک 

برابر ایرانیان همراهی نموده بود، از توانمندی و شکوه 

خاقان تورک به شگفتی اندر شده بود. او شرح بسیار جالبی 

از سفر خود در همراهی خاقان و سپس باز دید خود از 
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اردوگاه وی در دامنه های تیان شان نوشته است )برنشتام، 

 (   52-1967:42 و گومیلیف 61: 1947

 

هنگامی که هیات بیزانس به اردوگاه خاقان می رسد، متوجه 

می شود که وی در یک چادر بزرگ زندگی می کند. سفیر 

بیزانس متوجه می شود که خاقان هنگام پذیرایی هیات در 

 خیمه خود بی پروا سرگرم ساختن زین اسپ خود است.

 

دان درست در خاقان برای نمایش قدرت خود، سفیر را بامدا

هنگام برآمدن خورشید به تپه یی می برد و از فراز آن  

بازتاب پرتو خورشید را بر نیزه های سوران خود که در 

زیر تپه آرایش یافته اند، نشان می دهد که پهنه دشت را 

نورانی ساخته اند. سفیر در این نمایش قدرت، از فزونی 

 .     شمار رزمجویان خاقان در شگفتی اندر می شود

  

این گونه، مناسبات سرد و خشنونت آمیز خسرو انوشیروان 

با هیات سفارت تورک سر انجام رابطه حسنه و دوستان آن 

ها را از میان برده، زمینه را برای جنگ های آینده 

 فراهم می گرداند.  

 

 وارد قفقازگذشته از ولگا  تورک ها، 567 سال درهنوز 

 یو تالش براپیگرد آوارها  ،حرکت نیاانگیزه  شده بودند.

شمال به بازرگانی تازه  ریمسو گشودن  نساختهموار 

 .بود رانیاو کنار گذاشتن دور زدن با  زانس،یب
در  ینظام اتاقدامایستیمی خاقان آغاز به  ن،یپس از ا

را فتح  قفقاز شمالی  571کرد و به سال فراتر از ولگا 

بلغارها و ن ها، نیاکاآلن  برآمد،و به تنگه کرچ کرد 

را زیر فرمان خود  قفقازان دامنه های شمالی  مردم گرید

 زانسیبدرآورد و با این کار، راه خود را برای رسیدن به 

 .و هموار ساخت و قفقاز پاک حوضه رود ولگا خوارزم قیاز طر

 
شرح این نبردها  در ویکی پیدیا به زبان پارسی دری چنین 

 آمده است:

ها را خزردر سر راه اوتیگورها و ایستیمی  568به سال »

خزرها در نبردهای قفقاز به ) زیر فرمان خود درآورد

به منجر همین کار  کههواداری از تورک ها پرداختند 

باالدست تر شدن آنان نسبت به دیگر باشندگان گردید.( و 

 .دربند آمد یکیدر نزد رانیا یشمال های به مرز

 
 پرداخت باج شدند. ر خواستاها از خسرو انوشیروان رک وت

نوسازی  یاستحکامات به تازگدریافت داشتند. رد پاسخ اما 

. بوددشت نشینان شکست ناپذیر  یبراشده در دربند 

باور داشتند که تورک نخواهند توانست از این  انیرانیا

سنگرها بگذرند. هر چه بود، ایستیمی ناگزیر گردید راه 

آلن ها را که بازگشت پیش گیرد و بر سر راه سرزمین 
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 569همپیمانان پیشین آوراها بودند، گرفت. به سال 

 ایستیمی به سغد بازگشت.  

 

 -زانسیامپراتور بورزیدند رک تالش وت نرایسف 570در سال 

 از غرب رانیحمله به ا یراه انداز یبرادوم را  نیاستی

)جنگ پیش رفت کند تعلل نشان داد و ، اما او بر انگیزند

. ایستیمی که امکان و توانایی آغاز شد( 572تنها در سال 

و با توجه به  ،در برابر ایران را نداشت ییجنگ به تنها

با او جنگ آغاز خواهان از همان  انیرانیا که نیا

با خسرو انوشیروان داد.  صلح پیمان  یامضانبودند، تن به 

آمو تورک، نات قاو خا رانیامیان  یمرزسازشنامه بر اساس 

 ن متعهد شد به تورکان ساالنه چهلرایا شد ومرز دو کشور 

  دینار زرین بپردازد. هزار 

 

 : 575در  یدر کارتل رانیبا ا یریدرگ

دشمن  571خاقانات تورک به رغم بستن پیمان صلح سال 

به جنگ با  زانسیبایران ماند و پیوسته در پی برانگیختن 

 به گونه نهاییرک ها وزمان، ت مقارن با این ایران بود.

مواضع خود را تحکیم نموده بودند و با راندن در قفقاز 

در کرانه  ،وبدانرود  ها در حومه یریپس از درگآوارها 

 شده بودند. زانسیب یههمساهای خاوری دریای سیاه 

 

ایران و بیزانس همواره با هم که منافع  یاز مناطق یکی

 -گرجستان  متصرفاتاز  یکیقفقاز بود. در تقابل بود،  

بود، در سیمای گوارام  رانیاستان اکه در گذشته  ،یلکارت

دست نشانده بیزانس گردید.   – Guaram Bagratuni باگراتیونی

استقالل گوارام کمک کردند تا  رک بهو، سربازان ت575در 

 «و بر تخت بنشیند. به دست آورد رانیاز اخود را 

 

نظامی در قفقاز در  -در این هنگام دو اردوگاه سیاسی

 بر هم آرایش یافته بودند:برا

رک، وت یخاقانات غرب ن،یچ امپراتوری اتحاد چهارگانه  -1

 .زانسیخزران و ب

 ترک  یآوارها و خاقانات شرق ران،ای گانه سه اتحاد -2

 

دلیل آرایش این اردوگاه ها چنین بود که روابط میان 

خاقانات شرقی تورک و دولت چین بسیار تیره بود و پیوسته 

نگ و ستیز بودند. در عین حال، هم چینی ها و هم در حال ج

خاقانات غربی تورک در بازرگانی ابریشم با بیزانس ذینفع 

بودند. از این رو روابط میان خاقانات شرقی و غربی هم 

با توجه به  دشمنی خاقانات شرقی  و دوستی خاقانات غربی 

 با چین خراب  بود.

 

رهایی از گزند  منافع خزرها هم ایجاب می کرد که برای

ایرانیان مخاصم با بیزانس و تورکان همپیمان شوند. از 
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سوی دیگر،  خاقانات شرقی تورک به گونه طبیعی همپیمان 

ایران )هر چند هم از راه  دور( شده بود، به مصداق این 

که دشمن دشمنت، دوستت است. یعنی چون این دولت هم با 

ید، روشن است چین و هم با خاقانات غربی دشمنی می ورز

باید با ایران نرد دوستی می باخت. موقف آوارها هم پیشر 

توضیح داده شد. چون آن  ها با تورکان دشمنی می 

ورزیدند، روشن است باید با ایران از در دوستی پیش می 

آمدند. از سوی دیگر، آن ها در قفقاز هم خزرها را 

 حریفان خود می پنداشتند.       

 

 :دژ دربند سقوط»

بود که در  یبلند اریبس یسنگ واریدربند د استحکامات

و  لومتریساخته شد. طول آن چهل ک روانیزمان خسرو انوش

 یخزر امتداد داشت و خط دفاع یادری از کوهستان تا کرانه

 .مدی آدر برابر سواران مهاجم به شمار م یمستحکم اریبس
 

 بزرگ ساخته شده اریبس یها که از تخته سنگ وارید نیا

 نیفراز ا برج بر ۳۰داشت. بلندی متر  ستیتا ب دهژبود، ه

 کیداشت که  آهنی سه دروازه واریبود. د ساخته شده وارید

]برگرفته از ویکی  .«شد یگشوده م اآن به دری دروازه

 پیدیا به زبان پارسی دری[

 

از پیش  شیب یشرق یها یرک ها و روموت میان تماس ها 

 Maniah مانیاه سال پس از ورودده افزایش یافت. در جریان 

م با ، که هر کداپرداختند سفارت هادو کشور به مبادله 

: 1967ن همراهی می شدند. )گومیلیف: بازرگاناگروهی از 

؛ کلیاشتورنی: 23-20:  1994؛ کلیاشتورنی، ساوینف:33-36

1995:61) 

 

یغبو خاقان در برابر  ساسانیان  –پیروزی های نظامی تون 

 زیمآاغراق های  شیستادر منابع بیزانس با هر چند هم 

 (.  628-627) پرداز گردیده است، چشمگیر بود

 

 زانسیبخود در برابر  یقراردادتعهدات انجام خاقان با 

 یورش بهو به سوی ایران خود  یروهاین ییمایراهپ یرهبر

 انیرانیادادن شکست  جنوبی را به دوش گرفت. او با قفقاز

ور تبا امپرا سیتفل یوارهاید رزی، جنوبی در قفقاز

او گذاشته، و خود را بر سر تاج که ، دیدار کرد سیهراکل

 ی را به  او بدهد.ودوکیختر خود اتا دقول داد 

 

از  تیحمابرای رک، وت یخاقانات غرب یالدیم ۶۲۶سال  در

سختی جنگ هنگام  نیحمله برد. در ا رانیاه سوی ب زانسیب

 وسیو هراکل زیخسرو پرو مبان ران،یغرب ا یها در جبهه

خان  یبار توانستند با فرمانده نیا رکانوت .بودروان 

 شیخو یدر پ یبزرگ تون جبغو خان، ضمن حمالت مداوم و پ
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قفقاز  یها جلگه یدربند را شکسته و به سو یخطوط دفاع

 شوند. ریسراز

 

 :ران، قفقاز و گرجستانا ریتسخ

رکان وت د،نمو یم ریاز سقوط دژ دربند که گذرناپذپس 

 یقفقاز( را تصرف کنند. در پ یران )آلباناتوانستند 

رکان و و. تدیرس یبریا نیسرزم ایران نوبت به گرجستان ا

 گرجستان( را که از مراکز عمده تختی)پا سیخزران شهر تفل

که  دینپائ یریمحاصره کردند. د رفت، یبه شمار م بازرگانی

رکان و وت یاردوهم به  یامپراتور روم شرق وسیسپاه هراکل

سران سه سپاه  دارید سیتفل وارید ی. در پاوستیخزران پ

 یرانیحمله پادگان ا نیبا شکوه فراوان برگزار شد. در ا

کرد.  یستادگیدر برابر مهاجمان ا یبا دالور س،یشهر تفل

 وارید یروم، پا انیبا چهل هزار تن از سپاه وسیهراکل

شدن مدت  یعلت طوالنتون جبغو خان به  یول ماند  سیشهر تفل

رکان وت یشاد را به فرمانده یمحاصره، فرزند خود بور

ه درازا محاصره دو ماه ب نیگمارده و خود بازگشت. ا

 را رها کردند. سیتفل ری. سرانجام مهاجمان ناگزدیانجام

 

 576بر می گردیم به  داستان ایستیمی خاقان.  او به سال 

رین با لقب تردوش قره چو -در می گذرد. به جای او پسرش

خان به پادشاهی می رسد. در دوره او روابط میان ایران و 

روم بار دیگر پرتنش می گردد. در این میان خسر 

دیده از جهان فرو می بندد و  579انوشیروان هم  به سال 

( نوه 590تا  579به جایش هرمزد چهارم )دوره پادشاهی از 

 ایستیمی خاقان به پادشاهی می رسد.  

 

برد بهرام چوبینه  با تورکان و شکست آنان در حومه ن

 هرات: 

شکوه و عظمت شاهنشاهی ساسانیان پس از بر افتادن دولت »

یفتلیان کمرنگ شده دوران افت و باژگونی آن فرا می رسد. 

از  -در این هنگام سپاهیان تورک از راه قفقاز شمالی

ده، طریق آذربایجان و ارمنستان به خاک ایران سرازیر ش

امنیت دولت را تهدید می کردند. از سوی شرق سرور دیگر 

ساوخ خاقان( پسر خرد قره چورین و  -تورک ها ساوشا )ینگ

دایی )مامای( هرمزد آماده جنگ شده فرصت مناسب حمله 

آوردن را نگران بودند. او با لشکر بزرگ )به گفته 

فردوسی با چهار صد هزار سپاه!!! و هزار و دو صد پیل 

ی!!!( ]ارقام  آشکارا بی اساس و گزافه[ از سمت هرات جنگ

پیش آمد و سپاه هفتاد هزاری مرزبانان ایران رو به گریز 

نهاده، خراسان، تالقان، باختر )بلخ( و هرات را به دست 

 سرنوشت سپردند.

 

دو امیر بادیه گرد  -گذشته از این ها، عباس و عمرو نام

توری روم نیز از سمت عرب از بیابان های عربستان و امپرا
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نصیبین و مرتیراپال به ایران در افتاده حال هرمز چهارم 

را تباه نمودند. در عین حال، موافق گزارش طبری وضعیت 

درونی امپراتوری نیز از خوی بد و کینخواهی هرمزد که 

بیش از سیزده هزار از اشراف و توانگران را به کشتن 

ز و پنهان شدن و داده بود، تیز وتند گشته، گریز گری

]برگرفته از آریان تا « نومیدی در کشور باال می گرفت

سامانیان، کتاب سوم، به قول ابوعلمی محمد بلعمی، تاریخ 

 [.590-587، ص. ص. 1طبری، ج. 

 

در چنین اوضاع و احوال که  دشمنان پیرامون ایران 

پیچیده بودند، در کشور واهمه و نافرمانی سر زد. لشکر 

تار و مار شد. مرزبانان رو به گریز آوردند.  مرزی ایران

 موبدان ازپند دادن ماندند و هرمزد آشفته و سرگشته شد.

 

چون ده سال از پادشاهی او بگذشت، »....به  قول طبری، 

ملکان از هر سوی به پادشاهی او اندر آمدند و لشکرهای 

او همه بگریختند و کارها و پادشاهی او را بگرفتند. از 

خال )دایی یا  -رک، َمل ک ُترک بیامد. پسر خاقانسوی تُ 

مامای( هرمز. نام وی شاباشاه. و خاقان مرده بود و ملک 

به شابا رسیده بود. از جیحون بگذشت و به  بلخ آمد. و 

از سوی مغرب ملکه روم بیامد با صد هزار و شام  بگرفت. 

از سوی آذربایگان و ارمینیا ملک خزران بیامد با سپاه 

ر و آن حد بگرفت. و از سوی بادیه از دو جانب عرب بسیا

بیرون آمدند...و هرمز به مداین اندر بماند و از هر سوی 

گرد وی اندر گرفتند و کار بر وی سخت شد و موبد موبدان 

و سرهنگان را بخواست و گفت چه تدبیری می کنید؟ هر کسی 

تدبیری می کردند و موبد موبدان خاموش همی بود. و هرمز 

تو نیز تدبیری بکن و مرا به رای و تدبیر »او را گفت 

معاونت کن که حدیث و نظیر پیران مبارک باشد. گفت: 

ایها المک، از همه دشمنان تو را دشمن تر، ُترک اند. »

این دیگران نه دشمن اند. این ملک روم حق خویش می خواهد 

و پادشاهی خویش طلب همی کند که  نوشیروان از وی 

بود. آن شهرها از آن پادشاه عجم نبوده است و  بستانیده

آن مردمان ترسایند. آن شهرها بدو باز ده و با وی صلح 

کن، تا از تو باز گردد. و اما عرب بادیه مردمان ضعیف و 

درویش اند و اندر بادیه قحط بود، از آن جا آمدند. 

ایشان را طعام و خواسته فرست که ایشان باز گردند. و 

وست تر دارند از شهرها. و اما این مردمان که بادیه را د

از خزران آمده اند، بدن آمده اند که چیزی بربایند. 

نامه کن به عمال ارمینیا و آذربایگان تا ایشان را از 

آن جا برمانند و با ایشان جنگ کنند که ایشان از بیم آن 

خواست ها که دارند، جنگ نکنند. و خود جنگ تورک بساز که 

ن بدتر از ترک  نیست. یا خود برو و یا سپاه هیچ دشم

بفرست با سپهساالری بلند و مبارز، تا با وی کارزار 

 [                     589-587، ص.ص. 1]تاریخ طبری، ج.«. کند
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... به هر رو، در برابر هرمزد لشکر انبوه ساوشا قرار 

داشت که از دشت هری تا مرورود تاخت و تاز می کردند )ز 

 -سپه آگنده چون تار و پود -ت هری تا لب مرو روددش

 فردوسی(.

 

سپس از میان سران سپاه بهرام چوبین که مرزبان ری و 

مردی بود  به  –نگهبان ملک جبال و جرجان و طبرستان 

به باال دراز و به تن خشک و به گونه »گفته تاریخ طبری 

 که او را هرمز با خوشحالی« سیه چرده و ابروان پیوسته

 استقبال گرفت:

 جهاندار بهرام را پیش خواند

 به تخت از بر نامداران نشاند

 با ساوشاه»بپرسید از آن پس که 

 «کنم آشتی، یا فرستم سپاه؟

 چنین داد پاسخ بدو جنگجوی

 که با ساوشاه آشتی نیست روی

 اگر جنگ را خواهد آراستن

 هزیمت بود آشتی خواستن

 و دیگر که  بدخواه گردد دلیر

 یند که کام تو آید به زیرچو ب

 گهی رزم چون بزم پیش اوری»

 «به فرمانبری ماند ان  داوری

 

هر چه بود، هرمز، بهرام چوبینه را سپه ساالر لشکر نمود 

از میان کل لشکر سوار »و موافق اخبار فردوسی و طبری 

زرهپوش و برگستوان دار دوازده هزار مرد برگزید. مردانی 

یر و نه جوان، میانه، مقدار چهل مبارز و جنگی که نه پ

 «. سال

 

چون این خبر را به هرمز رسانیدند،  در تعجب شد و گفت: 

آن دشمن که تو به جنگ می روی، سیصد هزار مرد دارد. تو »

بهرام گفت: ای « با دوازده هزار مرد چگونه پیش وی شوی؟

ملک، از بسیاری جوز گرانی نباشد و کمترین سپاه چهار 

سپس او «. ست و بیشترین با دوازده هزار مردهزار مرد ا

از رستم و اسفندیار رویین تن یادآور شد که با دوازده 

 هزار سپاه بر دشمنان پیروز گشتند.

 

هرمزد باز پرسید که چرا به جای جوانان خونگرم و 

شمشیرزن چهل ساله ها را پسندیدی؟ بهرام چوبینه پاسخ 

د، صبر و طاقت و داد که جوانان به چیز فریفته می شون

بردباری کمتر دارند و اگر در جنگ پیروز شوند، از شادی 

خود را گم می کنند و اگر کسی آسیبی ببیند، به دشمن پشت 

می نمایند. ولی چهل ساله ها جهاندیده و آموزدکار 

هستند، مردانگی بیشتر دارند و از بهر زن و خانواده شان 
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گفتار و سپهداری  هرمزد از .جان شان را دریغ نمی دارند

بهرام شاد گشته، در گنج ها و انبارهای اسلحه را به 

رویش گشاد و گله های تکاوران بادپای را به اختیارش 

 گذاشت. 

 

هم طبری و هم فردوسی خبر می دهند که هرمزد با کمی سپاه 

با مکر و دستان و فریب »هراد برزین نام سرهنگش را که 

تا که او را با هدیه های ، به سوی ساوشاه فرستاد  «بود

مناسب، الف و گزاف و خبرهای راست و دروغ دربار شاه 

ملک عجم با تو صلح خواهد کردن »اندرمان ساخته بگوید که 

و رسول خواهد فرستادن و خراج خواهد پذیرفتن و این هراد 

برزین برفت و شاباشاه )ساوشاه( را بفریفت بدین بهانه 

شت، تا هرمز سپاه راست کرد یک سال او را به بلخ همی دا

و بهرام چوبینه را بفرستاد. و بهرام به بلخ شد نه با 

راه راست. و لیکن از اهواز به تلسین و از آن جا  به 

کوهستان بیرون آمد و به هرات شد و از آن جا به گیالن شد 

 «. و از حدود بیرون آمد، تا سپاه شاباشاه آگاه نشود

 

قان گریخت و به حضور بهرام هراد برزین از لشگرگاه خا

چوبینه آمد که در یک منزلی بلخ سپاه آراسته بود و پشت 

سپاهش از شهرستان هرات تکیه می کرد. خاقان ترک برای 

فهمیدن اصل واقعه، امیر خراسان را که تحت اطاعت او 

بود، به سوی لشکر بهرام فرستاده بازگشته، عزم جنگ 

وبینه را به خاقان داشتن و دوازده هزار بودن سپاه چ

دیگر روز شاباشاه امیری به »رسانید. او در تعجب شد و 

اگر تو به  اطاعت من آیی، من »سوی بهرام فرستاد و گفت: 

ملک عجم به تو دهم و تو را خلیفه خویش کنم به زمین  

 «.عجم

 

فرستاده های ساوشاه بعد چندین پیشنهاد و وعده ها  وگفت 

چوبینه را به خاقان ترک مایل  و گذارها نتوانستند بهرام

کنند. ساوشاه که به  قول طبری دو صد پیل جنگی و سیصد 

شیر مردمخوار داشت، امر نمود که پیالن و شیران را در 

و ملک ترک چهل هزار مرد برگزید »پیش صف لشکر جای دهند. 

... در تخت زرین نشست و آن چهل هزار مرد را گرد خویش 

زار مرد دیگر به جنگ بهرام بداشت و دویست و شصت ه

 [596]طبری، ص. «. فرستاد

 

فردوسی آرایش دو سپاه را در حومه هرات در دره یی که از 

سه سو  با کوه ها احاطه  شده است، چنین اوستادانه به 

 تصویر کشیده است:

 نگه کرد از آن رزمگه ساوشاه 

 با آرایش و ساز و آن دستگاه

 هری از پس پشت بهرام دید

 ای خود تنگ و ناکام دیدهمه ج
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 بدان تنگی صف بر کشید

 هوا نیلگون شد زمین ناپدید

 سپه بود بر میمنه چل هزار

 سواران ژوبین زن و نیزه دار

 ابر مسیره چل هزار دگر

 چه نیزه گذار و چه خنجرگذر

 همان چل هزار از دلیران مرد

 پس پشت لشکرش بر پای کرد

 ز لشکر بسی نیزه بیکار بود

 اندر گرفتار بود بدان تنگی

 چو دیوار پیالن به پیش سپاه 

 فراز آوریدند و بستند راه

 پس اندر غمی شد دل ساوشاه

 که تنگ آیدش جایگه سپاه

 

سر انجام جنگ آغاز یافت و سپاه بهرام کمان ها را زه 

کرده، چشم و خرطوم های پیالن را نشانه گرفته، تیر می 

از درد تیر و  انداختند. به قول طبری، پیالن و شیران

گلوله های سوزان نفت خشمگین و بی طاقت شده، رو به پشت 

بهرام نفاتان را بفرمود تا آتش اندر پیالن و »می گشتند. 

شیران زدند. ایشان روی بازپس نهادند و خود به لشکرگاه 

خود اندر افکندند خروشان و مقدار سی هزار مرد را به 

آتش همی سوختند. پای بکشتند و به پهلو و به روی چون 

بهرام چون دید که تعبیه ترکان بشکست و لشکر از جای 

بجنبید، خود با سپاه حمله کردند و ترکان روی به هزیمت 

نهادند. و خویشتن به شابا شاه افکندند. ملک ترک چون 

حال دید، اسپ خواست که بر نشیند.... و از تخت خویش بر 

با تاج و تخت پای خاست. پس بهرام اندر رسید و او را 

دید، دانست که ملک است. تیر بر کمان نهاد و بر سینه  

شابا شاه زد و از پشتش بیرون شد و ملک از تخت بیفتاد و 

سپاه ترک هزیمت شدند و بازپس گشتند.  –سیصد هزار مرد 

«. بهرام از پس ایشان همی شد و همی کشت و اسیر همی گرفت

 [   597]تاریخ طبری، ص. 

 

، سپاهیان «تاریخ ترکان باستان»گومیلیف در به پنداشت 

تیرانداز پارس، زه کمان را ترنگ کشیده، تیر پیکان را 

نه به روی سینه بل که به بیخ گوش رسانیده نشانه می 

گرفتند. تیر افکنده آن ها تا فاصله هفتصد متر پرواز 

کرده، پیکان های آب و تابدیده شان حتا جوشن های فلزین 

وی از روی تدقیق های توپوگرافیک و بررسی را می شکافت. 

موضع نبرد به این نتیجه می رسد که دره رزمگاه که از 

شمال با زنجیره کوه از جنوب با امان کوه احاطه شده 

است، از سمت شرق با هریرود پیوسته به دره براران رفته 

می رسد. این دره از ابتدا تقریبا  هشت کیلومتر درازی و 

ر کوه دوازده کیلومنر پهنا دارد که تا تا دامنه زنجی
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رفت تنگ شده هرگز این دره سیصد هزار سپاه را نمی 

گنجاند. از این لحاظ ساوشاه هنگام آغاز نبرد شاید بیش 

از بیست هزار سپاه سوار را سفر بر نکرده باشد. زیرا 

رزمگاه با همه بر و پهنا از این بیشتر سپاه سواره را 

 «انده نمی تواند.با پیالن پیشتاز گنج

 

به هر رو، پس از شکست و کشته شدن ساوشاه، باقی لشکرش 

رو به گریز نهادند. بهرام یک ماه در بلخ مانده، غنایم 

ترکان را به سپاه خویش تقسیم کرد و حق شاهنشاه را بی 

 –کم و کاست فرستاد. در این میان پسر بزرگ ساوشاه

شسته  لشکر گرد پایتخت ترکان به تخت ن -پرموده در ُخلخ

آورد و به سمت بلخ به کینخواهی پدر آمد. پرموده به 

لشگرگاه بهرام شبیخون زده، آن ها را در باغی هنگام  

بزم و نشست محاصره کرد. بهرام از محاصره رهیده، در جنگ 

 -های شدید بعدی لشکر پرموده را شکست  داد. پرموده، 

ناه جست. خاقان نو ترک ها گریخته، در دژ استواری پ

بهرام دژ را محاصره کرد و پرموده ناچار زینهار خواست. 

هرمزد به  پرموده خاقان که پسر دایی اش می شد، زینهار 

پسر ملک »نامه فرستاد. بهرام پیام را گرفته روز دیگر 

ترک را با شش هزار اسیر از بزرگان ترکان پیش هرمز 

هزار و فرستاد. به دست سرهنگی نام او مردانشاه با دو 

پانصد مرد و هر چه یافته بود از غنیمت و از زر و سیم و 

گوهرها و تخت زرین و و تاج و متاع های دیگر و سالح ها و 

فرش ها  بفرستاد. ...و چون  این پسر ملک ترک به مداین 

رسید، هرمز بر نشست و پیش وی بیرون آمد از حرمتی قرابت 

د، همه را به که پسر خالش بود...پس هرمز که با وی بو

سرای های نیکو فرود آورد و اجری بر ایشان براند و چهل 

روز بداشتشان تا ماندگی سفر از ایشان بشد و بسیار لطف 

و نیکویی کرد و با وی عهد و میثاق بست و باز صلح کرد و 

 (.         599-598)طبری، ص. «. ملک ترکستان بدو باز داد

 

یه های خسروانه به به هر رو، هرمز پرموده را با هد

توران گسیالند و تخت پیشین خاقانی را برایش باز گرداند. 

پرموده مطابق سالنامه چینی سویشو وصایت ساسانیان را 

اعتراف نموده، با نام نیلی خاقان بر تخت نشست و تا دم 

در قلمرو سابقش حکمرانی نمود. سرحد  603مرگش یعنی سال 

اساسا دو ساحل رود آمو  قلمرو ایران و دولت خاقانی ترک،

 گردید.   

 

رییس  –به گفته شادروان اکادمیسین باباجان غفور اف

پژوهشکده خاور شناسی پژوهشگاه علوم شوروی پیشین در 

کتاب تاجیکان، پایتخت  خافانات غربی در شهر سیابی وادی 

چو )شهرستان سابق اقبیشیم( در قسمت شمال شرقی والیت سغد 

 واقع بود.
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ولتداری ترک ها اساسا به نظام خراجس تانی و گرد سیاست د

آوردن لشکر از مضافات زیر دست هنگام جنگ و یورش ها  

تکیه کرده، در اصل اکثر سالله سابق حاکمان و ملکداران 

محلی را نگاه می داشتند. از این لحاظ در والیت های بزرگ 

تخارستان، ختالن، سغد، استروشن، فرغانه،  –آسیای میانه 

اچ )تاشکنت کنونی(، خوارزم و ...صدها حاکمان محلی و چ

ملکداران خرد و بزرگ پدید آمدند که هر کدام خود را 

مستقل پنداشته به  نظام دولتی و سیاسی اطاعت نمی 

سیوئن  -کردند. موافق اطالعات سیاح و واقعه نگار چینی

( عرض تخارستان نسبت به 645-639تسزن )تقریبا سال های 

برابر زیاد بوده، به بیست و هفت ملک تقسیم می طولش سه 

شود و باشندگانش اساسا یفتلیان می باشند. هر چند این 

ملک ها از روی اطالعات ماخذ چینی رسما از خاقان ترک  

اطاعت می کردند، هر کدام حاکم و پادشاهی جداگانه و 

نفوذ و اقتدار خاصه و سپاه افزون داشته است. برای 

ختالن بوده،  -ملک های پر اقتدار تخارستانمثال، یکی از 

اسبال(، در یک  وقت  -پادشاهی آن شباال )طبق اطالعات طبری

پنجاه هزار لشکر  تهیه کرده  می تواند. )مثل حاکمان 

 ملک هایی مانند شومان، قبادیان، شغنان و وخان(. 

 

تخارستان در اصل بزرگترین واحد سیاسی و اداری قلمرو 

ار می رفت که حاکمان ملک های جداگانه آن ورز رود به شم

عمال دارای نظام خاص اداری و کشورداری و حتا دولتداری 

تیشی یکچشمه  –جداگانه بودند. مثال پادشاه َچغانیان 

را داشته در عین حال خود را یغبوی « چغانخودات»عنوان 

تخارستان می شمرد. تخارستان با پادشاه و ملک و حاکمان 

کت متمرکز و واحد اداری نظامی به شمار می سیرشمارش ممل

رفت. به عبارت دیگر،  تخارستان اتحاد دولت های قریب 

مستقل را تشکیل می داد که حتا هم به کشورهای همسایه و 

 «. هم به کشورهای دور هیات سفارت می فرستاد

 

بیهوده نیست که این حاکمان و پادشاهان مستقل و نیمه 

سی و ناتوانی ترکان در تاسیس مستقل از پراکندگی سیا

دولت نیرومند و متمرکز استفاده کرده، با عنوان و لقب 

های مختلف منسوب کشور خود ملکداری می کردند. سروران 

 -عنوان اخشید؛ بخارا -مضافات سغد، سمرقند و فرغانه

چغانخودات؛ بدخشان، غور، کابل و  -بخارا خودات؛ َچغانیان

مرزبان؛ ختالن و  -شین؛ مرواف -شاه؛ استروشن -خوارزم

]یعقوب اف، ب. تاجیکان، ج. «. بامیان عنوان شیر داشتند

 [      305، ص. 1

]برگرفته از کتاب از آریان تا سامانیان، جلد سوم، 

 نوشته رحمانف[

 
 برافتادن و فروپاشی خاقانات:
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پیشتر نوشتیم که ایل آشینا که خاستگاه، تبار و زبان 

یز ترین مسایل در تاریخ است، در شان یکی از بحث برانگ

میالدی توانست با همپیمان  شدن با قبایل باشنده  552

آلتای به ویژه تیله ها، دولت ژوژان ها را براندازد و 

شاهنشاهی بزرگی را پی بریزد که در آینده خاقانات تورک 

نام گرفت. خود ایل حاکم هم تورکیوت )تورک( نام گرفت و 

ی کنفدراسیونی از قبایل گوناگون توانست به زودی  رهبر

را در پهنه آسیای مرکزی به دوش بگیرد که عبارت بودند 

از تیله ها،  اوسون ها، دولوها، نوشی بی ها )در 

هفترود(، اویغورها )در تورکستان خاوری(، سغدی ها )در 

آسیای میانه( و... همچنین نوشتیم که در آینده نام تورک 

 ان آشینایی ها گردید.   شامل بیشتر قبایل زیر فرم

 

امپراتوری پهناور خاقانات  603به سال نوشتیم که همچنین 

، 658به دو بخش خاوری و باختری فروپاشید. به سال 

و  ینیچمشترک  یروهاینزیر ضربات سهمگین  ینات غربقاخا

سر انجام، دولت خاقات خاوری . خاقانات خاوری بر افتاد

)به  698سال  راد. اما دهم در اثر ترفندهای چین بر افت

اتحادیه رهبر  -Uchelik اوچئلیک ، (678گزارش منابع دیگر 

دولت نو تورکی را پی ریخت که  Turgeshقبیله یی تورگش  

)بر پایه  766. این دولت هم تا خاقانات تورگش نام گرفت

( دوام آورد. اما به زودی از پهنه 745گزارش منابع دیگر 

خاقانات غربی هم با سرازیر شدن  گیتی ناپدید شد. بقایای

اعراب از پا افتاده و سر انجام به دست اسماعیل سامانی 

 نابود گردید. 

 

چگونگی برافتادن و فروپاشی این شاهنشاهی پهناور، رشته 

یی است که سر درازی دارد. فشرده داستان چنین است که با 

به از دست دادن آهسته آهسته آغاز نات قاخاگذشت زمان، 

 ناتقاخا 634 مقارن با. ی خود نمودرت و توان نظامقد

و دولت  از دست داد ایردریخود را در غرب سمتصرفات  غربی

مبارزه ی آن اصل لیدلدیرپا گردید. دوره بحران  کیوارد 

 یی لهیمختلف  قبسر قدرت میان سرشناسان اتحادیه های  بر

 بود.

 

را که  رکواز شاهزادگان ت یکی -دولو لیقبا 638 سال در

 کیپس از نزد ایشان فرستاده بودند، خاقان اعالم کردند. 

  nushibi نوشی بی  ودولو  لیقبامیان که  نیجنگ سخت و خون

 لهیقبرون . جنگ دفروپاشید نات به دو بخشقاگرفت، خادر

خاقات هفده سال آزگار به درازا کشید تا هنگامی  در یی

ش آورده یور 657به هفترود در سال  ینیسربازان چکه 

را در هم کوبیدند و « نیزهده »ی شبه نظامجنگاوران 

 سراسر تورکستان خاوری را زیر فرمان خود در آوردند.

 (Klyashtorny 1995: 63-64 ) 
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 ها از سوی رک وت، 630در  سرکوب خاقانات شرقی تورکاز پس 

  Ordos اوردوس در Taizong تایتسزو  -تانگدودمان  امپراتور

  یمپراتورل اابه یکی از ایاالت فدر لیو تبد جا داده شدند

اتوری وارد خدمات امپرهم  یرکواز اشراف ت ی. بخشندشد

که به  توده های اصلی کوچروان، یاما براچین شدند. 

 طیشرا در نواحی مشخص شده بودند، اسکاناجبار وادار به 

به همین دلیل هم بود که بود. دشوار و ناگوار شده  یزندگ

های فزونشماری برداشتند که رهبری آن ها به  شورشسر به 

 .(Malyavkin 1984: 138-155 خاقان ها بود. ) نوادگاندست 

  

]دلیل این آشوب ها آن بود که توده های کوچرو و دامدار 

چادرنشین بیشتر در زندگی در دشت ها و دامنه ها با پاده 

ها و رمه های خود عادت کرده بودند و زندگی در روستاها 

شهرها را برای خود زندان می پنداشتند. همین گونه نمی  و

توانستند به  کار و بار سنتی خود که شبانی بود، 

بپردازند. کارهای پیشه وری شهری هم سازگار طبع شان 

نبود. این بود که برای رهایی از بند زندگی شهری، سر به 

 گ.[  -آشوب و شورش برداشتند.

 

برپا چوره ی را قوتلوغ ششور نیچن 681-679سال های  در

را به سوی خود بکشاند رک ها وت تیاکثرشد او موفق کرد. 

او   687در ها بدهد.  شکستسپاهیان چینی را یک رشته  و

خت و ا، تدیده و سخت سرارتش کوچک اما جنگ کیدر راس 

 لیو قباانجام  داد  مغولستان  یها استپهایی را در تاز

 فرمان خود در آورد. ها را زیرغوریاو یبه رهبرتیله 

 

پدید رک وتخاقانات دوم  -هارک وت دیدولت جدگونه  نیا

با پذیرفتن  چوره Qutlugh آمد. و به افتخار آن،  قوتلوغ

بنیادگذار دودمان نوی  Ilterish لقب ایل تئریش خاقان  

 یرکوتدولت  یسنتنو ساختار  گردید. در چهارچوب اتحادیه

 گردید. ایاح

)Klyashtorny 1995a 269-284: 151-152 Gumilev 1967(. 

 

 خاقان Kapagan عهد کاپاگان دراوج شگوفایی دولت نو 

سراسر گستره  بایتقر ها رک وکه ت یهنگامبود، (، 692-716)

 حمله بههنگام حال، در  نیبا ا را گرفتند. یمرکز یایآس

. به خوردنداعراب شکست  یانه سپاهیان تورک از م یایآس

 یداخل یها یو دشمن ادیتحت انقهای قبایل آن خیزش دنبال 

پس آغاز گردید که با کشته شدن کاپاگان به پایان رسید. 

از او، برادر زاده اش بیلگی خان را به خاقانی برداشتند 

کیول تگین توانستند مدتی در دشت ها فرمان -او و برادرش 

برانند و امپراتور چین را وادار به پرداخت باج و ساو 

در دوره بازماندگان شان شکست ما نمودند. ا 727در سال 
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باسمئل  و ،هاغوری، اوTurgeshes تورگش هاو شورش های تازه 

با باژگونی ها را  رکوتدولت  Karluk و قرلوق ها Basmilsها 

خاقانات دوم تورک  745 در و و فروپاشی رو به رو ساخت 

از استپ  یپهناورگستره در این بود که . بر افتاد هم 

نوی از فرمانروایی دولت های تورکی آغاز زرگ دوره ب

 گردید.

) Gumilev ،1967: 285-327. Klyashtorny 1995a: 153-154(. 

یان در پارس پایان ساسانفرمانروایی ، اعراب به 651در 

های  نیزمورز رود سرازیر شدند و  و پس از آن به ،دادند

 Mā warā 'l-nahrرا   ماوراالنهر  ایآمو در آن سوی یسغد

مدت ها در برابر عرب ها ایستادگی  انیسغدخواندند. 

امیر رزمندگان از سوی  722 فرجام در، اما در ندکرد

با فریب ها  نآ .ندشکسته شد Harashi آل دیسع ریام -خراسان

 دیواشتیچ   -و نیرنگ توانستند آخرین فرمانروای سغدی

Devashtich  ارتش خود جایی که او با بقایای  -را از دژ مغ

می کرد، بیرون مقاومت پناه گزیده و از آن جا با سرسختی 

فاتحان خیزش هایی در برابر . پس از آن، در منطقه بکشند

 (.729-728 های در سالویژه )به  آغاز گردید عرب

 
هر چه بود، دولت های تورکی با گذشت زمان از میان 

ه، رفتتند. مگر تاثیر بسیار بزرگی بر گستره آسیای میان

قفقاز، جنوب روسیه، ایران و روم شرقی بر جا گذاشتند. 

 به ویژه زبان تورکی در گستره پهناوری پخش گردید.

 

میالدی اویغورها یا  744هر چند در آینده، به سال 

اویخورها که توده یی بودند برخاسته از تورانی ها )دی 

ها(، توانستند دولت بزرگ خاقانات اویغور را در گستره 

میالدی دوام آورد و سپس  840تان تشکیل بدهند که تا مغولس

به دست قرغیزها که از خاستگاه شان از دامنه های شمالی 

آلتای از سرچشمه رود ینی سی سرازیر شده بودند، بر 

افتاد. اویغورها با گذشت زمان زیر تاثیر تبتی ها، 

مغوالن چینی ها رفتند و با آمیزش با آن ها به عنوان 

 نوی تبارز نمودند.   تبار بیخی

  

همین گونه قرغیزها )که آمیزه یی بودند از دینلین های 

اروپاییدی و گوگئون های زردپوست(، پس از آن که مدتی 

دولت بزرگی را تشکیل دادند، سر انجام به هفترود 

کوچیدند و در این جا مدتی زیر سلطه چینی ها و چهار سده 

قرار گرفتند و با آزگار هم زیر سلطه ژونگارهای مغول 

 آنان آمیزش یافتند.

 

بر گستره  1125تا  907سر انجام هم خاقانات کیدانی از 

 مغولستان فرمان راند. 
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در آسیای میانه، تورکان با گذشت زمان در نبردهای قبیله 

یی درونی خود پیچیده و در آستانه یورش اعراب بسیار 

ه شاریدگی ناتوان شده بودند و شیرازه دولت های شان رو ب

و از هم گسیختگی گذاشت و به چند خان نشین کوچک تقسیم 

شده بودند. شمار بسیاری از آنان هم با باشندگان بومی 

 ایرانی زبان آمیزش پیدا کرده و دو رگه شده بودند.

 

در این جا، پرداختن به تاریخ آسیای میانه در دوره میان 

و در پی  بر افتادن خاقانات تورک و سیطره یابی عرب ها

آن، روی کار آمدن سامانیان و چگونگی بر افتادن دولت 

آنان به دست قره خانیان، گنجایش ندارد. مگر، با این 

هم، بایسته دانستیم آن چه را که داکتر عثمانف در این 

آورده « تاریخ قرغیزستان»زمینه به گونه فشرده در کتاب 

زمینه کتابش در  106 -105است، بیاوریم. او در ص. ص. 

 چنین نگاشته است: 

در میانه های سده نهم، آسیای میانه و آسیای مرکزی در »

کل، به کارزار مهم ترین رویدادهای سیاسی مبدل گردید که 

تاثیر شگرفی بر سرنوشت توده های منطقه از جمله قرُلق ها 

بر جا گذاشت. مبارزات خستگی ناپذیر باشندگان آسیای 

عرب، زمینه مساعدی را برای  میانه در برابر اشغالگران

به قدرت رسیدن دودمان سامانی فراهم آورد. درست در همین 

هنگام بود که پس از بیست سال نبردهای پیگیر، قرغیز های 

خاقانات اویغور را  840باشنده ینی سی توانستند به سال 

که جانشین خاقانات تورک شده بود، براندازند و بر گستره 

تنها گروه کوچکی از اویغورها  پهناوری مسلط شوند.

توانستند در تورفان و در ناحیه گانچژو دو دولت کوچک 

 مستقل را تشکیل بدهند. 

 

در این حال، خاقان قرغیزها، قرارگاه خود را به اتوکئن 

منتقل نساخت، با آن که اتوکئن از زمان هونوها در 

درازای هزار سال پایتخت فرمانروایان کوچیان به شمار می 

فت. این بدان معنا بود خاقان ادعای رهبری حتا نمایشی ر

 دشتستان ها را نداشت.

 

یغبوی قرُلق ها  -از این وضعیت، بیلگی قل قادر خان

فرونگذاشت برای باال بردن پرستیژ دولت خود بهره گیری 

نکند. در همین سال، بیلگی قل خان لقب خاقان یافت و با 

توده های کوچرو منطقه این کار آشکارا مدعی  فرمانروایی 

گردید. همراه با این، روشن است چنین چیزی به معنای 

فرمانبرداری همه توده های تورکی آسیای مرکزی از قرلق 

ها نبود. زیرا نیروی واقعی و در نتیجه حاکمیت در آن 

 زمان در دست قرغیزهای ینی سی بود.

 

 نوح ابن اسد سامانی، -در همین زمان، فرمانروای سمرقند

اعالم جهاد کرد. ]روشن است در « کافر»در برابر تورک های 
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هنگام هنوز شمار بسیاری از تورک ها اسالم نیاورده 

گ.[ او شهر اسفیجاب را در نزدیکی چمکنت )تراز( -بودند

  893کنونی، گرفت و آن جا را قرارگاه خود ساخت. به سال 

ها اسماعیل ابن احمد سامانی، دست به لشکرکشی بر قرُلق 

زد و شهر تراز را به محاصره کشید. خاقان اوگولچاق قادر 

خان توانست مدت درازی در محاصره ایستادگی نماید، اما 

سر انجام ناگزیر گردید شهر را واگذار کند. در نتیجه، 

سراسر تاالس و بخشی از وادی چو تا شهر م رکه به دست 

مهم  سامانیان افتاد که به آنان اجازه داد تا به دو هدف

دست یابند:  یکی این که منطقه را به مرکز گسترش اسالم 

مبدل نمایند و دوم این که به کان « بیخدایان»در میان 

نقره در ناحیه شلجی )در سرچشمه گاه رود تاالس( دست 

 یابند.

 

قادر خان، ناگزیر گردید بگریزد و پایتخت خود را به 

رزمی، جلو کاشغر بیاورد و با راه اندازی کارزار پویای 

پیشروی بیشتر سامانیان را به سوی خاور بگیرد. هر چه 

تاو، هفترود و -بود، صد سال آزگار، میان قرلق های تینور

ترکستان خاوری، روند گرد آمدن پیرامون دودمان قره 

خانیان روان بود که در فرجام توانست نیروی بزرگی را 

ندازد و گرد بیاورد و سازمان دهد تا هم سامانیان را برا

 «هم سراسر آسیای میانه را بگیرد.

 

در این جا نگاهی کوتاهی می افگنیم به نوشته های داکتر 

عثمانف در باره قره خانیان. اما پیش از آن شایان 

یادآوری می دانیم که لشکرکشی اسماعیل سامانی به تراز و 

وادی چو، برای سرنوشت آینده منطقه پیامدهای بس 

داشت. او پس از تصرف تراز، با خود  دراماتیکی به همراه

ده هزار )به روایت دیگر پانزده هزار( برده و کنیز اسیر 

به همراه آورد. برده های جوان را به خدمت نظامی گماشت 

و دوشیزه های جوان را به عنوان کنیزان میان سران لشکری 

و کشوری تقسیم کرد. از همین جا بود که اصطالح غالمان 

در آینده همین ها به کرسی های بلند  تورک پیدا شد.

لشکری و کشوری رسیدند و از سوی دیگر زمینه برای آمیزش 

بیشتر تورک ها با باشندگان بومی فراهم آمد. روشن است 

پس از گذشت صد سال، نسل نوی پدید آمده بود که دیگر 

میتیس )دو رگه( بودند یعنی آمیزه یی از تورکان و 

ی که قره خانیان بر سامانیان تاجیکان. پسان ها هنگام

تاختند، دیگر چونان بیگانگان شمرده نمی شدند. چون هم 

مسلمان شده بودند و هم با باشندگان کشور سامانی 

پیوندهای عمیق خویشاوندی داشتند. رو آوردن قره خانیان 

 به اسالم هم انگیزه های مختلف سیاسی و اقتصادی داشت. 

 

ن را به دست داکتر عثمانف به هر رو، بار دیگر رشته سخ

 می سپاریم: 
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سده های دهم و دوازدهم میالدی، عصر شکوفایی اقتصادی و »

تاو بود. -فرهنگی خاقانات قره خانی در گستره تئنیر

را چونان کبیر، « قره»قرغیزهای سده های میان، واژه 

بزرگ، نیرومند، توانا، قهرمان،  ناترس، دلیر و...به 

یعنی خان کبیر،  -«قره خان»ونه، کار می بردند. این گ

 فرمانروای کبیر.

 

قره خانیان )مسلمان( با اویغور ها )بودایی( دشمنی آشتی 

ناپذیری داشتند. می دانیم که در دولت قره خانی، جایگاه 

شامخی را تیره های تورکی چیگیل و یغمه قرُلقی داشتند. 

 خاقان ها برخاسته از همین تیره بودند. 

 

تاریخ نویس سده های میانه، می نویسد که  -جمال قرشی

بیلی قل قادر  –نیای صادوق )صادق( عبدالکریم قره خان 

خاقان قرلق ها بود. این اطالعات مبنایی به دست می  -خان

دهد بپنداریم که دودمان قره خانی ریشه های قرلقی 

داشتند. روشن است که صادق قره خان در آستانه مرگ خود 

موسی اسالم را آیین رسمی دولت خود  -شاسالم آورد و پسر

 960اعالم داشت. منابع تاریخی گزارش می دهند که به سال 

دو صد هزار خانوار از گروه ها و تیره های گوناگون تورک 

تاو به اسالم رو آورده بودند. در  -های باشنده تئنیر

قرغیزهای باشنده دامنه  –میان ایشان شمار فراوانی هم

پامیر، کرانه های دریاچه ایسیک کول و  تاو،-های تئنیر

 وادی رود تاالس بودند. 

 

هر چه بود، بنیادگذار دودمان قره خانی ها، با پهن 

ساختن گستره زیر فرمان خود، سرزمین های پهناوری را در 

تاو مرکزی، هفترود و فرغانه  -ترکستان خاوری، تئنیر

ای گرفت. در شمال خاوری، مرزهای دولت او تا کرانه ه

جنوبی دریاچه های بلخاش، ایسیک کول، االکول تا چوگوچکا 

شهر بالساغون بود )که کنون از آن  -می رسیدند. پایتخت وی

شهرک ویرانه بورانا در حومه توقماق بر جا مانده است(. 

 پایتخت دومی او، اوزگن بود. 

 

انحطاط دودمان سامانی، که بر آسیای میانه و خوارزم 

، به عروج قره خانیان مساعدت کرد. به فرمان  می راندند

هارون بوغره خان از بالساغون برآمد و بدون  990سال 

برخوردن با کدامین مقاومتی شهرهای تراز و اسفیجاب را 

پایتخت سامانیان را  -گرفت. دو سال بعد، توانست بخارا

بگیرد. با این هم ناگزیر گردید عقب نشینی نماید و 

 نه های فراسوی سیر دریا ببرد.    سپاهیان خود را به کرا

 

 fait) افتهی انیپامقارن با این زمان، دیگر کار سامانیان 

accompli نصر بن علی خان به   996( شمرده می شد. به سال

نوح دوم  -ماورالنهر حمله کرد.  فرمانروای سمرقند
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 -س ُبک تگین )فرزند آلب تگین -سامانی، سردار لشکر خود

( را در برابر قره خانیان گسیل داست. پدر محمود غزنوی

س ُبک تگین که از تیره برسکن ایسیک کول بود، حاضر نشد تا 

با همتباران خود بجنگد. این بود که به جای جنگ، با 

آنان بر سر تقسیم گستره دولت سامانی به گفتگو پرداخت. 

بر پایه سازشنامه یی که میان آن ها عقد شده بود، بخش 

پ های کاتاوان به قره خانیان و سرزمین های شمالی است

دقیق تر خراسان و افغانستان، به سبک  -های جنوب رود آمو

 تگین رسید.

 

سبک تگین، شهر غزنه را پایتخت دولت خود اعالم داشت. از 

همین رو بود که دودمان او به غزنوی ها یا غزنویان شهرت 

چکی یافت. از متصرفات پهناور دولت سامانی تنها ساحه کو

در وادی رود زرافشان بر جا ماند که در واقع حایلی بود 

 میان متصرفات قره خانیان و غزنویان. 

 

با این همه، حتا وضعیت بس دشوار و سهمگین هم نتوانست   

سامانیان را وادار سازد تا سر در گریبان فرو برند و در 

پی چاره کار برآیند و به کشاکش های درونی خود که درست 

ین هنگام  بسیار دامنه یافته بود، پایان بخشند. در هم

یکی از گروه های متخاصم، امیر منصور سامانی  999به سال 

( را بر انداختند و او را کور کردند. قره 997-999)

خانیان بر آن شدند تا از این رویداد برای نابودی نهایی 

دشمنان خود، بهره جویند. این بود که به تاریخ یکم 

ایلک نصر بن علی به بهانه انتقام امیر   999ل اکتبر سا

سامانی، بخارا را گرفت و آخرین امیر سامانی را به 

زندان افکند و سرزمین او را به قلمرو خود ملحق گردانید 

و سپس با گذاشتن پادگان هایی در بخارا و سمرقند، 

پیروزمندانه به اوزگن بازگشت. این گونه قره خانیان با 

 رز شدند. غزنویان هم م

 

تالش  1008و  1006سپاهیان قره خانی دو بار در سال های 

کردند تا خراسان را که زیر فرمان غزنویان بود، بگیرند. 

این بود که به آن سوی رود آمو لشکر کشیدند. مگر،  هر 

فرزند و جانشین س ُبک تگین به سختی  -دو بار از دست محمود

 شکست خوردند.  

 

ره خانیان، از همان آوان قدرت یابی، فرمانروایان بومی ق

پیرامون دو شاخه دودمان خود گرد آمده بودند: 

بازماندگان حسن بوغره خان و بازماندگان علی ابن 

سلیمان. در آغاز، وزن سیاسی دودمان علی که سرزمین هایی 

از کاشغر تا کرانه های رود آمو را در دست داشتند، 

سال های چهلم سده بیشتر بود اما با گذشت زمان، در 

 یازدهم، موقف علی ابراهیم ابن نصر قوی تر شد. 
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هر چه بود، دولت قره خانیان در واقع از دو خاقانات 

خاقانات شرقی و خاقانات غربی  -جداگانه ساخته شده بود

که حاکمان هر بخش القاب و پایتخت های خود شان را 

 -سانتردر آغاز بالساغون )پ -داشتند. مرکز خاقانات شرقی

در آغاز، اوزگن   -کاشغر( بود. پایتخت خاقانات غربی هم

سمرقند(... در سر انجام، دولت قره خانیان در  -)پسانتر

 « اوایل سده دوازدهم میالدی به دست سلجوقیان بر افتاد.

 

خاور و کوچرو در  نیل چادرنشیقبااسکان گفت که  دیبا

ه بود نیزو به شکل پناهگ زیمسالمت آم یخیب رانیپشته ا

 رامونیپ یدر دشت ها انیدر دوره سامان لیقبا نیا .است

 یو دامدار یبه رمه دار شتریشهرها بودو باش داشتند و ب

 گرید لیاز جمع قبا زیهم به فروش برده و کن یو گاه

اشتغال داشتند و پسانترها به عنوان  انمخاصم خود ش

شهرها را در دولت  یاز مرزها یپاسدار فهیغالمان وظ

 به دوش گرفتند.  انیسامان

 
از تورک ها در شهر  یشمار بزرگ یسامان لیدر دوره اسماع 

تراز )چمکنت( به دست  یالیبردند. است یبه سر م زترا

و  ریاس ده تا پانزده هزارموجب شد تا  یسامان لیاسماع

تورک را با خود به سمرقند و بخارا و کنیز  برده 

رک را در سپاه خود به وغالمان ت یسامان لی. اسماعاوردیب

و  یپاسدار یآنان برا یکیزیف یرویخدمت گرفت و از ن

روشن است برده جست.  یاز گستره دولت خود بهره م یپاسبان

ها و کنیزها با گذشت زمان با توده های بومی تاجیک )و 

نیز اعراب( آمیزش یافتند و پس از چندی نسل دو رگه یی 

 را به میان آوردند.

 
و  تیو کفا تیها آهسته، آهسته با درا پسان ها آن 

دست  یو لشکر یبزرگ نظام یها یخود، به کرس یستگیشا

. دندیدرخش شتریب نیگتگبُ و س   نی. از جمله البتگافتندی

 ایدر غزنه  یمحمود غزنو -یسردار نام نیا دیفرزند رش

 ی. پسان ها دولت سامانختیر یرا پ یبزرگ یشاهنشاه نیغزن

هم به  یبرافتاد. دولت غزنو انیره خق یتورک ها یاز سو

 شد.  دهیدرهم کوب یرانیزبان ا یپارس انیدست غور

 
زود با  اریاست که تورک ها بس نیموضوع ا نیمهم تر 

 ایآن ها  نییآ افتند،ی زشیزبانان آم یپارس ایها  کیتاج

و فرهنگ آن ها را فرا گرفتند. به  رفتندیاسالم را پذ

زبانان هم  یرد از خود پارسکه در بسا از موا ییگونه 

دادند.  ینشان م یو دلچسپ یفتگیش یرانیبه فرهنگ ا شتریب

سخنور در چهار صد  یمثال، شاهنشاه محمود با گردآور یابر

فرهنگ و  یو بالندگ ییدر شگوفا ییدربار خود نقش برجسته 

 نمود.  یباز یدر یزبان پارس
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 یخیهم ب اننیبه دست قره خا یحتا برافتادن دولت سامان 

 ونیبود. روحان دیسف یکودتا کیو در اثر  زیمسالمت آم

از صدور  اننیدن قره خاشبا توجه به مسلمان  یدولت سامان

 اننی. آن ها به قره خادندیجهاد در برابر آنان ابا ورز

 شتریب اننیو چون قره خا دندید یچشم م کیبه  انیو سامان

شاه خود  بر، آنان را ندکرد یم نیمنافع شان را تام

قره خانیان که در برابر اویغورهای بودایی  دادند. حیترج

اعالم جهاد نموده بودند و خود را پاسدار اسالم می « کافر»

خواندند، در نظر روحانیون سامانی بارها از شاهان 

بیخدای سامانی که در دربارها سرگرم خوشگزرانی و باده 

بودند، برتر نوشی و میگساری و بوس و کنار با زیبارویان 

 بودند.

 

 انیرانیا ایزبانان  یتورک ها و پارس زشیگونه، آم نیا 

تفاوت  بایبود که تقر یحداواخر دوره  سامانی به در 

 انیرفته بود. در دوره خوارزمشاه انیآن ها از م انیم

گونه، تورک  نیبود. ا دهیتراز رس نیبه باالتر زشیآم نیا

 شدند.  لهیمیاس یباشندگان بوم انیدر م یخیها ب

 
 یاز سو رانیا یالیاست که پس از است یادآوری انیشا 

 یتاختند و تا شهرها رانیا یها هم به سو ینیاعراب، چ

اعراب شکست  یآمدند؛ اما از سو شیپ انهیم یایبزرگ آس

 خورده، پس رانده شدند. 

 

در آینده بخشی از تورکان با تاجیک ها و پشتون ها و بخش 

ها آمیزش یافتند و این گونه با گذشت  دیگر شان با پارس

زمان تقریبا از صحنه تاریخ ناپدید شدند. با این هم، 

و عرب ها ترکمان ها که آمیزه یی از تورکان و پارس ها 

بودند، توانستند مدت ها در سیمای دولت های سلجوقی و 

خوارزمی و پسانتر صفوی و قاجار ... بر ایران و روم 

 ثمانی فرمان برانند. شرقی )بیزانتین( یا ع

  

سلجوقیان توانستند امپراتوری روم شرقی یا بیزانس را 

بگیرند و امپراتوری عثمانی را اساس بگذارند. اما این 

ها را  دیگر نمی توان تورک خواند، زیرا با گذشت زمان، 

با توده های بومی چنان آمیزش یافتند و فرهنگ آنان را 

ی زبانی، کمتر همانندی پذیرفتند که غیر از اشتراک نسب

 یی با تورکان نخستین داشتند.  

 

سده ها در  ،یآناتول نیاز رفتن به سرزم شیپ انیسلجوق

 افتهی زشیو با باشندگان آن آم ستهیز رانیگستره ا

 یتبار، ارمن یرانیا یبودند. پسان ها آن ها با کردها

. به افتندی زشیاقوام آم گریها و د یها و سام یها، سالو

 یرکوناب ت باردشوار است از ت اریکه کنون بس ییه گون

هنگامی که سلجوقیان بیزانس را گرفتند، شمار سخن گفت. 
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نفوس آن به دوازده میلیون نفر می رسید. در حالی که 

شمار سپاهیان سلجوقیان از چند ده هزار نفر بیش نبود که 

تازه بخش بزرگ آن متشکل از یفتلیان و پارس ها و دیگر 

های زیر سلطه بودند. روشن است این ها قطره یی توده 

بودند در برابر دریا که با گذشت زمان در میان آن آب 

 شدند.

 

آخرین بازماندگان تورک های غزنوی که سپاهیان محمود 

غزنوی بودند، هم در جنگ با غوریان نابود شدند. اما 

آنانی که توانسته بودند، جان به سالمت ببرند، به سرزمین 

پشتون های غلزایی )یفتلیان گریخته به جنوب هندوکش  های

که در اثر آمیزش با دراویدی ها و پشتون های درانی پشتو 

زبان شده بودند( پناه بردند و در آن جا با آنان آمیزش 

یافتند. از همین رو هم است که در خون پشتون های غلزایی 

 تا بیست درصد هاپلوهای نوع کیو ویژه تورکان دیده می

شود. می شود گمان برد که  شاید برخی از آنان با تاجیک 

 های باشنده غزنی هم آمیزش یافته باشند. 

 

پسان ها  در اثر آمیزش این ها با مغول ها، هاپلوهای 

تورکی نوع کیو و برخی از واژگان تورکی به زبان توده 

هزاره انتقال یافته باشد. اما درصدی هاپلوهای  -آینده

درصد و در برخی  3.5رخی از هزاره ها تا کیو درمیان ب

دیگر اصال دیده نمی شود. شمار واژگان تورکی هم در زبان 

هزاره ها بسیار نیست. هر چند برخی از پژوهشگران هزاره 

به اشتباه شماری از واژه های دارای ریشه اوستایی را به 

تورکی نسبت داده اند و به برداشت نادرستی رسیده اندکه 

ره ها تورک بوده باشند. اما کمترین سند و گویا هزا

مدرکی برای تایید این ادعاها نمی توانند ارائه کنند. 

اصوال از دید علمی نمی توان از روی زبان، خاستگاه تباری 

کسی را تعیین کرد. شباهت ظاهری هزاره ها با توده های 

 منگولوییدی بحث جداگانه یی است. 

 یشدند و بخش بزرگ رهیچ انریمغوالن بر فالت ا نده،یدر آ

ماندگار  شهیهم یبرا ارید نیخان در ا زیچنگ انیاز سپاه

 یرانیو فرهنگ ا رفتندیاسالم را پذ نییآ زیشدند. آن ها ن

ذوب شدند.  انیبوم انیرا فراگرفتند و با گذشت زمان در م

ها  لهیباز آن ها به شکل ق یکوچک یهم، گروه ها نیبا ا

کوه ها به چرا و  یدامنه ها در دشت ها و دوره ها و

تورک ها با گذشت زمان با  ایگونه، ترک ها  نیا یکوچرو

ها، و مغوالن  ینیاعراب، چ ان،یرانیا ایزبانان  یپارس

 شدند.  لهیمیاس

 
تورک نماند. هر چند آن ها  لیاز قبا گریرو، د نیاز ا 

بر جا ماندند.  انهیم یایاز خود در آس یشگرف ریتاث

زبان خود را هم حفظ کردند.  یتا حدود لیااز قب یاریبس

نادرست  یخیاصطالح ب کیاما اصطالح ترک تبار )اتنوس ترک( 
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به  یزیچکنونی دیگر است. در جهان  یعلم ریو غ هیپا یو ب

به  یزیچ گریوجود ندارد. همان گونه که د اررک تبونام ت

 تبار وجود ندارد.  ییایرآنام 
 

خوارزمشاهیان به دست  سر انجام هم با برافتادن دولت

مغوالن صفحه تازه یی در تاریخ آسیای میانه گشوده شد اما 

با این هم تورکان به رغم رفتن از صحنه تاریخی 

توانستند، تاثیر نیرومندی بر زبان و بافتار تباری توده 

 های باشنده گستره پهناوری بر جا بگذارند. 

 

، واژه امروز به گفته همه دانشمندان بزرگ تورک شناس

 تورک مطلقا بار زبانی دارد نه تباری. 

 

از نگاه علم ژنیتیک، تورکان با خود هاپلوی کیو را به 

آسیای میانه و اناتولی و پشته ایران به همراه آوردند. 

امروز در بیشتر دارندگان این هاپلوها باشندگان خوارزم 

اند که تا  سی درصد هاپلوهای تورکی دارند. در میان 

درصد دیده  14ای باشنده تاشکنت این هاپلوها تا ازبیک ه

می شود. سایر ازبیک ها از این هاپلوها اصال ندارند. 

ازبیک ها آمیزه یی اند از مغوالن و تاجیک ها. شایان 

یادآوری است که اگر نه دو سوم، دست کم نیمی از کسانی 

که به زبان ازبیکی سخن می گویند، تاجیک هایی اند که 

ا از دست داده اند. به گونه یی که پروفیسور زبان خود ر

الکساندر کنیازیف نوشته است در امارت بخارا هشتاد درصد 

باشندگان تاجیک بودند. سیاست دولت شوروی در راستای 

پارسی زدایی در آسیای میانه موجب گردید که شمار بسیاری 

از پارسی زبانان در چهارچوب برنامه ریشه کن کردن 

 مادری خود را از دست بدهند.  بیسوادی زبان

 

درصد دارند که  20پشتون های غلزایی از این هاپلو ها تا 

در اثر آمیزش با سپاهیان محمود عزنوی و تا جایی هم با 

سپاهیان آمده با بابر بوده است. در میان باشندگان 

درصد،  1ترکیه این هاپلو تا دو درصد، باشندگان قفقاز 

درصد و  5.6درصد، تاجیک ها تا  4باشندگان شمال ایران 

درصد است. هزاره ها از این هاپلو ندارند.  2تاتارها تا 

درصد تثبیت  3.5تنها در بین شماری از تیره های هزاره تا 

 شده است. 

 

اما زبان تورکی تاثیر بزرگی بر توده های باشنده آسیا 

بر جا گذاشته است. امروز زبان شمار بسیاری از اقوام 

 از گروه زبان های بایکالی آلتایی است.  گوناگون 

  

در این جا بایسته می دانم سخنان پروفیسور داکتر لئون 

 گومیلیف را در باره تورک ها بیاورم:
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تورک های قدیم به رغم نقش عظیم شان در تاریخ بشریت، »

بسیار کمشمار و اندک بودند. در  متن تاریخ جهانی، 

دولت ایجاد شده از سوی  تاریخ تورک ها توده های قدیمی و

آن ها به این پرسش خالصه می شود: چرا تورک ها پدید 

آمدند و چرا از میان رفتند و نام خود را برای بسیاری 

از توده ها به میراث گذاشتند. توده هایی که هرگز از 

 «.بازماندگان آن ها به شمار نمی روند

 

ها  به گونه یی که از نوشته گومیلیف بر می آید، تورک

توده یی بودند که زمانی پدید آمدند و سپس از میان 

درست  -رفتند )یعنی در میان سایر توده ها ذوب شدند

مانند آریایی ها که از شمال آمدند و در میان باشندگان 

بومی سیاهچرده پشته ایران ذوب شدند و در این حال تاثیر 

بزرگی بر سرنوشت این پشته بر جا گذاشتند. به گونه یی 

که کنون دیگر چیزی به نام آریایی نداریم. عین چیز در 

باره تورک ها صدق می کند. آمدند و رفتند. اما تاثیر 

بزرگی بر جا گذاشتند و کنون همان گونه که نام آریایی 

ایری ها( بر بسیاری از توپونیم ها و  –ها )ایریایی ها

اتنونیم های باشندگان ایران مانده است، عین چیز در 

 پروفیسور داکترتورک ها هم  صدق می کند.  به گفته  باره

 واژه تورک کنون صرف بار زبانی دارد. –لئو گومیلیف

 

و  «ییسکا»از زیرالیه های ( DG Savinovد. گ. ساوینف )

سخن می باستان  یرکوت یمجموعه فرهنگ لدر تشک «یهون»

گ.[ زیرالیه های -داشته های»]که  سدینو یمگوید. او 

نفوذ با مدرنیزه شدن و با  جیبه تدرونی، سکایی و ه

از  یاریبسفرهنگ مشترک  به داشته های گر،یکدمتقابل در ی

 باستانی تورک، مبدل می شدند. خانات باشندگان  یگروه ها

و  یآثار هنری کوچروان نیز در تداوم فرهنگ باستان دهیا

 بازتاب یافته اند. ینییآ یسازه ها

 
دی، منطقه راندمان میانی میانه های سده ششم میالاز 

شالوده در  نام گرفتند.ترکستان  ،و چو ایردریس رودهای

 یی لهینام مشترک قب -«تور»این نامجا )توپونیم(، 

ی، مرکز یایآس یباستان نیکوچ نش مهیو ن نیکوچ نش انمردم

ل شک چند سده، در روند دولت  کوچینوع  گذاشته شده است.

دولت بوده است.  ییایسآ یهادشت  رغالب سازمان قدرت د

میانه از  ایسآدر اور ،گریکدشدن ی نیگزیجاهای کوچی، با 

وجود داشته تا سده هفدهم  الدیاز میکم پیش هزاره  های

 .ندا

 

ی، خاقانات تورک مرکز یایدر آس 745-552 به سال های 

  فرمان می راند.
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 -قبایل تورکی کوچرو هشتم میالدی، -سده های پنجم در

دولت ها را پی  شماری به اروپا آمده بودند،، که بلغار

یای بلغار دیرپا ترین شان  ،ها آنجمع ، که از ریختند

یای ولگایی در حوضه رودهای در بالکان و بلغار دانیوب

  .ولگا و کاما بود

 

، شمالی قفقازگستره در  میالدی، 969-650 سال های  در

 یایدر خاوریشمال کرانه های ولگا و حوضه رود منطقه 

، 960 سال های دهه درفرمان می راند. خزر خاقانات  ،اهیس

دولت شاهزاده  -(Svyatoslavاین دولت را سردار سویاتوسالو )

در  ( کهPechenegs) های گن  چ  پ  در هم کوبید.  ییف،کروسی 

در ی ها رانده شده بودند، خزراز سوی  سده نهمدوم  مهین

تهدیداتی را  جا گرفتند و اهیس یایدرکرانه های شمال 

قدیم  گردانیدند.  هیروس ولتو د زانسیب یمپراتورمتوجه ا

 .ندشکست خورد اروسالوی -کبیرشاهزاده  ، از1019اما در 

 

( Polovtsiپولوی ها یا پولوفتسی ها ) در سده یازدهم،

که در ، می گردند هیروس یها ها در استپی پچنگ نیگزیجا

رهم کوبیده می و تاتارها دمغول ها سده سیزدهم به دست 

 باختری. بخش شوند و به انقیاد آنان در می آیند

ی گردید با دولتاردوی زرین، عمدتا  -مغول یورتامپرا

 .یرکوت تیجمع

 
شانزدهم میالدی، قلمرو زیر فرمان  -سده های پانزدهمدر 

، نشین مستقل فرو می پاشد به چند خانمغول ها و تاتارها 

ی زبان رکوتتوده های از  شالوده آن ها، شماریکه بر 

  می یابد.  لمدرن تشک

 

یانه م یایدر آسمیالدی چهاردهم  سدهلنگ در اواخر  موریت

 1405 ش در، که با مرگبنیاد می گذارد خود را یامپراتور

 از هم فرومی پاشد.به سرعت  میالدی

 
در گستره میانرودان آسیای  اوایل سده های میانی،در 

مسکون و نیمه کوچرو شکل  میانه، باشندگان تورکی زبان

گرفتند که با سغدی ها، خوارزمی ها و باکتریایی های 

ایرانی زبان در تماس های تنگاتنگ بودند. روندهای پویای 

 -تعامل و تاثیرگذاری متقابل، به پدیدآیی همزیستی تورکی

  ایرانی انجامید. 

 
جداگانه  یگروه هایکم میالدی،  هزاره میانه هایدر هنوز 

. نفوذ جنوبی نمودند قفقاز در آغاز به رخنه یرکوت

 و جانی، آذرباجنوبی )قفقاز ریصغ یایبه قلمرو آستورکان 

ه بود آغاز شدمیانه های سده یازدهم میالدی اناتولی( در 

 (.انیسلجوقدر دوره )
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 یاهاز شهر یاریبسنابودسازی و  یرانبا وی انیسلجوق یورش

ی یازدهم و چهاردهم سده هاهمراه بود. در  به قفقازجنوب 

 لیبه دلجنوبی،  قفقازباشندگان مناطق خاوری ، میالدی

و مغوالن،  تاتارها تاخت و تازهای تورک های اوغوز و

در  فتوحات تورکان عثمانی جهیدر نتتورکی زبان شدند. 

در گسترده یی مناطق سده های سیزدهم و شانزدهم، در 

ی به میان انبزرگ عثم یامپراتور، قایفراو  ایساروپا، آ

این دولت بزرگ سر از سده هفدهم رو به انحطاط اما  آمد. 

گذاشت. عثمانیان، با استیالی اکثریت باشندگان بومی، خود 

 به اکثریت تباری در آسیای صغیر مبدل گردیدند.

 

دولت روس، و  در آغاز میالدی، دهمژه -شانزدهم سده هایدر 

 ،هیروس یپراتور، امکبیر( تریپس از اصالحات پ) پس از آن

، در گذشته زیر فرمان اردوی زرین را یها نیزمبیشتر سر

نشین های  )خاندر آن ها دولت های تورکی حاکم بودند که 

و اردوی نوگای  مهی، کرایبیریاس ،قازان، آستاراخان

(Nogai .گرفتند ) ) 

 

از خانات  شماری هیروس ،نزدهم سده آغاز سر از 

را گرفت. همزمان با آن،  جنوبیقفقاز شرق  یجانیآذربا

با قزاق های سخت جنگ چین خان نشین جونگار را که در پی 

پس از الحاق تصرف می نماید.  ، از پا درآمده بود؛ها

و خوقند به و خانات قزاق یانه م یایآس یها نیسرزم

تنها و خان نشین خیوه،  یعثمان یامپراتور روسیه،

دی خان نشین ی در جهان بودند. پس از  چنرکوت یکشورها

خیوه هم به دست روس ها افتاد. در پایان جنگ جهانی یکم 

امپراتوری عثمانی هم از پا افتاد و باژگون  شد. عثمانی 

ها که از تیره سلجوقیان بودند، توانسته بودند 

امپراتوری بیزانس یا روم شرقی را بگیرند و تا جنگ 

 جهانی اول در آن سرزمین فرمان برانند.  

  

ان خاوری )مغولستان( و ترکستان خاوری هم پس از در تور

بر افتادن خاقانات تورگش، قدرت نخست به دست اویغورها و 

سپس قرغیزها رسید. اما چینی ها توانستند دولت های آن 

ها را یکی پی دیگری بر اندازند. سر انجام هم بار دیگر 

مغوالن در دوره های قره ختایان )کیانیان( و دوره چنگیز 

ن به فرمانروایی رسیدند و دوره اردوها و ایل خانیان خا

فرا رسید. در ترکستان خاوری هم پس از چندی جونگارها که 

از بازماندگان مغول ها بودند، برای چهار سده پی در پی 

 فرمان راندند.   

 

در آسیای میانه و ایران پس از ایل خانیان  نوبت به 

ان به قدرت رسیدند تیمور کورگانی رسید و دودمان تیموری

که امپراتوری پهناوری را تشکیل دادند. اما پس از چندی 

 از میان رفتند.
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پس از تیموریان، در آسیا چهار دولت تورکی زبان روی کار 

خان های ازبیک به رهبری شیبانی  -بود:  در آسیای میانه

دودمان بابری و در  -صفویان، در هند  -خان، در ایران

عثمانیان. اما  -ا روم شرقی پیشینسرزمین بیزانس ی

صفویان توانستند شیبانیان را براندازند و پس از آن در 

آسیای میانه خان های کوچک بومی روی کار آمدند که تا 

افتادن آسیای میانه به دست روس ها در سه واحد سیاسی 

بسر می بردند: امارت بخارا، خان نشین خیوه و خان نشین 

قرغیزها زیر فرمان جونگارها بودند خوقند. در این هنگام 

 و قزاق ها خان های کوچک خود شان را داشتند.   

 

در سده هژدهم دولت صفوی ایران به دست پشتون ها بر 

افتاد اما نادر افشار که از ترکمانان افشاری بود، 

توانست پشتون ها را سرکوب کند و شاهنشاهی بزرگی را 

ان هند و خان های برپا دارد و خان های پشتون، بابری

آسیای میانه را زیر فرمان خود بیاورد. اما خوش درخشید 

اما دولت مستعجل بود. پس از او قدرت در ایران خاوری 

)خراسان( به دودمان درانی پشتون رسید و در ایران غربی 

 1921قاجاریان به قدرت رسیدند. تا این که در کودتای 

ار ساله قدرت به دست رضا خان افتاد و گلیم هز

 فرمانروایی تورکی زبانان در ایران از هم پیچیده شد. 

 

در فرجام هم هند به دست انگلیسی ها افتاد، مغولستان و 

آسیای میانه را روس ها  گرفتند و ترکستان خاوری هم به 

 دست دولت چین افتاد.  

  

پس از روی کار آمدن دولت شوروی، این دولت امارت تاجیک 

نشین ازبیک نشین خوقند و خان نشین نشین بخارا، خان 

ترکمان نشین خیوه را از میان برد. و به جای آن جمهوری 

های آسیای میانه را به میان آورد که بیشتر بنا به 

مالحظات جیوپولیتیکی به میان آورده  شدند. شوروی ها 

برای جلوگیری از  تصادم منافع دو دولت بزرگ، میان کشور 

به نام مغلوستان به میان آوردند.  شوروی و چین حایلی را

همین گونه در قزاقستان نیز توده های تورکی زبان )قزاق 

ها( را روی کار آوردند. شوروی ها همین گونه برای این 

که میان شوروی و ایران حایل هایی داشته باشند، کشورهای 

تورکی زبان ازبیکستان، ترکمنستان و آذربایجان را 

با پارسی زدایی و ایرانی زدایی،  ساختند.  در این حال،

عنصر ایرانی تبار و پارسی زبان را بیخی در گستره آسیای 

 میانه به جایگاه دوم راندند.   

 

این بود داستان فرمانروایی توده های تورکی زبان بر 

گستره پهناوری در میانه های آسیا که تاریخ بسیار جالب 

 و شگفتی بر انگیز دارد. 
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خاور و کوچرو در  نیل چادرنشیقباسکان اگفت که  دیبا

ه بود نیو به شکل پناهگز زیمسالمت آم یخیب رانیپشته ا

 رامونیپ یدر دشت ها انیدر دوره سامان لیقبا نیا .است

 یو دامدار یبه رمه دار شتریشهرها بودو باش داشتند و ب

 گرید لیاز جمع قبا زیهم به فروش برده و کن یو گاه

ال داشتند و پسانترها به عنوان اشتغ انمخاصم خود ش

شهرها را در دولت  یاز مرزها یپاسدار فهیغالمان وظ

 به دوش گرفتند.  انیسامان

 
از تورک ها در شهر  یشمار بزرگ یسامان لیدر دوره اسماع 

تراز )چمکنت( به دست  یالیبردند. است یبه سر م زترا

 و ریاس ده تا پانزده هزارموجب شد تا  یسامان لیاسماع

تورک را با خود به سمرقند و بخارا و کنیز  برده 

رک را در سپاه خود به وغالمان ت یسامان لی. اسماعاوردیب

و  یپاسدار یآنان برا یکیزیف یرویخدمت گرفت و از ن

روشن است برده جست.  یاز گستره دولت خود بهره م یپاسبان

ها و کنیزها با گذشت زمان با توده های بومی تاجیک )و 

اعراب( آمیزش یافتند و پس از چندی نسل دو رگه یی نیز 

 را به میان آوردند.

 
و  تیو کفا تیپسان ها آن ها آهسته، آهسته با درا 

دست  یو لشکر یبزرگ نظام یها یخود، به کرس یستگیشا

. دندیدرخش شتریب نیگتگبُ و س   نی. از جمله البتگافتندی

 ایغزنه در  یمحمود غزنو -یسردار نام نیا دیفرزند رش

 ی. پسان ها دولت سامانختیر یرا پ یبزرگ یشاهنشاه نیغزن

هم به  یبرافتاد. دولت غزنو انیقره خ یتورک ها یاز سو

 شد.  دهیدرهم کوب یرانیزبان ا یپارس انیدست غور

 
زود با  اریاست که تورک ها بس نیموضوع ا نیمهم تر 

 ای آن ها نییآ افتند،ی زشیزبانان آم یپارس ایها  کیتاج

و فرهنگ آن ها را فرا گرفتند. به  رفتندیاسالم را پذ

زبانان هم  یکه در بسا از موارد از خود پارس ییگونه 

دادند.  ینشان م یو دلچسپ یفتگیش یرانیبه فرهنگ ا شتریب

سخنور در چهار صد  یمثال، شاهنشاه محمود با گردآور یابر

رهنگ و ف یو بالندگ ییدر شگوفا ییدربار خود نقش برجسته 

 نمود.  یباز یدر یزبان پارس

 
 یخیهم ب اننیبه دست قره خا یحتا برافتادن دولت سامان 

 ونیبود. روحان دیسف یکودتا کیو در اثر  زیمسالمت آم

از صدور  اننیدن قره خاشبا توجه به مسلمان  یدولت سامان

 اننی. آن ها به قره خادندیجهاد در برابر آنان ابا ورز

 شتریب اننیو چون قره خا دندید یچشم م کیبه  انیو سامان

شاه خود بر ، آنان را ندکرد یم نیمنافع شان را تام

قره خانیان که در برابر اویغورهای بودایی  دادند. حیترج
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اعالم جهاد نموده بودند و خود را پاسدار اسالم می « کافر»

خواندند، در نظر روحانیون سامانی بارها از شاهان 

که در دربارها سرگرم خوشگزرانی و باده بیخدای سامانی 

نوشی و میگساری و بوس و کنار با زیبارویان بودند، برتر 

 بودند.

 

 انیرانیا ایزبانان  یتورک ها و پارس زشیگونه، آم نیا 

تفاوت  بایبود که تقر یحداواخر دوره  سامانی به در 

 انیرفته بود. در دوره خوارزمشاه انیآن ها از م انیم

گونه، تورک  نیبود. ا دهیتراز رس نیبه باالتر زشیآم نیا

 شدند.  لهیمیاس یباشندگان بوم انیدر م یخیها ب

 
در آینده بخشی از تورکان با تاجیک ها و پشتون ها و بخش 

دیگر شان با پارس ها آمیزش یافتند و این گونه با گذشت 

زمان تقریبا از صحنه تاریخ ناپدید شدند. با این هم، 

و عرب ها که آمیزه یی از تورکان و پارس ها  ترکمان ها

بودند، توانستند مدت ها در سیمای دولت های سلجوقی و 

خوارزمی و پسانتر صفوی و قاجار ... بر ایران و روم 

 شرقی )بیزانتین( یا عثمانی فرمان برانند. 

  

سلجوقیان توانستند امپراتوری روم شرقی یا بیزانس را 

انی را اساس بگذارند. اما این بگیرند و امپراتوری عثم

ها را  دیگر نمی توان تورک خواند، زیرا با گذشت زمان، 

با توده های بومی چنان آمیزش یافتند و فرهنگ آنان را 

پذیرفتند که غیر از اشتراک نسبی زبانی، کمتر همانندی 

 یی با تورکان نخستین داشتند.  

 

ه ها در سد ،یآناتول نیاز رفتن به سرزم شیپ انیسلجوق

 افتهی زشیو با باشندگان آن آم ستهیز رانیگستره ا

 یتبار، ارمن یرانیا یبودند. پسان ها آن ها با کردها

. به افتندی زشیاقوام آم گریها و د یها و سام یها، سالو

 یرکوناب ت باردشوار است از ت اریکه کنون بس ییگونه 

ار هنگامی که سلجوقیان بیزانس را گرفتند، شمسخن گفت. 

نفوس آن به دوازده میلیون نفر می رسید. در حالی که 

شمار سپاهیان سلجوقیان از چند ده هزار نفر بیش نبود که 

تازه بخش بزرگ آن متشکل از یفتلیان و پارس ها و دیگر 

توده های زیر سلطه بودند. روشن است این ها قطره یی 

بودند در برابر دریا که با گذشت زمان در میان آن آب 

 دند.ش

 

آخرین بازماندگان تورک های غزنوی که سپاهیان محمود 

غزنوی بودند، هم در جنگ با غوریان نابود شدند. اما 

آنانی که توانسته بودند، جان به سالمت ببرند، به سرزمین 

های پشتون های غلزایی )یفتلیان گریخته به جنوب هندوکش 

ی پشتو که در اثر آمیزش با دراویدی ها و پشتون های دران
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زبان شده بودند( پناه بردند و در آن جا با آنان آمیزش 

یافتند. از همین رو هم است که در خون پشتون های غلزایی 

تا بیست درصد هاپلوهای نوع کیو ویژه تورکان دیده می 

شود. می شود گمان برد که  شاید برخی از آنان با تاجیک 

 های باشنده غزنی هم آمیزش یافته باشند. 

 

ان ها  در اثر آمیزش این ها با مغول ها، هاپلوهای پس

تورکی نوع کیو و برخی از واژگان تورکی به زبان توده 

هزاره انتقال یافته باشد. اما درصدی هاپلوهای  -آینده

درصد و در برخی  3.5کیو درمیان برخی از هزاره ها تا 

دیگر اصال دیده نمی شود. شمار واژگان تورکی هم در زبان 

ه ها بسیار نیست. هر چند برخی از پژوهشگران هزاره هزار

به اشتباه شماری از واژه های دارای ریشه اوستایی را به 

تورکی نسبت داده اند و به برداشت نادرستی رسیده اندکه 

گویا هزاره ها تورک بوده باشند. اما کمترین سند و 

مدرکی برای تایید این ادعاها نمی توانند ارائه کنند. 

 از دید علمی نمی توان از روی زبان، خاستگاه تباری اصوال

کسی را تعیین کرد. شباهت ظاهری هزاره ها با توده های 

 منگولوییدی بحث جداگانه یی است. 

 یشدند و بخش بزرگ رهیچ رانیمغوالن بر فالت ا نده،یدر آ

ماندگار  شهیهم یبرا ارید نیخان در ا زیچنگ انیاز سپاه

 یرانیو فرهنگ ا رفتندیاسالم را پذ نییآ زیشدند. آن ها ن

ذوب شدند.  انیبوم انیرا فراگرفتند و با گذشت زمان در م

ها  لهیباز آن ها به شکل ق یکوچک یهم، گروه ها نیبا ا

کوه ها به چرا و  یدر دشت ها و دوره ها و دامنه ها

تورک ها با گذشت زمان با  ایگونه، ترک ها  نیا یکوچرو

ها، و مغوالن  ینیاعراب، چ ان،یرانیا ایزبانان  یپارس

 شدند.  لهیمیاس

 
تورک نماند. هر چند آن ها  لیاز قبا گریرو، د نیاز ا 

بر جا ماندند.  انهیم یایاز خود در آس یشگرف ریتاث

زبان خود را هم حفظ کردند.  یتا حدود لیاز قبا یاریبس

نادرست  یخیاصطالح ب کیاما اصطالح ترک تبار )اتنوس ترک( 

به  یزیچکنونی دیگر است. در جهان  یعلم ریو غ هیپا یبو 

به  یزیچ گریوجود ندارد. همان گونه که د اررک تبونام ت

 تبار وجود ندارد.  ییایرآنام 
 

سر انجام هم با برافتادن دولت خوارزمشاهیان به دست 

مغوالن صفحه تازه یی در تاریخ آسیای میانه گشوده شد اما 

رغم رفتن از صحنه تاریخی با این هم تورکان به 

توانستند، تاثیر نیرومندی بر زبان و بافتار تباری توده 

 های باشنده گستره پهناوری بر جا بگذارند. 

 

امروز به گفته همه دانشمندان بزرگ تورک شناس، واژه 

 تورک مطلقا بار زبانی دارد نه تباری. 
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 از نگاه علم ژنیتیک، تورکان با خود هاپلوی کیو را به

آسیای میانه و اناتولی و پشته ایران به همراه آوردند. 

امروز در بیشتر دارندگان این هاپلوها باشندگان خوارزم 

اند که تا  سی درصد هاپلوهای تورکی دارند. در میان 

درصد دیده  14ازبیک های باشنده تاشکنت این هاپلوها تا 

می شود. سایر ازبیک ها از این هاپلوها اصال ندارند. 

ازبیک ها آمیزه یی اند از مغوالن و تاجیک ها. شایان 

یادآوری است که اگر نه دو سوم، دست کم نیمی از کسانی 

که به زبان ازبیکی سخن می گویند، تاجیک هایی اند که 

زبان خود را از دست داده اند. به گونه یی که پروفیسور 

الکساندر کنیازیف نوشته است در امارت بخارا هشتاد درصد 

باشندگان تاجیک بودند. سیاست دولت شوروی در راستای 

پارسی زدایی در آسیای میانه موجب گردید که شمار بسیاری 

از پارسی زبانان در چهارچوب برنامه ریشه کن کردن 

 بیسوادی زبان مادری خود را از دست بدهند. 

 

در میان باشندگان ترکیه هاپلوهای کیو تا دو درصد، 

درصد،  4درصد، باشندگان شمال ایران  1باشندگان قفقاز 

 درصد است.  2درصد و تاتارها تا  5.6تاجیک ها تا 

 

اما زبان تورکی تاثیر بزرگی بر توده های باشنده آسیا 

بر جا گذاشته است. امروز زبان شمار بسیاری از اقوام 

 گوناگون از گروه زبان های بایکالی آلتایی است.  

  

سخنان پروفیسور داکتر لئون  در این جا بایسته می دانم

 گومیلیف را در باره تورک ها بیاورم:
تورک های قدیم به رغم نقش عظیم شان در تاریخ بشریت، »

بسیار کمشمار و اندک بودند. در  متن تاریخ جهانی، 

تاریخ تورک ها توده های قدیمی و دولت ایجاد شده از سوی 

ا پدید آن ها به این پرسش خالصه می شود: چرا تورک ه

آمدند و چرا از میان رفتند و نام خود را برای بسیاری 

از توده ها به میراث گذاشتند. توده هایی که هرگز از 

 «.بازماندگان آن ها به شمار نمی روند

 

به گونه یی که از نوشته گومیلیف بر می آید، تورک ها 

توده یی بودند که زمانی پدید آمدند و سپس از میان 

درست  -ر میان سایر توده ها ذوب شدندرفتند )یعنی د

مانند آریایی ها که از شمال آمدند و در میان باشندگان 

بومی سیاهچرده پشته ایران ذوب شدند و در این حال تاثیر 

بزرگی بر سرنوشت این پشته بر جا گذاشتند. به گونه یی 

که کنون دیگر چیزی به نام آریایی نداریم. عین چیز در 

دق می کند. آمدند و رفتند. اما تاثیر باره تورک ها ص

بزرگی بر جا گذاشتند و کنون همان گونه که نام آریایی 

ایری ها( بر بسیاری از توپونیم ها و  –ها )ایریایی ها
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اتنونیم های باشندگان ایران مانده است، عین چیز در 

 پروفیسور داکترباره تورک ها هم  صدق می کند.  به گفته 

 ه تورک کنون صرف بار زبانی دارد.واژ –لئو گومیلیف

 

و  «ییسکا»از زیرالیه های ( DG Savinovد. گ. ساوینف )

سخن می باستان  یرکوت یمجموعه فرهنگ لدر تشک «یهون»

گ.[ زیرالیه های -داشته های»]که  سدینو یمگوید. او 

نفوذ با مدرنیزه شدن و با  جیبه تدرسکایی و هونی، 

از  یاریبسفرهنگ مشترک  های به داشته گر،یکدمتقابل در ی

 باستانی تورک، مبدل می شدند. خانات باشندگان  یگروه ها

و  یآثار هنری کوچروان نیز در تداوم فرهنگ باستان دهیا

 بازتاب یافته اند. ینییآ یسازه ها

 
میانه های سده ششم میالدی، منطقه راندمان میانی از 

شالوده در  نام گرفتند.ترکستان  ،و چو ایردریس رودهای

 یی لهینام مشترک قب -«تور»این نامجا )توپونیم(، 

ی، مرکز یایآس یباستان نیکوچ نش مهیو ن نیکوچ نش انمردم

ل شک چند سده، در روند دولت  کوچینوع  گذاشته شده است.

دولت بوده است.  ییایآس یهادشت  رغالب سازمان قدرت د

میانه از  ایسآدر اور ،گریکدشدن ی نیگزیجاهای کوچی، با 

وجود داشته تا سده هفدهم  الدیاز میکم پیش هزاره  های

 .ندا

 

 -قبایل تورکی کوچرو هشتم میالدی، -سده های پنجم در

دولت ها را پی  شماری ، که به اروپا آمده بودند،بلغار

یای بلغار دیرپا ترین شان  ،ها آنجمع ، که از ریختند

ضه رودهای یای ولگایی در حودر بالکان و بلغار دانیوب

  .ولگا و کاما بود

 

، شمالی قفقازگستره در  میالدی، 969-650 سال های  در

 یایدر خاوریشمال کرانه های ولگا و حوضه رود منطقه 

، 960 سال های دهه درفرمان می راند. خزر خاقانات  ،اهیس

دولت شاهزاده  -(Svyatoslavاین دولت را سردار سویاتوسالو )

در  ( کهPechenegs) های گن  چ  پ  بید. در هم کو ییف،کروسی 

در ی ها رانده شده بودند، خزراز سوی  سده نهمدوم  مهین

تهدیداتی را  جا گرفتند و اهیس یایدرکرانه های شمال 

قدیم  گردانیدند.  هیروس ولتو د زانسیب یمپراتورمتوجه ا

 .ندشکست خورد اروسالوی -کبیرشاهزاده  ، از1019اما در 

 

( Polovtsiپولوی ها یا پولوفتسی ها ) ،در سده یازدهم

که در ، می گردند هیروس یها ها در استپی پچنگ نیگزیجا

و تاتارها درهم کوبیده می مغول ها سده سیزدهم به دست 

 باختری. بخش شوند و به انقیاد آنان در می آیند
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ی گردید با دولتاردوی زرین، عمدتا  -مغول یورتامپرا

 .یرکوت تیجمع

 
شانزدهم میالدی، قلمرو زیر فرمان  -ی پانزدهمسده هادر 

، نشین مستقل فرو می پاشد به چند خانمغول ها و تاتارها 

ی زبان رکوتتوده های از  شالوده آن ها، شماریکه بر 

  می یابد.  لمدرن تشک

 

یانه م یایدر آسمیالدی چهاردهم  سدهلنگ در اواخر  موریت

 1405 ش دربا مرگ، که بنیاد می گذارد خود را یامپراتور

 از هم فرومی پاشد.به سرعت  میالدی

 
در گستره میانرودان آسیای  اوایل سده های میانی،در 

میانه، باشندگان تورکی زبان مسکون و نیمه کوچرو شکل 

گرفتند که با سغدی ها، خوارزمی ها و باکتریایی های 

ایرانی زبان در تماس های تنگاتنگ بودند. روندهای پویای 

 -و تاثیرگذاری متقابل، به پدیدآیی همزیستی تورکی تعامل

  ایرانی انجامید. 

 
جداگانه  یگروه هایکم میالدی،  هزاره میانه هایدر هنوز 

. نفوذ جنوبی نمودند قفقاز در ی آغاز به رخنهرکوت

 و جانی، آذرباجنوبی )قفقاز ریصغ یایبه قلمرو آستورکان 

ه بود آغاز شددی میانه های سده یازدهم میالاناتولی( در 

و  یرانبا وی انیسلجوق یورش(. انیسلجوقدر دوره )

همراه بود.  به قفقازجنوب  یاهاز شهر یاریبسنابودسازی 

باشندگان مناطق ، سده های یازدهم و چهاردهم میالدیدر 

تاخت و تازهای تورک های  لیبه دلجنوبی،  قفقازخاوری 

 جهیدر نتد. و مغوالن، تورکی زبان شدن تاتارها اوغوز و

سده های سیزدهم و شانزدهم، در در  فتوحات تورکان عثمانی

 یامپراتور، قایفراو  ایسدر اروپا، آگسترده یی مناطق 

این دولت بزرگ سر از اما  ی به میان آمد. بزرگ عثمان

سده هفدهم رو به انحطاط گذاشت. عثمانیان، با استیالی 

ری در آسیای اکثریت باشندگان بومی، خود به اکثریت تبا

 صغیر مبدل گردیدند.

 

دولت روس، و  در آغاز میالدی، دهمژه -شانزدهم سده هایدر 

 ،هیروس ی، امپراتورکبیر( تریپس از اصالحات پ) پس از آن

، در گذشته زیر فرمان اردوی زرین را یها نیزمبیشتر سر

نشین های  )خاندر آن ها دولت های تورکی حاکم بودند که 

و اردوی نوگای  مهی، کرایبیریاس ،انقازان، آستاراخ

(Nogai .گرفتند ) ) 

 

از خانات  شماری هیروس ،نزدهم سده آغاز سر از 

را گرفت. همزمان با آن،  جنوبیقفقاز شرق  یجانیآذربا

با قزاق های سخت جنگ چین خان نشین جونگار را که در پی 
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پس از الحاق تصرف می نماید.  ، از پا درآمده بود؛ها

و خوقند به و خانات قزاق یانه م یایآس یها نیسرزم

تنها و خان نشین خیوه،  یعثمان یامپراتور روسیه،

 ی در جهان بودند.رکوت یکشورها
 

عثمانی ها که از تیره سلجوقیان بودند، توانستند 

امپراتوری بیزانس یا روم شرقی را بگیرند و تا جنگ 

 جهانی اول در آن سرزمین فرمان رانند.  

  

ان خاوری )مغولستان( و ترکستان خاوری هم پس از در تور

بر افتادن خاقانات تورگش، قدرت نخست به دست اویغورها و 

سپس قرغیزها رسید. اما چینی ها توانستند دولت های آن 

ها را یکی پی دیگری بر اندازند. سر انجام هم بار دیگر 

مغوالن در دوره های قره ختایان )کیانیان( و دوره چنگیز 

ن به فرمانروایی رسیدند و دوره اردوها و ایل خانیان خا

فرا رسید. در ترکستان خاوری هم پس از چندی جونگارها که 

از بازماندگان مغول ها بودند، برای چهار سده پی در پی 

 فرمان راندند.   

 

در آسیای میانه و ایران پس از ایل خانیان  نوبت به 

ان به قدرت رسیدند تیمور کورگانی رسید و دودمان تیموری

که امپراتوری پهناوری را تشکیل دادند. اما پس از چندی 

 از میان رفتند.

 

پس از تیموریان، در آسیا چهار دولت تورکی زبان روی کار 

خان های ازبیک به رهبری شیبانی  -بود:  در آسیای میانه

دودمان بابری و در  -صفویان، در هند  -خان، در ایران

عثمانیان. اما  -ا روم شرقی پیشینسرزمین بیزانس ی

صفویان توانستند شیبانیان را براندازند و پس از آن در 

آسیای میانه خان های کوچک بومی روی کار آمدند که تا 

افتادن آسیای میانه به دست روس ها در سه واحد سیاسی 

بسر می بردند: امارت بخارا، خان نشین خیوه و خان نشین 

قرغیزها زیر فرمان جونگارها بودند خوقند. در این هنگام 

 و قزاق ها خان های کوچک خود شان را داشتند.   

 

در سده هژدهم دولت صفوی ایران به دست پشتون ها بر 

افتاد اما نادر افشار که از ترکمانان افشاری بود، 

توانست پشتون ها را سرکوب کند و شاهنشاهی بزرگی را 

ان هند و خان های برپا دارد و خان های پشتون، بابری

آسیای میانه را زیر فرمان خود بیاورد. اما خوش درخشید 

اما دولت مستعجل بود. پس از او قدرت در ایران خاوری 

)خراسان( به دودمان درانی پشتون رسید و در ایران غربی 

 1921قاجاریان به قدرت رسیدند. تا این که در کودتای 

ار ساله قدرت به دست رضا خان افتاد و گلیم هز

فرمانروایی تورکی زبانان در ایران از هم پیچیده شد. در 
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فرجام هم هند به دست انگلیسی ها افتاد، مغولستان و 

آسیای میانه را روس ها  گرفتند و ترکستان خاوری هم به 

 دست دولت چین افتاد.  

  

پس از روی کار آمدن دولت شوروی، این دولت امارت تاجیک 

ین ازبیک نشین خوقند و خان نشین نشین بخارا، خان نش

ترکمان نشین خیوه را از میان برد. و به جای آن جمهوری 

های آسیای میانه را به میان آورد که بیشتر بنا به 

مالحظات جیوپولیتیکی به میان آورده  شدند. شوروی ها 

برای جلوگیری از  تصادم منافع دو دولت بزرگ، میان کشور 

ه نام مغلوستان به میان آوردند. شوروی و چین حایلی را ب

همین گونه در قزاقستان نیز توده های تورکی زبان )قزاق 

ها( را روی کار آوردند. شوروی ها همین گونه برای این 

که میان شوروی و ایران حایل هایی داشته باشند، کشورهای 

تورکی زبان ازبیکستان، ترکمنستان و آذربایجان را 

ا پارسی زدایی و ایرانی زدایی، ساختند.  در این حال، ب

عنصر ایرانی تبار و پارسی زبان را بیخی در گستره آسیای 

 میانه به جایگاه دوم راندند.   

 

از خانات  شماری هیروس ،نزدهم سده آغاز سر از 

را گرفت. همزمان با آن،  جنوبیقفقاز شرق  یجانیآذربا

قزاق با های سخت جنگ چین خان نشین جونگار را که در پی 

پس از الحاق تصرف می نماید.  ، از پا درآمده بود؛ها

و خوقند به و خانات قزاق یانه م یایآس یها نیسرزم

تنها و خان نشین خیوه،  یعثمان یامپراتور روسیه،

 ی در جهان بودند.رکوت یکشورها
 

در پایان بایسته می دانم یادآور شوم که یکی از دشواری 

وده های تورکی زبان، نبود های بزرگ در مطالعات تاریخ ت

خط در میان آن ها بوده است. نخستین اثر مکتوب توده های 

تورکی زبان، کتیبه ارخون است که به ُیمن مهاجرت سغدی ها 

در سده ششم میالدی به گسترده خاقانات شرقی تورک تدوین 

 یافته است:

های موجود از زبان ترکی  ترین نمونه کتیبه اورخون قدیمی»

ها با آن چه امروزه الفبای  است. این کتیبهباستان 

شود در دو بنای تاریخی واقع در دشت  اورخون نامیده می

 ۷۳۵تا  ۷۳۲های  اورخون در مغولستان امروزی میان سال

ترک یعنی کول تیگین و  میالدی به احترام دو شاهزاده گوک

برادرش بیلگه خاقان یک سیاستمدار و یک فرمانده نظامی 

اند. سه یادبود کوچکتر نیز در اطراف این سنگ  نگاشته شده

ها نیز کشف شده است.از میان سنگ نوشته های دشت  نبشته

ها  اورخون مهمترین ان کتیبه کول تگین است. این کتیبه

میالدی کشف شد و  ۱۸۸۹توسط نیکوالی یادرینتسف در سال 

 ۱۸۹۳توسط واژه شناس دانمارکی ویلهلم توماسن در سال 

ها بسیار به بناهای تاریخی  شد. این سنگ نبشته رمز گشایی
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ترکان در طی دوره دودمان تانگ در چین  که از دوران گوک

 «به جای مانده است شباهت دارد.

 

این بود داستان فرمانروایی توده های تورکی زبان بر 

گستره پهناوری در میانه های آسیا که تاریخ بسیار جالب 

 و شگفتی بر انگیز دارد. 
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 عزیز آربانفر

 
 نگاهی به ریشه های تباری، تاریخ دیرین و باستانی

 مغول ها 

 

ریشه های در این نوشته تکیه اصلی بر روشنی افکنی بر 

است. با این هم،  تباری، تاریخ دیرین و باستانی مغول ها

با توجه به این که مغوالن و تورکان به رغم داشتن 

ای جداگانه و یک رشته تفاوت های محسوس، توده خاستگاه ه

هایی بسیار با هم نزدیکی شمرده می شوند، ناگزیر باید 

در باره پیشینه و ریشه های دیرین تورکان هم جا جایی 

 اشاره شود.   

 

مغول ها یکی از اسرار آمیزترین توده های جهان اند. آن 

دآیی ها نقش بزرگی در تاریخ اروآسیا بازی کردند. پدی

ناگهان گروه  -مغوالن در سپهر سیاسی آسیا آذرخش آسا بود

هایی از مردمان دشت نورد و چادرنشین ناشناخته از میانه 

های آسیا برخاستند و توانستند بزرگ ترین امپراتوری های  

آسیایی مانند چین و ایران و عرب و حتا روسیه را 

 د.  براندازند و مدت ها بر گستره بزرگی فرمان برانن

 

در زبان های پارسی دری و عربی منابع فراوانی در باره 

مغول ها در دوره اسالمی هست. مگر در باره تاریخ دیرین و 

باستانی این مردمان دردمندانه اطالعات بسیار اندکی در 

دسترس است و می شود گفت که در زمینه تقریبا در تاریکی 

ست که  سر و بی اطالعی بسر می بریم. از همین رو هم  ا

درگمی های بسیاری رخ می دهد. برای مثال، شماری، گاهی 
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مغول ها را از نژاد زرد و یا هم تورکی تبار یا تورکی 

زبان می خوانند که درست نیست و یا هم برعکس تورک ها را 

از نژاد زرد و همریشه مغول ها می خوانند که باز هم 

 درست نیست. 

 

بوده است: مغول ها از  همیشه یک پرسش بسیار جالب مطرح

تورک ها چه تفاوت دارند؟ آیا آن ها توده واحدی اند یا 

این توده های متفاوتی اند؟ پاسخ چنین است که تورک ها 

)بازماندگان تورانیان( توده هایی بودند دارای خاستگاه 

اروپایی که به پیمانه های معینی با زردپوستان چینی و 

ن ها دارای هاپلو گروه مغول ها آمیزش یافته بودند. آ

های نوع کیو اند و زبان شان دارای ریشه های شناخته شده 

است. در حالی که مغول ها توده هایی اند دارای خاستگاه 

آسیایی که ریشه های شان تا کنون شناخته ناشده مانده 

است. روشن است آن ها هم به نوبه خود آمیزش هایی با 

دی داشته بودند. برعکس توده های دارای خاستگاه اروپایی

تورکان، خاستگاه زبانی مغوالن تا کنون ناشناخته مانده 

 است. 

 

تورکان با سرازیر شدن به گستره قزاقستان و آسیای 

سال بیخی در میان توده  1500میانه، با گذشت نزدیک به 

های بومی ذوب شدند و کنون دیگری اتنوس معینی به نام 

حال تاثیر شگرفی بر زبان  تورک نمانده است. اما در عین

توده های آسیای میانه، قفقاز و پشته ایران بر جا 

گذاشتند. حال آن که مغول ها بیشتر تاثیر تباری داشته 

اند. چنین پنداشته می شود که مغول های آمده به گستره 

قزاقستان و آسیای میانه به دلیل آسان تر بودن زبان 

ا از دست  دادند. تورکی، آن را پذیرفته و زبان خود ر

اما با این هم، شمار فراوان واژه های دارای ریشه مغولی 

در زبان های تورکی و حتا پارسی دری و روسی دیده می 

 شود. 

 

در واقع، خاستگاه نخستین پیشینیان مغول ها )پروتو 

مغوالن( به درستی روشن نیست. داده های علم ژنیتیک نشان 

نی ها دارای هاپلوهای می دهند که نژاد زردپوست یا چی

و  همین گونه می دانیم که دونهوها می باشند. o نوع

بازماندگان شان مغول ها دارای هاپلوهای نوع سی اند. 

 یعنی از چینی ها تفاوت دارند. 

 

اگر چنین بپنداریم که آنان از بازماندگان پیشینیان 

که خود آمیزه یی بودند از  -تورک ها )پروتو تورکان

یدپوستان اروپاییدی و زردپوستان چینی که نیاکان سپ

 -سیزده هزار سال پیش در دامنه های جنوبی کوه های آلتای

سایان تا گستره بایکال پدید آمدند و به سوی قاره 

امریکا شتافتند و هسته سرخ پوستان بومی را ساختند و 
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گروه هایی از آنان به سوی شمال اقصی و شمال خاوری 

ان رودها شتافتند و تا همین اکنون روسیه در مسیر راندم

در آن جا بسر می برند(، بوده باشند، باز هم با این بن 

و  Qبست می خوریم که پروتوتورک ها دارای هاپلوهای نوع 

N    .بودند 

 

گمان دیگر چنین است که دونهوها آدم هایی بودند که 

زمانی در جایی در پشت فالت تبت می زیسته اند و با راه 

چندین سده یی خود را تا مرزهای کوریا رسانده و  پیمایی

در آن جا با گروه هایی از زردپوستان چینی و پروتو 

تورکان )پیشینیان تورکان( و پسان ها پاراتورکان 

 )هونوها( آمیزش یافته باشند. 

   

این ها همه حدس و گمان اند. شاید داده های نسب شناسی 

و باستان شناسی در  )ژنیتیک( و انتروپولوژی و اتنولوژی

آینده بتوانند روشنی بیشتری بر گذشته پیشینیان و 

 نیاکان مغوالن بیندازند. 

 

آن چه که روشن است، این است که مغوالن آمیزه یی اند از 

دونهوها(،  -توده های پروتو مغولی ها )پیشینیان مغول ها

پارا مغولی یا نیاکان مغول ها )سیان بی ها، ژوژان ها 

نیاکان  -چینی ها و پاراتورکی ها )هونوهاو...(، 

تورکان( و تورکان باستان )تورکیوت ها یا توکیوها( که 

در آینده باز هم با هم آمیزش هایی داشته اند. با این 

هم، هر کدام تاریخ مستقل تکاملی خود را دارند که نباید 

نادیده گرفته شود. روشن است مغول ها در آینده با توده 

چون بازماندگان یوئه شی ها )تخاریان یا های دیگری 

مهبانویان(، اوسون ها، بوم ها )نیاکان تاتارها(، 

خیاگاس ها )نیاکان قرغیزها(، دی ها )نیاکان اویغورها(، 

سغدی ها و.... هم آمیزش هایی داشته بودند. در یک سخن، 

 توده یی بوده اند چند کانونی و سنتزی. 

  

ستانی مغول ها برای ما آشنایی با تاریخ دیرین و با

بسیار مهم است. زیرا مغول ها در ریختیابی تباری بسیاری 

از توده های باشنده آسیای مرکزی و میانه مانند قزاق ها 

و ازبیک ها و همین گونه هزاره های کشور ما نقش داشتند 

و تاثیر شگرفی در شکلگیری تاریخ گستره آسیای مرکزی و 

بخش هایی بزرگی از روسیه و میانه و پشته ایران و حتا 

 چین بر جا گذاشته اند.

 

پژوهش ها نشان می دهد که باشندگان خاوری کشور قزاقستان 

تقریبا همه مغولی تبار اند )دارای هاپلوهای نوع سی( که 

بیشتر در اثر آمیزش مغوالن با اوسونی ها و دیگرتوده های 

ل )که بومی به میان آمده اند. اما قبچاق های باشنده شما

بیشتر زیرالیه بومی اروپاییدی دارند( و نیز قزاق های 
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تورانی  -باشنده جنوب )که بیشتر زیرالیه بومی ایرانی

 دارند( بافتار تباری متفاوت تری دارند.  

  

داده های تاریخی گواه بر آن اند که ازبیک ها آمیزه یی 

اند از زیرالیه )سوبسترات( بومی تاجیک و سوپرسترات یا 

الیه مغولی که میزان هاپلوهای نوع سی مغولی در خون باال

درصد تثبیت گردیده است. برعکس شایع، ازبیک  44آن ها تا 

ها پیوندهای بسیار اندکی با تورکان داشته اند و از 

همین رو نمی شود آن ها تورک تبار خواند. آن ها تنها 

تورکی زبان اند. در خون ازبیک ها هاپلوهای ویژه تورکی 

ع کیو بسیار اندک است و تقریبا دیده نمی شود. تنها نو

درصد تثبیت شده  14در میان باشندگان تاشکنت در حدود 

 است.

 

همین گونه داده های تاریخی و پژوهش های نسب شناسیک 

)ژنیتیک( نشان می دهند که هزاره های ما نیز آمیزه یی 

اند از بومیان تاجیک و مهاجران مغولی که میزان 

درصد می  33ای نوع سی مغولی در خوان هزاره ها تا هاپلوه

رسد. هاپلوهای نوع کیو ویژه تورکان در میان هزاره ها 

تقریبا دیده  نمی شود. تنها در خون برخی از هزاره های 

درصد تثبیت شده است که شاید  3.5باشنده غزنی به میزان 

در آثر آمیزش با بازماندگان سپاهیان غزنویان بوده 

 باشد.

 
ویژه تورکان در خون  -طرفه این که هاپلوهای نوع کیو

درصد دیده می شود که بی  20پشتون های غلزایی در حدود 

چون و چرا ناشی از آمیزش بازماندگان غزنویان با توده 

 های بومی می باشد. 

 

البته، اتنوسی به نام مغول درست پس از چنگیز خان بود 

یرفته شده است که که پا به عرصه گیتی گذاشت. چنین پذ

چنگیز خان این نام را به کنفدراسیون قبایلی داده بود 

که در هنگام اعالم پادشاهی زیر فرمانش درآمده بودند. 

اما باید دانست که نام مغول مدت ها پیش از چنگیز خان 

وجود داشت و گستره شمالی، جنوبی و غربی مغولستان هم 

گاه توده های میهن نخستین مغول ها نبود، بل که زیست

تورانی بود که بیشتر به نام های دینلین ها و دی ها و 

ژون ها و خیون ها و ....یاد می شدند و به زبان های 

ایرانی شرقی نزدیک به اوستا یا پروتو اوستایی سخن می 

توران »گفتند. از همین رو می توان آن را به گونه مشروط 

ال خاوری خواند. مغول ها تنها در خاور و شم« خاوری

 گستره مغولستان حضور داشتند.

 
این سرزمین )گستره مغولستان( پیش از این که به دست  

هونوها و سپس پیشینیان و نیاکان مغول ها بیفتد، زیر 
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فرمان امپراتوری های تورانی بسیاری مانند ارژن ها، 

یوئه شی ها یا ُتخاریان )مهبانویان یا نیاکان کوشانیان( 

که همه سپید پوست و اروپاییدی و ایرانی و اوسون ها بود 

زبان بودند. تورکی زبان شدن خیونی ها و تحول آن ها به 

هونوها هم متاخر است. در واقع، زبان پرتوتورکی و پارا 

تورکی در اثر آمیزش زبان های ایرانی خاوری و چینی و 

پروتومغولی به میان آمد و شالوده آن زبان ایرانی شرقی 

ا پس از برافتادن دولت هونوها بود که می باشد. تنه

پیشینیان و نیاکان مغول ها بر گستره کنونی مغولستان 

 حاکم شدند.

 

پیشینیان مغول ها )دونهوها( توده یی اند بسیار قدیمی 

که خاستگاه شان کرانه های اقیانوس آرام در نزدیکی های 

کوریا شمرده می شود و به نام ماهیگیران شهرت داشتند. 

فسانه ها خاستگاه نخستین مغوالن سرزمین افسانه یی در ا

اوریان خای( آمده  -به نام ارگنه کون )ارغنه خون( )تانو

است که از چهار سو با کوه های بلند احاطه شده بود. در 

باره محل موقعیت آن مانند ایریانم ویجای آریایی ها جر 

و بحث های داغی میان اقوام مختلفی که مغول خوانده می 

شوند، روان است که تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده است. 

شماری از دانشمندان بر آن پا می فشارند که ارگنه کون 

گمشده در جمهوری تووای روسیه واقع بوده است. روشن است 

که زمانی رشید الدین در جامع التواریخ هم خاستگاه 

 مغوالن را سرزمینی خوانده بود که از چهار سو یا کوه های

 بلند احاطه شده بود.

 

گروهی از توده های باهم خویشاوندی  -به هر رو، مغول ها 

اند که به زبان مغولی سخن می گویند و دارای تاریخ و 

فرهنگ مشخصی می باشند. این ها در شمال چین، کشور کنونی 

جمهوری های کالمیکیا و  -مغولستان و مناطق روسیه

ترانس بایکال بسر می بوریاتیا، منطقه ایرکوتسک، منطقه 

برند و شمار شان در کل به ده میلیون نفر می رشد که شش 

میلیون آن در چین و یک میلیون آن در روسیه و تنها سه 

 میلیون آن در مغولستان زندگی می کنند. 

  

در بافتار توده های مغولی گروه های تباری بسیاری شامل 

، سونگول ها، اند مانند خاالخ ها )بورگوت ها، بوالغات ها

ها، تبانگوت ها(، اویرات ها )قلمق ها، دربیت ها،  سرتول

خوشوت ها، خویت ها، بایات )بیات؟( ها، تورگوت ها، سرت 

قلمق ها، زاخچین ها و خوتون ها(، مغول های جنوبی 

آروخورینی ها، تومئت  )چاخارها، خورچین ها، خاراچنی ها،

اری ها، بارین ها، جالیت ها )جالیرها؟(، اوگاها، اوگان

ها، چیپ چینی ها، مومیان گات ها، نایکان ها، ائوخانی 

خوخیتی ها، اورات ها، گورلوسی  -ها، اونیوت ها، درویئن



 481 

ها، اردویی ها، خونگریتی ها، ژاروتی ها، ازومچینی ها، 

 خئشیتی نی ها، و خوچیتی ها (.

 

شماری از اقوام دیگر هم از روی نشانه های زبانی مربوط  

ها پنداشته می شوند مانند منکورها، داوری ها،  مغول

 دونسیان ها، باوان ها و...

اریگی ها هم هر چند مغولی شمرده می شوند اما به  -سوگو 

 زبان تبتی سخن می گویند. 

 

احتماال میهن نخستین قبایل مغول میان رودخانه های ارغون 

، بوده است جایی که در سده هشتم آن ها از Ononو اونون 

و  Tuul، تول Ononآن جا به سه رود )حوضه رودهای اونون 

 کوچیدند. Kerulenکوریلون 

 

نخستین هسته مغول ها قبیله یی بوده است به نام  

دونهوها که از کرانه های اقیانوس آرام بودند و تنه و 

بدنه اصلی مغول های آینده را ساختند و از خود دولتی 

. دونهوها همسایگان داشتند و با هونوها همسایه بودند

خاوری و شمال خاوری نوهوها )نیاکان تورکان( بودند که 

پیوشته با آن ها در رویارویی بودند و سر انجام هم به 

سختی از دست آنان  شکست دیدند. دونهوها )پیشینیان مغول 

ها( از سوی هونوها در دوره مودی شانیو منقاد شدند و در 

روه های هونویی، قبیله اثر آمیزش دونهوها و برخی از گ

را  乌桓 یا 烏桓نوی یه میان آمدن که پسان ها اوهون ها 

 .Wū huánتشکیل دادند. 

 

نیاکان دومی مغول ها یعنی سیان بای ها از جمع دونهوها 

ژوژان ها زاده  -به میان آمدند. از جمع سیان بای ها 

شدند که نیاکان بعدی مغول ها شدند. هونوها همین گونه 

ها )نیاکان قرغیزها( و دیگر اقوام سپید پوست با خاگاس 

سایبریای جنوبی آمیزش یافتند. این گونه، سیان بی ها  

از آمیزه یی از بازماندگان دونهوها و توده های نیمه 

سپید پوست و نیمه زردپوست هونویی، چینی و  ... پدید 

 آمدند.

 

دولت پارامغولی )نیاکان مغوالن( ژوژان ها )کنفدراسیونی  

بود متشکل بر بازماندگان سیان بی ها و هونوهایی که پس 

از فروپاشی دولت هونویی به سیان بای ها پیوسته بودند. 

ژوژان ها همسایه یفتلی ها بودند و با آن مناسبات نیکی 

داشتند. چون هر دو با تهدیدهای فزاینده ایل آشینایی 

 )در آینده ( تورک ها رو به رو بودند. 

 

غول ها تاریخ تباری بسیار پیچیده یی این گونه، م 

دارند. با توجه به همین هم است که دیگر ایشان را 

زردپوست نه، بل که توده مختلط می خواندند. مبنایی در 
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دست نداریم که توده های مغولی را تورکی یا تورکی تبار 

بخوانیم. تورک خواندن مغول ها پایه علمی ندارد. هر 

ر درازای تاریخ مناسبات بسیار چند، مغوالن و تورکان د

پیچیده خود، با هم آمیزش هایی داشته اتد که هم بر 

بافتار تباری و هم ریختیابی زبانی شان تاثیرات چشمگیر 

 داشته است. 

 

مغول ها توده یی بودند بسیار اندکشمار. از همین رو هم  

است که امروز تنها در حدود ده میلیون نفر مغول بر جا 

اما آن ها در تشکل توده های دیگری چون  مانده است.

آوارها، قزاق ها، قرغیزها، ازبیک ها و هزاره ها سهم 

 دارند. 

 

در قرن سیزدهم میالدی چین به تدریج به تصرف امپراتوری »

 ۱۲۷۱مغول درآمد. قوبالی قاآن امپراتور مغول در سال 

دودمان یوان را بنیان نهاد و هشت سال بعد سونگ را 

د. نیمی از جمعیت چین در یورش مغوالن نابود منقرض کر

میلیون نفر  ۱۲۰شدند. جمعیت چین پیش از حمله مغول به 

میلیون نفر کاهش  ۶۰رسیده بود اما بیست سال بعد به 

 ۱۳۶۸یافته بود. دهقانی به نام جو یونجانگ در سال 

امپراتوری مغوالن را برانداخته و دودمان مینگ را بنیان 

 «نهاد.

 

ذشته تاتارها را هم از جمع قبایل مغولی می در گ 

شمردند. اما اکنون دیگر ثابت شده است که تاتارها تنها 

در کنفدراسیون سیاسی یا مغول ها همپیمان بودند و در 

اصل از قبایل دینلین اند که سپید پوست و دارای زبانی 

ایرانی شرقی بوده اند و با دی ها همریشه اند. پژوهش 

درصد  60شان می دهند که در خون تاتارها تا های ژنیتیک ن

هاپلوهای نوع آر و تنها دودرصد هاپلوهای کیوی تورکی و 

مقدار بسیار اندک هاپلوهای مغولی نوع سی دیده می شود. 

از همین رو هم است که داکتر اسکندر بایارف در کتاب 

تاریخ اسرار آمیز تاتارها با تکیه به مدارک زبان شناسی 

سی و نسب شناسی ثابت ساخته است که تاتارها و تبارشنا

مغولی و یا چینی تبار زردپوست نه، بل دارای خاستگاه 

ایرانی شرقی سپیدپوست و اروپاییدی اند که نادرست تورکی 

 و زردپوست شمرده می شده اند. 

 

در گذشته روس ها همه قبایل بیابانگرد و چادر نشین را  

راب و پیروی از آنان تاتار می خواندند. همین گونه اع

پارسی زبانان و اروپایی ها همه دشت نوردان و 

چادرنشینان آسیای میانه را به نام تورک یاد می کردند. 

این شگرد موجب گردید که در آینده گمراهی های بسیاری 

پدید آید. برای نمونه چنین پنداشته می شد که باید در 

!!! شمار خون روس ها در اثر آمیزش با تاتارهای مغول
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فراوان هاپلوهای نوع سی ویژه مغوالن وجود داشته باشد. 

پژوهش های نسب شناسی نشان می دهند که چنین هاپلوهایی 

در خون روس ها اصال دیده نمی شود. از سوی دیگر همین 

گونه شمار بسیاری از توده های آسیایی هم نادرست تورک 

غورها، خوانده شدند. مانند قرغیزها )خیاکاس ها(، اوی

 اوغوزها و قبچاق ها .... 

 

تورک خواندن همه توده های آسیایی از سوی اعراب، تاتار  

خواندن این توده ها از سوی روس ها و همین گونه ترجمه 

های ناقص آثار چین باستان از سوی اروپایی ها موجب 

گردید که شمار بسیاری از دانشمندان به بیراهه بروند. 

کدام آوندی کوشانیان و یفتلی های  برای مثال بدون داشتن

 تورانی را تورک بخوانند.

 

امروز دانشمندان چینی، جاپانی، مغولستانی و روسی بر  

پایه کاوش های باستانشاسی، زبان شناسی، اتنوگرافیک و 

نسب شناسی بسیاری از گوشه های تاریک تاریخ گستره 

 مغولستان )توران خاوری( را روشن ساخته اند. 

 

این جا، به گونه فشرده آن چه را در ویکی پیدیا  ما در

در بازه مغول ها، مغولستان و توده های پروتومغولی 

)پیشینیان مغول ها( و پارا مغولی )نیاکان مغول ها( به 

زبان روسی آمده است، به پارسی دری برگردان می کنیم و 

در جاهای الزم تبصره ها و دیدگاه های خود و شمار دیگری 

 شناسان را از سایر کتاب ها و مقاالت هم می آوریم:  از کار

 

مغول شناس روسی،  -به پنداشت داکتر ب. یا. والدیمیرتسف

گرفته شده « منگود»شاید نام تبار مغول از واژه مغولی 

شماری از پژوهشگران تاریخ مغول ها مانند داکتر »باشد. 

ری ، خاطرنشان ساخته  اند که نام تبا(Munkuev) مونکویف 

« شو چیو تانگ»برای نخستین بار در منابع چینی « مغول»

دیده « )تسزیو تان شو( )تاریخ دیرین دودمان تانگ یا تان

« وی-او، شی-مئن»میالدی در سیمای  945می شود که در 

شو »( تدوین یافته است و نیز در   shivey)مغول های شی وی 

، در «تاریخ نو ]دودمان[ تان)»)سین تان شو( « شین تنگ

-)قبیله مئن« وا بو-مئن»( در سیمای 1060-1045سال های 

 وا( به چشم می خورد.

  

برای این  در منابع مختلف کیدانی و چینی سده داوزدهم

، منگوتسزها  menguliکو، منگولی  -قبایل همچنین نام منگ

mangutszys و منگو گو Mangu go .به کار می رود» 

 

ر پیچیده یی دارند که سر روشن است مغول ها تاریخ بسیا

به هزاران سال می زند. پیشینیان مغوالن و نیاکان شان 

پیش از این که به سرزمین مغولستان بیایند، در کرانه 
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های شمال خاوری اقیانوس آرام در نزدیکی های مرزهای 

کوریا و گستره پهناور میان مرزهای شمال خاوری چین و 

ردند. در واقع، مرزهای خاوری مغولستان زندگی می ک

 مغولستان سرزمین نیایی نه بل سرزمین دومی آن ها است. 

 

 نخستین دولت پیشینیان مغول ها: -دولت دونهوها

در گاهنامه های چین باستان از توده یی به نام دونهوها 

یا دونخوها یاد شده است که به گونه سنتی پیشینان مغول 

تباری  این که خاستگاه نژادی وها شمرده می شوند. 

دونهوها کجاست و چیست؟ اطالعات دقیقی در دست نیست. حدس 

و گمان ها این است که پیشینیان دونهوها در آغاز از 

جایی از پشت فالت مرتفع تبت تا به نزدیکی های جزیره 

نمای کوریا راه پیموده بودند. روشن است در طول راه می 

یزش توانسته اند با گروه هایی از زردپوستان چینی آم

هایی یافته باشند. منتفی نیست که با رسیدن به نزدیکی 

های کوریا با توده های پروتوتورکی که در آثر آمیزش 

پیشینیان اروپاییدی ها و زردپوستان چینی به میان آمده 

بودند، هم مرز شده و با آن ها آمیزش یافته باشند. سر 

ان انجام هم می شود گمان زد که آن ها در آینده با نیاک

 جاپانی ها و کوریایی ها آمیزش یافته باشند.

 

همچنان منتفی پنداشته نمی شود که خود از بازماندگان 

پروتوتورک ها باشند که در آینده با تیره های دیگر زرد 

پوست چینی و نیز نیاکان کوریایی ها و جاپانی ها آمیزش 

یافته باشند. اگر چنین باشد، باید با سرخپوستان 

توده های باشنده شمال اقصی و خاور دور  امریکایی و

 روسیه همریشه و خویشاوند باشند.

 

، 东 胡، به چینی کهن東 胡دونهو یا دونخو )به چینی سنتی»

 -«وحشیان شرقی»(، به معنای واقعی کلمه Dōnghúپینئین: 

نام اتحادیه قبیله یی بود که در دوره دودمان ژوی 

ظهور نموده بود و سال پیش از میالد  1100اولیه، در حدود 

سال پیش از میالد  150در دوران دودمان هان نزدیک به 

هنگامی که از دست هونوها شکست خوردند.  -ناپدید شدند

دونهوها هزاران سال پیش در میانه های مغولستان و 

هیلونگجیانگ غربی زندگی می کردند. در نامجاهای گیتایی 

 .مغولستان نام های هیلونگجیانگی فراوان اند

 

« شی تسزی»( می نگارد که در 1985داکتر ائردنیف )

)یادداشت های تاریخی یا یادداشت های تاریخنویس( اثر 

پیش از میالد(، از بودوباش سه  90 -145سیما کیان )نزدیک 

 گروه مردم گزارش داده می شود:
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ای  -)دونهوها( و دون تونگ هوهاهیونگنوها یا هونوها، 

در هزاره یکم  پیش  از میالد  ها که در بخش خاوری آسیا

  «می زیستند.

 

نخستین شاهنشاهی نیاکان  -دولت شاهنشاهی سیان بی ها

 مغول ها:

  冒頓單于به گفته داکتر میتیریف هنگامی که مائودون»

پیش از میالد دونهوها را شکست داد، بازماندگان   174 تا234

 در آن جاUhuan دونهوها با پناه بردن به کوه های اوهوان 

 پنهان شدند. 

 

]برخی از منابع چنین می پندارند که آن ها به خاور 

گریخته بودند که در همسایگی با اوهون  Liaodong لیاودون 

ها بسر می بردند. همین منابع گزارش می دهند که 

فرمانروای اتحادیه سیان بی ها کسی به نام داژئن بوده 

 است.[ 

 

 -وی پیدا کردنددرست در همین جا بود که آن ها نام ن»

. سیان بی ها که شاخه یی از  Sianbiیا  Xianbei -سیان بی ها

دونهوها به شمار می رفتند، نام خود را از کوه های سیا 

بی شان، که در آن زندگی می کردند، گرفته بودند. )شان 

 کوه( -به زبان چینی

 

، به زبان چینی کهن  鮮卑 سیان بی ها به زبان سنتی چینی 

鲜卑 بان پین یئن و به زXiānbēi  نوشته می شدند. ]به گونه

سنتی همین دونهوها را پیشینیان مغول ها )پروتو مغول 

ها( می شمارند. نیاکان نخستین مغول ها )پارا منگول ها( 

 عبات اند  از:

یوئه بان ها، و سیان بی ها )موژان ها و توبگاچی ها( 

 ژوان ژوان ها )روران یا  ژوژان ها(،  

 زدیک تر مغول ها عبارت اند از:نیاکان ن

کیدانی ها )قزه ختایان(، تاتاب ها، توفاها، تویوییخون 

 ها، تسیفوها، اوخوان ها، خی ها و شیوئی ها.[ 

 

سده های چهارم و سوم پیش از میالد در خاور آسیا در  در

نزدیکی های مرزهای شمالی چین روند مهاجرت بزرگ توده ها 

کت هونوهای جنوبی )نان سیونو( روان بود. این روند با حر

سیان بی ها، دی ها، کیانگ ها )تسیان ها(، جی ها )تسیزی 

ها( و قبایل دیگر آغاز گردید که به تدریج از شمال به 

 سوی دشت های شمالی چین رهسپار بودند. 

 

هونوها هنوز در سده سوم پیش از  سیان بی ها که پس از

ند.، به چند بود میالد بزرگترین اتحادیه قبیله یی

اتحادیه تقسیم می شدند. این گونه از نظر زبان، دونهوها 
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در آن پروتومغول ها یا پیشینیان  اتحادیه یی بودند که

 .در اکثریت بودند  protomongols  مغول ها

 

این که خود سیان بی ها خویشتن را به چه نامی می خوانده 

ها به اند، روشن نیست. در برخی منابع دیگر چینی از آن 

و نیز ساربی ها  «Sirvi» ، سیروی ها «Sirbi»نام سیربی ها 

«Sarbi .یاد شده است 

 

میالدی ائتالفی از نیروهای چینی، سیان بی ها،  93به سال 

دینلین ها و چیشیسی ها )باشندگان واحه تورفان( هونوها 

 -در هم کوبیدند. ایخ  Ikh Bayan بایان -را در نبرد ایخ

، به زبان چینی 稽落山之戰 -ینی سنتیبایان به زبان چ

 jìluòshān zhī zhànو به زبان پین یئن  稽落山之战 -کهن

 )تسزلوشان چژی چژان( .

 

تیان شی هواهی،  -پیشوای سیان بی ها 155... و به سال 

هونوهای شمالی را )به یاری چین و هونوهای جنوبی( در هم 

. کوبید که به فروپاشی اتنوس هونو به چهار شاخه انجامید

یکی از این شاخه ها در میان  سیان بی های پیروزمند ذوب 

گردید. بخش دیگری که همپیمان چینی ها بودند یعنی 

هونوهای جنوبی، به چین مهاجرت نمود. سومی در جنگل های 

کوهستانی و دره های تارباگاتای و حوضه ایئرتیش سیاه 

ماندگار شدند. گروه چهارمی با جنگ ها به سوی غرب عقب 

به کرانه های رود ولگا و دن  158شستند و مقارن با ن

جغرافی  -رسیدند. در باره رسیدن آن ها دیونیسی پیریئگیت

دان عهد عتیق گزارش داده بود. آن ها با اوگرها و دیگر 

توده ها آمیزش یافتند و هون ها را تشکیل دادند که 

 آتیالی معروف از جمع آنان  برخاست.   

 

سیان بی ها همراه با هونوها دار و میالدی  45به سال 

 -ندار لیاودون ها را به تاراج بردند. تسزی یون

 فرمانروای منطقه آن را ها را شکست داد.   
 

سیان بی ها برایی نخستین بار سفیرانی به چین  49به سال 

بیانهی به چینی ها  –گسیل داشتند. سرکرده این سفیران

در برابر هونوها وعده سپرد تا به هواداری از آن ها 

بجنگد. این بود که او به هونوها یورش برد و دو هزار تن 

از آنان را کشت. چینی ها برای سیان بی ها به خاطر سر 

 هر یک از هونوهای شمالی پاداش پرداختند.

 

سرکردگان سیان بی ها   54به گفته داکتر چوخوف، به سال 

به دربار  Mantuو مان تو Yuychoupen به نام های یویچووپئن 

امپراتور چین رفتند و از وی درخواست کردند تا آنان را 

به عنوان اتباع چین بپذیرند. امپراتور به آن ها القاب 
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 Banhe جی یون برای بانهی 58داد. به سال « گوو»و « وان»

که  Inchzhibenهای اینچژیبئن Uhuan به خاطر حمله به یوان 

گرفته بودند، پاداش با شبیخون های خود مرزهای چین را 

پرداخت. دشمنان را کشتند و این گونه شمار فراوانی از 

سیان بی ها به عنوان پاداش آغاز به کوچیدن به 

و سیوچژوو  Qingzhou نمودند. در تسینچژوو   Liaodongلیاودون

میلیون؟ چوخون )نزدیک به ده تن  270)سیوژو( به آن ها 

 نقره؟( پرداخت نمودند.

 

یالدی سیان بی ها با آرامی از مرزهای چین م 93تا سال 

بود که آغاز به  93پاسبانی می کردند. در همین سال 

گرفتن زمین های هونوها نمودند. صد هزار خانواده هونو 

سیان بی  97نام خود را به سیان بی تغییر دادند. به سال

در لیاودن یورش بردند.   Feyzhusyanها بر فئیژوسیان

تسزی سئن( به خاطر سهل انگاری برکنار فرماندار جی سن )

یورش بردند Yubeypinآن ها بر یو بی پین  101گردید. به سال

، سرکرده 110شکست خوردند. به سال Yuyan و در یوی یان 

به دربار امپراتور چین آمد، و   Yanchzhiyanیانچزی یان 

مهر شاهزادگی و ارابه یی با سه اسب دریافت کرد. به او 

در نینچن   Uhuan ه شد تا دور تر  در نزدیکی های دستور داد

 Ninchen زندگی کند و بر بازرگانی با سیان بی ها نظارت

تن از سرشناسان تیره های  120کند و گروگانانی را از 

 سیان بی نگه دارد.

 

بر اولیویسیان در لیاودون  115سیان بی ها به سال 

زیرا ارتش  تاختند اما نتوانستند به پیروزی دست یابند،

، 117چین با پویایی با آنان برخورد نمود. به سال 

پرداخت اما  Lyaosiبه تاراج لواوسی  Lyansyuسرکرده لیانسیو

نفرش را کشتند.  1300وی را شکست دادند و   Uhuanاوهان ها 

و   Daytszyunده هزار سیان بی بر دایتسزیون 118در سال 

رگی رساندند. دولت دیگر شهرها یورش بردند و زیان های بز

گسیل  Shangu هان سپاهیان خود را به سوی شمال به شانگو

تاختند مگر Tszyuyyunguan بر  سیان بی ها داشت. در زمستان

به سرعت عقب نشینی کردند. چینی ها بیست هزار سرباز 

 دیگر را به سوی مرز فرستادند.

 

سای  -چئن -، سیان بی ها هنگام حمله به ما119در سال 

دن زونگ )دئن تسزون(  -سین چنگ( از سوی سرکرده هونویی)ه

خدنگ افکن و همپیمانان هونوها شکست خوردند. در  3000با 

، سرکرده های اولنگ )اولن( و 120سال 

دن زونگ را فرمانبردار خود   Tsichzhitszyanتسیچژیتسزیان

سرکرده  -Tsichzhitszyanتسیچژیتسزیان   121ساخت. به سال 

ا، به رغم دریافت القاب و پاداش ها از سوی سیان بی ه
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امپراتور چین، سر به شورش برداشت و 

یونچژوان  فرماندار -تاخت. چئن یان  Tszyuyyunبرتسزیوییون

Yunchzhun   شکست خورد و پادگان خو چانگ به محاصره

 درآمد. 

 

و پان  Kuiگئن یا گینگ کوی  - Hunnish سرکرده های هونیشی 

( برای آزادسازی Yuchzheuمنطقه یوچژوی سئن )فرماندار 

، لیان و چژوتسزیون Guanyanچان با سپاه از گوانیان 

Chzhotszyun  ،برآمدند و با تقسیم شدن به دو ستون سواره

سیان بی ها را راندند. با این هم این کار کمک زیادی به 

روند جنگ نکرد: چندین ده هزار سیان بی ها گاه در این 

 ن جا به مرزها یورش می آوردند.جا و گاه در آ

 

و دین  Yanmenمیالدی سیان بی ها بر یان من  122در سال 

  Tsichzhitszyan، 123و تایونان تاختند. در  Dingxiang  سیان

حمله   Donglingبا ده هزار سرباز بر دونلین یا دونگ لینگ

کردند و با هونوهای جنوبی )دیگر همپیمان و زیر فرمان 

رگیر شدند. نزدیک به یک هزار تن از رزمندگان چینی ها( د

، آن 124به سال  .کشته شدند  yutszyanzhichzho یوتسزیانزیچژو 

 ها بر گاول حمله کردند و شاهزاده هونویی تسزیتسزیان

tszitszyan 126کشته شد. در  Tsichzhitszyan   بر دایتسزیان 

Daytszyunلی چائو کشته شد.  -یورش برد و فرماندار  

 

، سرکرده چژان گو )چانگ گو( ده هزار رزمنده را 127در 

برای شبیخون زدن بر سیان بی ها فرستاد. سیان بی ها عقب 

نشینی کردند، اما دو هزار دستگاه ارابه و دارایی های 

خود را از دست دادند. آن گاه شش هزار سیان بی بر 

ئن گ -Uhuanتاختند. سرکرده اوهوان ها   Liaodongلیاودون 

یی با همپیمانی سیان بی ها بر دشمنان حمله کردند و چند 

صد تن از آنان را کشتند و تقریبا همه دارایی های به 

 129-128تاراج رفته خود را برگردانیدند. در سال های 

 خانواده سیان بی تابعیت چین را در لیاودون 30000حدود 

Liaodong ی نبود گرفتند. با این هم تاخت و تازها را پایان

سیان بی یی به دست چند هزار هونویی در هم  130تا این که 

 شکسته نشدند. 

 

هشتصد تن دیگر از سیان بی   Uhuanدر زمستان  اوهوان ها 

ها را کشتند. سرکرده اوهوانی ها به نام 

به خاطر دلیری مفتخر به دریافت لقب   Fusoguanفوسوگوان

شاهزاده  و  Chzhusou شاهزاده یون گردید. چژویوو

بار دیگر بر کوچروان سیان بی  Houdoguya هوودوگویا 

تاختند و در ازای آن القاب و مقادیری ابریشم دریافت 

داشتند. سیان بی ها در پاسخ با دست یازیدن به شبیخون 
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هایی بر دشمن تاختند و گئن یی هم با آنان در میدان رزم 

 جنگید.  

 

 و Fuchzhun ،  فوچژون ژا چژوو -، سرکرده هونویی133به سال 

را با نیروهای خود برای جنگیدن با سیان   Guduhouگودوهو 

بی ها در برابر آن ها گسیل داشت. سیان بی ها شکست 

مهر و موم زرین داده شد.   Fuchzhunیافتند و به فوچژون

یورش آوردند. Machen پاییز  سیان بی ها  بر ماچن 

جنگید. سر انجام،  فرماندار دایگیونی ناموفق با آنان 

یورش های سیان بی ها هم آهسته  Tsichzhitszyanبا درگذشت 

 آهسته کمرنگ شد. 

 

سیان بی ها در میانه های سده دوم میالدی هنگامی به یک 

 تان شی هوای -تهدید راستین مبدل شدند که رهبر شان

Tanshihuay  توانست آن ها را متحد و یکپارچه بسازد. او با

سی پیشوایی برای خود کاخی در کوه های دان نشستن به کر

این  .ساخت  Chzhocheu در نزدیکی رودخانه چژوچیوDanhan هان 

کاخ  مقر فرماندهی او شد. سپاهیان سیان بی نزد او می 

آندند. او دینلین ها، پویوها و اوسون ها را در هم 

کیلومتر پهن بود. به سال  7000کوبید. دولت او به گستره 

حمله کرد.  Yunchzhun سپاهی بر یونچژون 4000-3000با او  156

بر حمالت خود افزود. در زمستان، ژانگ هوان  158در سال 

تن از سیان بی ها را کشتند. در  200با همدستی هونوها 

لیاودون  163تاراج شد. به سال   Yanmenیان مئن  159سال 

Liaodong  ه در همزمان نه بار حمل 166به یغما رفت. به سال

 .سراسر مرز شمالی چین رخ  داد

 

پیشوای سیان بی ها  - Tanshihuayuامپراتور به تان شی هوای 

پیشنهاد کرد که ]حاضر است در ازای دست برداشتن از یورش 

اعطاء نماید و « ون»گ.[ به او لقب -ها بر مرزهای چین

شاهدخت را هم به همسری اش بدهد. اما پیشوا پاسخ این 

ا انجام یک رشته یورش های دیگر داد. او پیشنهاد را ب

زمین های خود را به  سه  ایماق )بخش( تقسیم کرد: 

خاوری، مرکزی و غربی که بر هر یک، یکی از بزرگان را 

 گماشت. 

 

 Liangzhou و Bingzhou، بینگژوو Yuchzhouیویچژوو  168به سال 

 در بای دی  174از سوی سیان بی ها تاراج گردید. به سال 

Beidi سیا یویی و سیوچژوتوگی Syuchzhotuge  سیان بای  ها را

شکست  دادند. یویی به عنوان سرکرده اوهوانی ها گماشته 

سه  177تاختند. در  Yuchzhouسیان بی ها  بر  176شد. در 

حمله دیگر رخ  داد. سیا یویی پیشنهاد کرد جنگ را به 

 ت.دشت های سیان بی بکشانند.  اما امپراتور نپذیرف
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امپراتوری هان طی تاریخ چهار سده یی ساله خود ناگزیر 

بود در سه جبهه بجنگد: در شمال با هونوها، در غرب با 

)مان نام عمومی   manقبایل تبت  و در جنوب با مان ها 

همسایگان جنوبی هان ها بود(. هنگامی که امپراتوری بر 

ی را هونوها پیروزی به دست آورد، توانستند مرزهای  شمال

 .بشکنند

 

، از کرسی کنار Tangutسرکرده تانگوت ها   -تیان یان

گذاشته شد. او خواستار اعاده حیثیت گردید و بر آن شد 

یکی از  -تا جنگ را دوباره از سر بگیرد.  او به وانگ فو

دی خواست  -سران نزدیک به دربار رو آورد  که از هان لین

. شورای جنگی فرا تا او را به سرداری سیان بی ها بگمارد

خوانده شد که در آن تصمیم گرفته شد: که چگونه سیاست 

 .هایی را در شمال پیش گرفت

 

مشاور، گزارشی را ارئه کرد که حاکی از  -کیان یونگ

ناصائب بودن جنگ با سیان بی ها در دشت ها بود. او 

ترجیح می داد سامانه دفاعی پویایی )با چراغ های هشدار 

سواره نظام سبک( در سراسر مرز شمالی  دهنده چشمکزن و

 ایجاد گردد.

 

در ماه  177امپراتور پیشنهاد او را نپذیرفت و در سال 

و  Yunchzhueسپتامبر سیا یویی از هاولیو، تیان یان از 

چانگ مینگ با شانیوهای جنوب از -ها  Hunnishسرکرده هونیش 

هر کدام با ده هزار سواره نظام در   Yanmenیان مئن 

 برابر سیان بی ها گسیل شدند. 

 

پیشوای سیان بی ها توانست سیا  -  Tanshihuayتان شی هوای

یویی را بی درنگ شکست بدهد. او به بقیه سربازان دستور 

داد هر گونه که می توانند بر چینی ها ضربه بزنند. در 

این نبرد دو سوم ارتش چین نابود گردید. امپراتور هم 

در  Lyaosiلواوسی  179ل مقام داد. در سرداران خود را تنزی

 .از سوی سیان بی ها غارت شدند Tszyutszyuan 178سال 

 

 181به سن چهل سالگی در سال   Tanshihuayتان شی هوای

میالدی فروپاشید. در آغاز پسرش  235درگذشت و دولت او در 

فرمانروا شد که در  Tanshihuay Helyan تان شی هوای هیلیان 

ه، یکی از کمانداران چینی به او تیری پوالدین طی یک حمل

 انداخت و او را کشت. پس از او، پسرش تسیان مئن 

Tsyanman   بر سر تاج و تخت با کویتو جنگیدند. پس از وی

پادشاه شد. تاریخ سیان بی ها پس از این   Budugenبودوگین

 دیگر تقریبا ناشناخته مانده است.
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سیان بی ها، دولت هایی بودند دولت  وارثان بالفصل نخستین

پی  Tabgaches و تابگاچی muzhunکه از سوی قبایل موژون 

از سوی  312که در  Toyon ریخته شدند. همچنین  دولت تویون

 موژون ها ساخته شد، سیان بی یی شمرده می شود.

 

 فرمانروایان سیان بی ها:

 (181—155)تیان شی هوایی   

 (?-181)هولیان 

 نمان یا تسین مان )کئنمان(تسیا (235-?)

 

خردسال، عمویش کویتو  Tsyanman در دوره پادشاهی تسیان مان

 Kuytu   یا کویت سرپرست تخت پادشاهی شد. هنگامی که تسیان

بر سر تخت و دییهم دعوا   Kuytمان بزرگ شد، میان او و

  Kuytدرگرفت و کشور به دو بخش تقسیم شد. پس از مرگ 

( رسید که از (Butygyn  步 度 根 یگونقدرت به برادرش بوت

امپراتور کائو کائو )تساو تساو( در دوران پادشاهی های 

 سه گانه پشتیبانی کرد.
 

 زبان سیان بی ها:

داده های مشخص و موثق در باره ساختار فونولوژیک 

)آواشناسی(  واجی و ساختار نحوی )سینتاکسی(  زبان سیان 

ته بندی های بی ها، در باره  ترکیب و ماهیت دس

 مورفولوژیکی آن در دست نیست.

 

در ساختار کلمات زبان سیان بی ها به گونه آشکارا و 

تکواژه ها دیده می  affixal برجسته، مورفیم های ریشه یی و

شود، که اجازه می دهد به این نتیجه رسید که این زبان 

دارای خاستگاه نوع چسبانشی یا التصاقی بوده است که 

ه آلتایی آن می باشد. این زبان از دید گواه بر ریش

واژگانی، نزدیک به زبان مغولی میانه بود که همخوانی 

های مادی و معنایی )سیمانتیکی( بر آن گواهی می دهد. 

بود. چنین   affixation شیوه اصلی واژه سازی در این زبان

چیزی را می توان از روی  نمونه هایی مقایسه حقایق زبان 

 و سیان بی ثابت ساخت. مغولی میانه

 

با داوری از روی متون مکتوب چینی می توان برداشت کرد 

که در زبان سیان بی ها پس از فتح شمال چین، ادبیات 

بسیار غنی یی پی ریخته شده بود، که پسان ها به طور 

 کامل از میان رفت.

 

در سوی شو نام های دوازده کتاب )شاید دوازده داستان( 

 :ها آورده  شده است به زبان سیان بی
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《翻真語《一卷﹙王延撰﹚, 《國語《十五卷, 《國語《十卷, 

《鮮卑語《五卷, 《國語物名《四卷﹙後魏侯伏侯可悉陵撰﹚, 

《國語真歌《十卷, 《國語雜物《名三卷﹙侯伏侯可悉陵撰﹚, 

《國語十八《傳一卷, 《國語御歌《十一卷, 《鮮卑語《十卷, 

《國語號令《四卷, 《國語雜文《十五卷, 

《鮮卑號令《一卷﹙周武帝撰﹚, 《雜號令《一卷 

 
 بازماندگان سیان بی ها:

. داده سیان بی یکی از نیاکان مغول ها به شمار می روند

در  که سیان بی ها آشکارا نشان می دهد  Craniological های 

توده های مغولی شرکت داشته   ethnogenesisریختیابی تباری

دشت های ارغون به گمان بسیار   Shiveyشی وی یی اند. جمعیت

دارای ریشه های سیان بی اند. مغول های سده های میانه 

 «گستره  تباری شی وی برون آمده اند.

 

میالدی برافتاد اما با آن هم  93دولت هونوها در سال 

بقایای آن  تا سده دوم میالدی دوام کرد. از همین رو هم 

دانشمندان مغولی دولت هونوها را هم در شمار دولت های 

پروتو مغولی می آورند که از دید سیاسی درست است. زیرا 

 به هر رو جزو تاریخ این سرزمین می آید. 

 

 234تا سال  93وتو مغولی سیان بی ها )از سال دولت پر

میالدی(، دولت  534 -386میالدی(، دولت وی شمالی )از 

-907(، دولت کیدانی ها )از  555 -330خاقانات ژوژان )از 

( تا سده هشتم 1218-1125( و دولت خانی قره ختایان )1125

 دوام داشت. 

 

و  «آسیاامپراتوری های دیرین بیابانی ارو»در کتاب های 

جلد سوم، جستارهایی از نوشته های « تاریخ جهان قدیم»

 داکتر کیالشتورنی آورده شده است : 

پ. م.( که در  87-145سیما کیان ) -«هرودوت چینی»

داستان های اولیه در باره »خود « یادداشت های تاریخی»

همسایگان شمالی چین را گردآوری نموده بود، در باره آن 

پراکنده یی را گزارش می دهد. تقریبا سر  ها تنها اطالعات

از سده های هفتم تا ششم پ. م. او کوچروان باشنده 

ها یا ژون ها می خواند و پسان « ژو»مغولستان را به نام 

 ها  )که هر دو به معنای وحشیان است(.« هو»ها به  نام 

 

در استپ های داخلی مغولستان، جنوب منچوری و اسپرزهای 

شان ژون ها )ژون های کوهی( و  Khingan بزرگ بیایان خینگان

دونهوها یا وحشیان خاوری زندگی می کردند. قبایل شمالی 

پیوسته در زندگی سیاسی دولت های چین باستان نقش 
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داشتند. گاه  با آنان پیکار می کردند و گاه هم  با 

پیوستن و ائتالف ها با پادشاهی  های با هم  درگیر، از 

 فت می داشتند.آنان پاداش دریا

 

فرهنگ گورهای تخته سنگی در قلمرو گسترده یی از ترانس 

بایکال گرفته تا شمال )دقیق تر شمال خاوری( تبت پهن 

بود. با پوشش بخشی از استپ منچوری و سراسر بخش های 

درونی، خاوری و مرکزی مغولستان و رخنه تا دامنه های 

 ی مغولستان[های خنگان.  ]در یک سخن، نیمه شرق غربی کوه

 

از این جا، مرز گستره فرهنگ دیگری از نوع فرهنگ سکاها 

آغاز می گردد: گورگان ها )قرغان ها یا تپه ها( یا 

گورهایی تپه یی جایگزین گورهای تخته سنگی می گردد، 

مانند گورستان معروف پازیریک کشف شده در آلتای. این 

تان را منطقه غرب مغولستان، تووا، آلتایی و شرق قزاقس

 پوشش می دهد.

 

ویژه توده هایی از دید  -می دانیم که گورهای تخته سنگی

انتروپولوژیک دارای چهره های منگولوییدی باشنده شمال 

قدیمی سایبیری و گورستان های تپه یی یا گورگانی ویژه  

 مردمان اروپاییدی بوده است. 

 

در سده های سوم و دوم پ. م. جای گورهای تخته سنگی و 

ورگان های اسکیتی تپه یی را گورهای نوع دیگری می گ

گیرند که آشکارا گواه بر فرارسیدن عصر نو آهن می باشد 

 که جای ابزارهای برونزی را در گورها می گیرد. 

 

حاال با بهره گیری از اطالعات منابع مکتوب بر روی نقشه 

باستان شناسی، منطقی است نتیجه بگیریم که گورهای تخته 

 ی توانسته است متعلق به فرهنگ قبایل یونگ وسنگی م

 .دونهو ]و نیز تونگوز[ بوده باشند

 

فرهنگ گورهای تپه یی سده های پنجم تا سوم پ. م. گستره 

آلتای ویژه اسکیت های  -باختری مغولستان و منطقه سایان

خاوری )ساکایی ها(، قبایل یوئه شی )تخاریان( و اوسون 

 ها بود.

 

ازیریک، اندرونوو و دیگر اسکیت ها همه دارندگان فرهنگ پ

)ویژه توده های اروپاییدی( بودند که  R1aدارای هاپلوهای

می تواند خویشاوندی هونوها )سیونوها( را با یوئه شی ها 

و اوسون ها تایید نماید. ]این گونه، این فرضیه که 

نیاکان هونوها در اصل خیونی بوده اند، و پسان ها با 

افته بودند، تایید می گردد. از سوی چینی ها آمیزش ی

دیگر، ثابت می گردد که توده های تورانی یا سکایی همه 

دارای خاستگاه اروپاییدی، پوست سفید، چشمان شیشه یی 
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سبز یا آبی و موهای سرخ و بور و زرد، ریش انیوه و 

اندمگان بلندباال بوده اند که به زبان های ایرانی شرقی 

 سخن می گفته اند. [

 

این گونه، در اواخر سده دوم در خاک مغولستان کنونی بیش 

از پنجاه عشیره کوچی جداگانه سیان بی می زیستند. روشن 

است نه همه آن ها با نام های خود شان در تاریخ آمده 

اند. اما در باره بزرگترین شان اطالعاتی در نزد 

نویسندگان چینی حفظ گردیده است. این عشایر شامل اوهون 

، Shiwei، شی ویی tsifu، توفا Syanbig، سیان بی ها Uhuanها 

، ژوژان ها، tuyuyhun، کیدانی، تویوهون kumosi کوموسی 

 و توبا می شوند.  muzhunموژون ها 

 

بر پایه گواهی منابع متعدد، همه آن ها، به جز از شویئی 

از شاخه های سیان بی ها اند که برخاسته از   Shiveiها 

  می باشند. تیره دونهو 

 

تیره توبا )توباگچی ها( را دودمان سوی در چین )که پس 

پ. م.  535 -386از چینی ساختن، نام یوان را در سال های 

به خود گرفتند(،  اساس گذاشتند. آثاری اند که مغولی 

 زبان بودن توباها را تایید می کنند مانند:

-Лувсандэндэв А. Сяньбийский язык 

http://www.philology.ru/linguistics4/luvsandendev-97... (Полностью есть 

также в русскоязычной википедии в разделе сяньбийский язык( 

-Лигети Л. Табгачский язык — диалект сяньбийского // Народы Азии и 

Африки. М., 1969, № 1. 

 
 

 خاقانات ژوژان:

ودند که جانشین سیان ژوژان ها یا روران ها، دودمانی ب

بی ها شدند. ژوژان ها یکی از شاخه های سیان بی ها  به 

، به «نیرون» -ژوژان، به زبان مغولی»شمار می روند. 

به گونه  -، به چینی کهن柔然 -زبان چینی سنتی ژوژان 

ژوان ژوان  -و دیگر  زبان های چینی 芮芮مخفف ژوو ژوو 

蠕蠕  و مخفف آن ژو ژو-  茹茹  و 蝚蠕 های  به زبان

 و...  Chuòchuoو همچنین  Róurán ،Ruòruoروران  -پینیئانی

تان تان  که شاید تاتارها را به این نام می خوانده اند 

 檀檀    -اما بسیار کم کاربرد داشته است

]شاید در آغاز، چینی ها تفاوت چندانی میان ژوژوان ها و 

تاتارها قایل نبوده اند و شاید هم آن ها در یک 

ون سیاسی با هم همپیمان بوده اند. هر چه است، کنفدراسی

دیده می شود که این ها به نام های گوناگون یاد می شده  

اند مانند: ژوژان ها، ژوان ژوان ها، ژوژوان ها، 

 چوچوها، ژوژو ها، روران ها، روروها،   و....  
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دولت ژوژان ها یک دولت مغولی عهد باستان بود که در  

در دوره میان ناپدید شدن هونوها در دشت های شمال چین 

سده چهارم از صحنه تاریخ و عروج خاقانات تورک در سده 

ششم میالدی، بر گستره پهناوری در سرزمین کنونی مغولستان 

 و شمال چین فرمان می راندند.[

 

ژوژان ها شامانی مذهب بودند. تاریخ نویس درباری »

حاکم ]ژوژان[ دودمان وی شمالی  گزارش می دهد که  قبیله 

 شاخه یی از سیان بی ها اند. -

 

دیدگاهی هست دال بر این که آوارها که در میانه های سده 

ششم به  استپ های اروپا مهاجرت نموده بودند، بخشی از 

،  فرمانروای ژوژان 402کنفدراسیون ژوژان بودند. در 

برای نخستین بار در میان مردمان استپ نشین عنوان خاقان 

]از دید ریشه شناسی، خاقان در « خود برگزید. را برای

واقع برگرفته از خان است که ریشه آن در دهگان )دهقان( 

می باشد یعنی دهدار، صاحب ده، بر وزن بایگان، شایگان، 

خدایگان، رایگان و...  به گمان من، این واژه باید در 

آغاز یا خان خانان بوده یا خدایگان که در میان توده 

نی زبان شرقی رواج  داشته است. پیش از ژوژان های ایرا

ها این لقب در میان پروتوتورک ها و پروتومغولی ها دیده 

نمی شود. از همین رو می توان گمان برد که ژوژان ها در 

اثر همسایگی با سغدیان  و یفتلیان این لقب را از آنان 

 گرفته باشند.[ 

 

 

شود، تان تان  یکی از نام هایی که در آثار چینی دیده می

است  که شاید تاتارها را به این نام می خوانده اند اما 

 檀檀    -بسیار کم کاربرد داشته است

 

روشن است که در دوره هونوها، تاتارها یکی از ایماق ها 

 )بخش ها(ی دولت هونویی به شمار می رفته اند. 

  
در هیروگلیف های معاصر زبان چینی به شکل « تاتار»

به « تانتان»شته و خوانده می شود. هیروگلیف نو« داتان»

نوشته می شود.  تاریخ نویسان بر این  tartarشکل تارتار 

باورند که نام مغوالن به عنوان تاتارها )تارتار( ها از 

« ( بر گرفته شده است.429-414نام خاان تاتار ژوژان ها )

پادشاهی که نام وی تارتار بوده  –خاان  -]یعنی از لقب

 گ.[-است.
 

این دو نام، تارتار خاان و تاتار )مغول(، با هیروگلیف 

های همانندی ثبت شده اند. بنابراین، سر از زمان 
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خاقانات ژوژان بود که مغول ها به نام های مغوالن، 

 تاتارها و یا تاتارها و مغول ها یاد شده اند.

 

ناگفته پیداست که خاستگاه تباری مغول ها و تاتارها نمی 

یکی باشد. زیرا تاتارها از بازماندگان بوماها تواند 

اند که شاخه یی از دینلین های اروپاییدی سفید پوست 

بوده اند. از همین رو، چنین پنداشته می شود که نام یکی 

در اثر همانندی ظاهری « تارتار» -از فرمانروایان مغولی

یکی گرفته شده باشد و کاتبان و گاهنامه « تاتار»با 

نی آن را یکی پنداشته باشند. در نتیجه با نویسان چی

 تاتار رو به رو هستیم.  -واژه سردرگم مغول

 

شایان یادآوری است که روس ها هم مدت ها تاتارها و مغول 

ها را به عنوان یک توده واحد می شمردند و طرفه این که 

همه باشندگان دشت های آسیایی را بدون تفکیک با همین 

ادبیات پارسی تورک و تاتار مترادف نام می خواندند. در 

 می آمده اند. 

 

آن چه به واقعیت نزدیک تر می نماید، این است که 

تاتارها همپیمانان سیاسی ژوژان ها )مغوالن( بوده اند. 

تا این که با آنان در یک کنفدراسیون تباری باشند. روشن 

است، بی چون و چرا پیوندهایی خویشاوندی یی با هم داشته 

زیرا نمی شود، سده ها در کنار هم زیست و همپیمان  اند.

 هم بود و هیچگونه رشته خویشاوندی نداشت.

  
برای روشن ساختن پیوندهای آنان مثال دیگری می زنیم: 

پشتون ها و بلوچ ها دو توده جداگانه اند با تاریخ های 

مستقل که سده ها در کنار هم  زیسته اند و روشن است 

م با هم دارند. با این هم، هر یک خویشاوندی هایی ه

دارای استقالل تباری خود می باشند. عین مطلب را باید در 

 گ.[     –میان تاتارها و مغوالن هم در نظر گرفت. 

 
 

در تاریخ دودمان وی اطالعاتی هست دال بر آن که ژوان »  

ژوان از بازماندگان هونوها بود که نام خانوادگیش 

 بود.  Yuytszyulyuy یویتسزیولوی

 

، تورک ها ])منظور از آشینایی هایی است که 552به سال 

با همپیمان شدن با سایر قبایل کوچرو، کنفدراسیون قبیله 

یی گسترده یی را تشکیل دادند و دولت بزرگ خاقانات تورک 

را پی ریختند. آن ها در برابر فرمانروایان ژوژانی خود 

ختند([ ارتش ژوژان برآشفتند و شوریدند و آنان را براندا

را شکست دادند و خاقان آناگوی )آناژن( ناگزیر به 

 خودکشی گردید.
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پس از آن، بخشی از سران ژوژانی به شمال تسی یا چی 

را  به خاقانی  Tefuگریختند. سرداران باقی مانده تیفو 

برداشتند. کمتر از یک سال بعد، او در نبرد با کیدانی 

از  Denchzhu Yuytszyulyuyنچژو ها کشته شد. یوتسزیولوی دئ

تسی یا چی برگشت و خاقان اعالم شد، اما به سرعت به دست 

کشته شد. پسر یوتسزیولوی دئنچژو  Afutiشاهزاده افوتی 

Denchzhu Yuytszyulyuy   خاقان شد و  بی درنگ  از ترس تورکی

هایی که بر ژوان ژوان ها می تاختند، به تسی )چی( 

 «گریخت.

 

را برکنار و  انلو چئن   Kantiگائو یانگ کانتی  امپراتور»

 Anlochen  پسر اناگو یا اناگای(Anagu  را به )خاقان

عنوان خاقان ژوژان ها گماشت. انلو چئن در مایچون 

Maichuan  در نزدیکی( زندگی می کردshuozhou  و )در شانشی

 با هزینه دربار چینی زندگی می کرد.

 

رایر دولت چین شورید و به استپ در ب Anlochen 554در سال 

گریخت. او در آن جا ناگزیر گردید در برابر سپاهیان 

 -تورک و تسی برزمد و پس چندی کشته شد. پس از وی، پسرش

خاقان شد. بقایای ژوژان ها هم به گستره  Shuzi دن شوتسزی 

دولت وی باختری گریختند. در حالی که نمی دانستند که وی 

ا اند. تورک ها بر آن بودند که ژوژان ها همپیمان تورک ه

ها مادامی که زنده هستند، خطرناک اند. آن ها فرستاده 

هایی را به دربار وی گسیل داشتند. امپراتور )دقیق تر 

دستور  Yuwenفرمانروای بالفعل امپراتوری یوی وئن تای

 بازداشت ژوژان ها را صادر کرد.

 

ا دست و پا بسته مرد ژوژانی ر 3000نزدیک به  555در سال 

زیر دروازه شرقی چانگ انی اندختند که تورکان همه را سر 

بریدند. با این حال، تورکان )به گونه یی که در همه جا 

رسم بود( زنان و کودکان را نکشتند و آنان را به کنیزی 

ژوژان، بخشی از  و بردگی بردند. پس از بر افتادن دولت

در قلمرو مغولستان  ژوژان ها به شرق رفتند و بخش دیگر

 کنونی ماندگار شدند.
 

فرمانروایان  تورک برای کنترل آن ها، نمایندگان 

سرسپرده خود را از جمع تورکان گماشتند. اما در پایان 

هزاره یکم، سلطه قبایل تورک در استپ های آسیای مرکزی 

به پایان رسید و بار دیگر عروج قبایل مغول آغاز گردید. 

کارا  پدیدارشدن گورستان های شاهانه چنین چیزی را آش

مغولی که به شیوه شاهان قدیمی شان ساخته شده بود، 

 تایید می کند. 
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سده  قبایل مغول در استپ های مغولستان و بایکال در قرن 

 های ششم و نهم میالدی زندگی می کردند.

 
 فرمانداران و خاقان های ژوژان:

، با Tszyuyluhueyژوان ژوان  لقبی است که تسزیوبلویی 

رسیدن به به رهبری کوچروان بر خود نهاد.  چیزی مانند 

 zhouzhanشاهنشاه یا خان خانان. در آغاز مانند ژوژان 

تلفظ می شد، اما پسان تر از سوی  امپراتور وی شمالی 

 «تغییر یافت.  zhuanzhuan( به ژوان ژوان  452-423تزو )-شی

 

خاقان های مغولی را  در این جا فهرستی از فرمانداران و

بر اساس داده های گاهنامه های چینی می آوریم. چنین بر 

می آید که آن ها افزون بر نام های اصلی، نام های مذهبی 

و القاب شاهی داشته بودند. روشن است نام های مغولی شان 

و نام هایی که چینی ها آنان را با آن یاد می کرده اند،  

 از هم متفاوت بوده است.  

 

 در سده چهارم:»

  (郁久閭木骨閭 Yùjiǔlǘ Mùgǔlǘ) یویتسزیولوی موگولوی 

   (郁久閭車鹿會 Yùjiǔlǘ Chēlùhuì) چاروگوی یوتسزیولوی چئلوهویی

  (郁久閭吐奴傀 Yùjiǔlǘ Tǔnúgūi) یوتسزیولوی تونوگوی 

  (郁久閭跋提 Yùjiǔlǘ Bátí)   باتو / بوتای یوتسزیولوی باتی

  (郁久閭地粟袁 Yùjiǔlǘ Dìsùyuán)یوتسزیولوی دیسوویان 

 郁久閭匹侯跋 Yùjiǔlǘ)   بیوتوبات یوتسزیولوی پیهوویا 

Pǐhóubá)  

 (郁久閭縵紇提 Yùjiǔlǘ Màngētí) یوتسزیولوی مانگئتی 

 394 (郁久閭曷多汗 Yùjiǔlǘ Héduōhàn) یوتسزیولوی خئدوخان 

 میالدی؟  

])شایان توجه است که او لقب خان داشته است.( چنین 

تقلید از سغدی پنداشته می شود که او چنین لقبی را به 

 ها یا یفتلی های همسایه گرفته باشد.[

 (丘豆伐可汗)تیودوفا خان 

 

 در سده پنجم: 

-402  (郁久閭社崙 Yùjiǔlǘ Shèlún)یوتسزیولوی شئی لون ژارون 

410  

]جالب است که او لقب شئی )شاه( داشته بود. می دانیم که 

هونوها پادشاهان خود را به به نام شانیو یاد می کردند 

را به نام شی. همچنین شناخته شده است که پدر  و شهبانو

( و پدرش هم نولوشاد نام آ+سردار تورک ها آشینا )آشین

 [)د+ شا+آ( و )نولو + شین +داشته است. شاید )آ

 

 (藹苦蓋可汗) آی کوگای خان 
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  410-414 (郁久閭斛律 Yùjiǔlǘ Húlǜ) یوتسزیولوی هولیوی 

  (牟汗紇升蓋可汗)مووخان هی شین گای خان

 (郁久閭大檀 Yùjiǔlǘ Dàtán)ولوی داتان )تارتار(تاتار یوتسزی

414- 429  

]به گونه یی که  دیده می شود، این پادشا تارتار نام 

داشته است یا لقب او تارتار بوده است. چون چینی ها حرف 

ندارند، او را داتان خوانده اند. شاید همانندی « ر»

ظاهری تارتار و تاتار که چینی ها هر دو را به یک شکل 

تان می نوشته اند، موجب شده باشد که در آینده مغول دا

 ها و تاتارها عین چیز پنداشته شوند و شهرت یابند.

جالب است که او هم لقب خان و هم لقب شین)شاه؟( داشته 

 بود.[

 

   (敕連可汗) چیلیان خان انگودئی

  429-444 (郁久閭吳提 Yùjiǔlǘ Wútí) یوتسزیولیوی اوتی

  (處可汗) چو خان توگوچین یوتسزیولوی 

  444-464(郁久閭吐賀真 Yùjiǔlǘ Tǔhèzhēn)یوتسزیولیوی توهئژئن

  (受羅部真可汗) شاو لوبوچ جان خان ایژین 

و « شاو»]باز هم شایان  توجه است که این پادشاه لقی 

نیز جان خان )جهان خان؟( داشته است. چنین بر می آید که 

این ها همه با تقلید از تاثیر سغدی ها و یفتلی های 

 نین القابی را به کار می برده اند. [همسایه چ

-464 (郁久閭予成 Yùjiǔlǘ Yúchéng)  یویتسزیولیی یوئچن 

485 

 64—484 (永康 Yǒngkāng) یون کانگ )خان( 

    (伏名敦可汗) فومیددون خان 

 485-492 (郁久閭豆崙 Yùjiǔlǘ Dòulún) یوتسزیولیوی دولون 

 太平 Tàipíng) )(485—491تایپین 

 (侯其伏代庫者可汗) هووتسیفودایکوشی خان 

 492-506 (郁久閭那蓋 Yùjiǔlǘ Nàgài) ناگای یویتسزیولوی 

 492—505  (太安 Tàiān)تایان 

 (佗汗可汗)توخان خان 

 

 در سده ششم: 

 506-508 (郁久閭伏圖 Yùjiǔlǘ Fútú)بوگد یوتسزیویلویی فوتو 

 506—507 (始平 Shǐpíng)شی پین 

 (豆羅伏跋豆伐可汗) دوولوفوبادوفا خان 

  508-520 (郁久閭醜奴 Yùjiǔlǘ Chǒunú) چونو یوتسزیویلی چونو 

 508—520  (建昌 Jiànchāng)تسزیان چان 

  (敕連頭兵豆伐可汗) چیلیانتوو بیدو اوفا خان 

  520-552(郁久閭阿那瓌 Yùjiǔlǘ Ānàgūi) انگای یوتسزیولیوی 
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 (彌偶可社句可汗) میووکئشگوو خان 

 郁久閭婆羅門 Yùjiǔlǘ) برهمن یوتسزیویلویی پولومئن

Póluómén)521-524 

 552- 553 (郁久閭鐵伐 Yùjiǔlǘ Tiěfá) تی بئد یوتسزیویلویی تئفا 

  553  (郁久閭登注 Yùjiǔlǘ Dēngzhù)یوتسزیویلویی دئن شو  

     553  (郁久閭康提 Yùjiǔlǘ Kāngtí)یوتسزیویلویی کانتی 

 郁久閭菴羅辰 Yùjiǔlǘ)  امرژین یوتسزیویلویی انلوچین

Ānluóchén) 553-554  

(郁久閭鄧叔子 Yùjiǔlǘ Dèng Shūzǐ) یوتسزیویلویی دئن شوتسزی 

 555  

 

یش زمینه تاریخی تشکیل شاهنشاهی پهناور مغول ها پس از پ

 برافتادن شاهنشاهی خاوری تورکان:

 Qabul. در سده دوازدهم، تیره اشرافی خابول )قابول؟( ..»

نام گرفت و نام مغول   Borzhiginیا  Borjiginخان، بورجیگین 

را تنها پس از آن پذیرفت که چند تیره  و قبیله همسایه 

تشکیالت  1130مان خود در آورد و این گونه در را زیر فر

سیاسی قبیله یی )اولوس( واحدی را به وجود آورد. درست 

به همین اولوس نام منگول به یاد نام پر افتخار کدامین 

 «.     توده یا تیره قدیمی و پرتوان  داده شد

 

در سده دوازدهم تشکیالت دولتی مغول های سه رود به نام 

شکل «( همه مغوالن)»نگول )همه منگول ها( اولوس هاماگ م

بود  Qabul اولوس هم قابول یا خابول خان یافت. نخستین خان

قبیله  27« روایات پنهانی اسرار آمیز مغوالن»که بر پایه 

را که در میان «( )مغول های اصیل  Nirunمغول های نیرون

  Borjiginبورجیگین ها  -آنان، موقعیت پیشرو را  تیره هیاد

  داشتند، متحد ساخت.Tayichi'ut و تایجیوت ها 

 

 افرون بر این مغول ها، قبایل دیگر مغولی دارلیکین 

darlekin «( هم بودند که شامل اتحادیه هاماگ )در کل مغوالن

نمی شدند و همین گونه قبایل مغولی   Hamagیا هماگ مغوالن

 -زبان چادرنشین و کوچرو که در پهنه های مجاور سه رود

 بسر می بردند.  ستره رودهای اونون، کیرولئن و تول گ

 

]به گونه  یی که گفتیم، بسیاری از پژوهشگران خاستگاه 

ارگنئه کون را در همین گستره می  –افسانه یی مغوالن 

 پندارند.[  

 

 امپراتوری )شاهنشاهی( مغول:

در سده سیزدهم، مغوالن به رهبری چنگیز خان )تموچن( و دو 

اندگان او بزرگترین امپراتوری همه اعصار را نسل از بازم

در این حال، تقسیم بندی قبیله یی مغول ها لغو   ساختند.
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و اردوها )با توجه   Tumen شد و جای خود را به تومان ها

 به جاهای استقرار سپاهیان داد(.

 

در نتیجه نام تباری آن عده از قبایل مغولی، که نقش 

پراتوری بازی کرده بودند پیش از تشکیل ام مهمی در عصر

( در وهله اول در حومه (saldzhiut)برای مثال سلجیوت ها

امپراتوری حفظ گردید، و پس از فروپاشی امپراتوری عالوه 

بر آن ها تعدادی از نام های تباری دیگر نو بر اساس 

تعلق نظامی به این یا آن ارردو پدید آمد )به عنوان 

و...( بخش شایان    kubdut، کوبدوتsharayd مثال شاراید

 -  Borjiginتوجهی از مغول ها خود را به بورجیگین ها

 بازماندگان چنگیزخان و خویشاوندان او پیوند می زنند.

 

قوبالی خان   Kublai در پایان قرن سیزدهم، نوه چنگیز خان

تاسیس کرد. پس  Shangdu دودمان یوان با پایتخت در پکن و

میان اشراف مغول او بخش بزرگی از پیروزی بر مخالفان در 

 از قلمرو مغولستان مدرن را تسخیر کرد.

 

مغوالن، از اثر درگیری های داخلی اشراف  1368در سال 

از چین به شمال رانده  Yuanzhang مغول، از سوی نیروهای  

 .شدند، که پکن را تصرف و دودمان مینگ را اعالم کردند

 

 :مغولستان در دوره خان های کوچک

قلمرو مغولستان را  ر سده های چهاردهم تا هفدهمد 

و مغول های غربی Oirat فرزندان چنگیز خان و  اویرات ها 

میان خود تقسیم کردند که به تدریج خان نشین  نیرومند 

نزدهم ایجاد  –را در سده های هفتم   Dzhungar ژونگار

 کردند.

 

ر آخرین کنگره پان مغولی برگزار شد  که د 1640در سال 

هم اویرات ها  )از جمله  Khalkha آن  هم خلخا مغول ها 

 کالمیک ها( حضور  داشتند.

 

گالدان بوشوگتو    -رهبر اوبرات ها 1690-1670در سال های 

 Galdan Boshogtuکه در جونگار ، Dzhungaria   خود را خان اعالم

داشته بود، توانست پیروزمندانه شماری از شهرستان ها را 

اده ابریشم، زیر فرمان خود بیاورد و در مسیر ج

کارزارهای پیروزمندی را در مغولستان مرکزی به راه 

بیندازد. شاهزادگان چنگیزی هم به دنبال کمک به 

منچورها رو آوردند. منچورها  هم با این  -همپیمانان خود

شرط به آن ها کمک نمودند که تابعیت امپراتوری منچور را 

 بپذیرند.
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یالدی در گستره مغولستان اویغورها یا م 744به سال 

اویخورها که توده یی بودند برخاسته از تورانی ها )دی 

ها( توانستنتد دولت خاقانات اویغور را پی ریزی نمایند  

 میالدی دوام آورد.  840که تا 

 

بر گستره  1125تا  907سر انجام هم خاقانات کیدانی از 

 مغولستان فرمان راند.  

 

م سرزمین های توده های مغولی و خود این در سده هفده

توده ها به پیمانه های مختلف در وابستگی از چین و 

روسیه در آمدند. در امپراتوری چینگ )تسین( مغوالن 

باشنده مغولستان داخلی و خارجی از وضعیت حقوق مختلفی 

برخوردار بودند و فرصت ارتباطات آزاد را از دست دادند 

 یت های جداگانه یی پیدا کنند.که باعث گردید تا هو

 

 

 
 

 
 گستره بودوباش دونهوها )پیشینیان مغول ها(
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 نقشه آسیای مرکزی در سده هفتم پیش از میالد

 شرح نقشه:

 Шиверскаяگستره فرهنگ شیویری ) -در شمال -در باال: 

культура،) 

 (Тагарская культураگستره فرهنگ تاگاری ) -در شمال باختری

گستره فرهنگ گورهای تخته سنگی )ویژه نیاکان  -طدر  وس

 (культура плиточных могил)  تورکان باستان(

 (хуннуگستره دولت هونوها ) -زیر آن در وسط

گستره بودوباش یوئه شی ها  -در سمت چپ گستره هونوها

(юэчжи) 

(، چی دی ها усуньگستره بودوباش اوسون ها ) -در زیر آن

(чидиو بای دی ها ) (байди) 

 (тохарыگستره بودوباش ُتخارها ) -در غرب

( )مغول های дунхуگستره بودوباش دونهوها ) -در شرق

 نخستین(
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پیش از میالد بر پایه داده  135نقشه آسیای میانه در سال 

 های چژان سیان

 شرح نقشه:

( در وسط که با خط درشت نوشته хуннуگستره دولت هونوها )

 شده است.

گستره امپراتوری هان  -ن، در جنوب خاوریدر زیر آ

(империя хань) 

منطقه  -در گستره میان دولت هونو و امپراتوری چین

 (кианبودوباش کیان ها )

 (диگستره بودوباش دی ها ) -در زیر آن

(، кангюйگستره بودو باش کنگویی ها ) -در غرب دولت هونو

و منطقه  (бади(، دوان )فرغانه(، بادی )усуньاوسون ها )

 (дардыدردی ها )
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 پیش از میالد 61تا  71نقشه دولت هونوها در سال های 

 شرح نقشه: 

 (،хуннуگستره دولت هونوها )-در وسط، با خط درشت 

 (،империя ханьامپراتوری هان ) -در جنوب خاوری 

( сяньбиگستره بودوباش سیان بی ها ) -در جنوب خاوری 

 )پیشینیان مغول ها(،

 (динлиныگستره بودوباش دینلین ها ) -ال باختریدر شم

 ( )قرغیزها(хагасыگستره بودوباش خاگاس ها ) –در زیر آن 
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 پیش از میالد 30نقشه آسیای میانه در سال 

 شرح نقشه:

 (،xiongnoگستره دولت هونوها ) -در وسط

 (،tungusگستره بودوباش تونگوزها ) -در باال در شمال

گستره بودوباش دینلین ها  -سمت چپدر زیر آن به 

(dinglings) 

گسترهبودوباش  -در سمت چپ دینلین ها -در شمال باختری

 (ugrsاوگرها )

 (kangchuگستره بودوباش کنگویی ها ) –در غرب 

 (usunsگستره بودوباش اوسون ها ) -زیر آن
 گستره دوان )فرغانه( -زیر آن

گستره دولت  –نی افغانستان کنو در گستره -در جنوب باختری

 (da yue zhiیوئه شی )کوشانی ها( )

 سرزمین سکایی ها ، -در زیر آن در گستره هند

 (،Hanگستره امپراتوری هان ) -در جنوب خاوری

گستره بودوباش سیان بای  -در مرزهای خاوری دولت هونوها

 ( )پیشینیان مغوالن( xianbeiها )
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پس از فروریری دولت  نقشه دولت سیان بای )نیاکان مغوالن(

 هونوها

 شرح نقشه:

 (сяньбиگستره دولت سیان بای ها با خط درشت ) -در وسط

گستره بودوباش هونوهای شمالی که پس از شکست،  -در شمال

 (،хунну) -رو به گریز گذاشته بودند

 (империя ханگستره امپراتوری هان ) -در جنوب

 (Кяныدر غرب آن گستره بودوباش کیانی ها )

گستره  -در میان دولت سیان بای ها و امپراتوری هان

 بودوباش هونوهای جنوبی که به چین پیوسته بودند،

 (،динлиныگستره بودوباش دینلین ها ) -در شمال باختری

( که در اثر юебаньگستره بودوباش یوئی بان ها ) -در غرب

آمیزش هونوها و اوسون ها به میان آمده بودند و به نام 

 ای سفید هم خوانده می شدند.هون ه
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 گستره دولت هونوها در اوج قدرت

 

 

 
تا  ۳۳۰های  نقشه خاقانات ژوژان یا دولت روران بین سال

 میالدی. ۵۵۲

 
 

 
 میالدی. ۵۷۲تا  ۵۵۲های  خاقانات تورک بین سال
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منطقه حکمرانی خاقانات غربی ترک و خاقانات شرقی ترک 

قرن ششم و گسترش منطقه مورد  )خطوط کم رنگ( در ابتدا

 نفوذ، در پایان قرن ششم میالدی )خطوط پر رنگتر(.

 
)به گونه یی که دیده می شود، در پایان سده ششم میالدی 

ترک ها نخست بر گستره یی برابر با گستره کنونی 

قزاقستان و سپس تقریبا بر سرتا سر آسیای میانه تسلط 

 یافته بودند.
 

 

 
 بی تورکگستره خاقانات غر
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 نقشه دیگری از دولت تورک یوت ها

 

 شرح نقشه:

 (тюркютگستره دولت تورکیوت با خط درشت )

گستره بودوباش قرغیزها در کرانه های باختری  -در شمال

 (،кыргизыدریاچه بایکال )

گستره بودوباش دولوها در کرانه های جنوبی دریاچه بلخاش 

(дулу،) 

ل باختری دریاچه کسپین گستره بودوباش خزرها در شما

(хазары) 

 (бульгарыگستره بودوباش بلغارها ) -باالتر از آن

 گستره دولت سوی )چین( -در جنوب خاوری
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 نقشه آسیا در آغاز فتوحات اسالمی
 شرح نقشه:

 (،алэкчиныگستره بودوباش االکچین ها ) -در شمال

 (،кыргызский каганатگستره خاقانات قرغیز ) -در زیر آن

 (،славянеگستره بودوباش سالوی ها ) -در شمال باختری

 (،хазарский каганатدر زیر آن گستره خاقانات خزر )

 (،болгарыگستره بودوباش بلغارها ) -در غرب آن

 (тюрский каганатگستره دولت خاقانات خاوری تورک ) -در وسط

 ( و قرلق هاкыпчакиگستره بودوباش قبچاق ها ) -در غرب آن

(карлукы  ،) 

در گستره میان کرانه های جنوبی دریاچه بلخاش تا گستره 

 тюргешскийقلمرو خاقانات تورگش ) -ایسک کول )هفترود(

каганат،) 

زیستگاه ترکمان ها  -در کرانه های خاوری دریاچه ارال

(туркмены،) 

 (халафатگستره خالفت اسالمی ) -در جنوب باختری
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 وریگستره دولت های اویغ

 
 شرح نقشه: 

 (،уйгурияگستره دولت اویغور ) -در وسط

 (،китайگستره دولت چین ) -در جنوب خاوری

 (،киданگیتره بودوباش کیدانی ها ) -در شمال خاوری

 (،киргизزیستگاه قرغیزها ) -در شمال قلمرو اویغورها

 (،карлукگستره قرلق ها ) -در غرب آن

 (،кыпчакقبچاق ها ) زمین های -در شمال گستره قرلق ها

 (،гузыقلمرو غز ها ) -در آسیای میانه

در گستره میان کرانه های شمالی دریاچه ارال و دریای 

 (،печинегиسرزمین پیچینیگی ها ) -کسپین

 قلمرو خالفت. -در جنوب باختری
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 عزیز آریانفر

 
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری

  Aبخش دوازدهم   

 

 یادمان های نوشتاری

 به زبان های توده های ایرانی آسیای میانه پیش از اسالم 

 هشتم میالدی()تا سده 

 
 یادداشت:
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تاریخ خلق »در این جا ترجمه فصل یازدهم جلد یکم کتاب 

، تدوین شده از سوی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه «تاجیک

( زیر نظر اکادمیسین 523-492علوم تاجیکستان )برگ های 

را که مربوط به  1999لیتوینسکی و اکادمیسین رانوا، 

ه از دو سوی پشته ایران زبان های ایرانی باستان و میان

 اند، )در دو بخش( خدمت پیشکش می کنیم.

 
شایان یادآوری است که این کتاب به زبان روسی به کمک 

وزارت فرهنگ تاجیکستان به یاری استاد داکتر علی اصغر 

 شعردوست در تهران چاپ شده است.   

 

 زبان های ایرانی:

هایی از گروه )خانواده( یی از زبان  -زبان های ایرانی

دید ژنیتیکی خویشاوند اند که از زبانی که در ادبیات 

زبان »، «زبان مشترک ایرانی»زبان شناختی )زبانشناسیک( 

نام گرفته است، « ایرانی کهن»و یا « مشترک اصلی ایرانی

 زاده شده اند.  

 

دارد.  قبایل « اریا»واژه ایران ریشه در کلمه 

آسیای میانه، پشته هندوایرانی )اریایی( باشنده گستره 

ایران و همواری های شمال هند، در دو هزار سال پ. م.، 

خود را با این نام می خواندند. به این معنا، کلمه اریا 

در سیماهای گوناگون دستوری در سروده های ریگویدا 

)میانه های هزاره دوم پ. م.( سنگنبشته های پارس، در 

انتروپونیم ها اوستا و نیز در توپونیم ها )نامجاها(، 

)نام های آدم ها یا نامکسان( و اتنونیم ها )نام های 

تباری( ]و نیز هایدرونیم ها )نام های رودخانه ها و 

 گ.[ بازتاب یافته است.-دریاچه ها(

 

دگردیسی )تحول( این واژه در زبان پارسی )تاجیکی( چنین 

)به زبان تاجیکی  -پارسی کهن« ایران»می نماید: 

 -ا رئانم ویجو )پسانتر ائران ویج( -اوستا ، در«(ائران»

نام نواحی نیمه  -گستره بودوباش اریاییان )ایرانیان(

افسانه یی بود که در عهد ویرایش اوستا )سده ششم میالدی( 

همچون میهن نخستین یا خاستگاه )بنگاه( ایرانیان و در 

         1عین زمان میهن زرتشت ارزیابی می گردید.

 

انی و زبان های هندی، شاخه واحد زبان های ایر

)اریایی( گروه بزرگ زبان های « هندوایرانی»

 2را می سازند. « هندواروپایی»

 

]در زمینه چونی و چگونگی و مسیرهای سرازیری و اسکان 

توده های اروپاییدی )هندو ایرانی( به پشته های ایران و 

هند، از سوی پژوهشگران فرضیه های گوناگونی ارائه 

 گ.[–ده است.گردی
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گستره  3بر پایه فرضیه ت. و. گمکاریلیدزه و و. ایوانف، 

جامعه هندواروپایی را می توان در مناطق دامنه های 

جنوبی قفقاز تا مناطق شمالی بین النهرین دجله و فرات 

جا داد. آغاز فروپاشی زبان نیایی هندواروپایی  به دوره 

به پیمانه نه دیرتر از سده چهارم پ. م. و شاید هم 

چشمگیرتری پیش از آن مرتبط است. دیرین ترین جامعه 

هندواروپایی )پیشین -زبانی که از زبان پرا

هندواروپاییان( جدا شده بود را بایسته است گروه دیالکت 

 های اناتولی پنداشت. 

 

جدا گردید که « اریایی -ارمنی -یونانی»در پی آن، جامعه 

یونانی، ارمنی و  در آینده به سه شاخه دیالکت های

زبان  -هندوایرانی از هم فروپاشید. گستره تاریخی پرا

)زبان پیشین( هندوایرانی بخش شمالی پشته ایران بود. 

پدیدارشدن قبایل هندوایرانی را در آن جا بایسته است به 

 نیمه نخست هزاره سوم پ. م. مرتبط دانست. 

 

های  هنوز در سرودهای ریگویدا نشانه های جداشدن گروه

خاص دیالکتی )که در آینده سرآغاز زبان های ایرانی را 

گذاشتند( در چهارچوب جامعه مشترک هندوایرانی به چشم می 

خورند.  منظور از برخی از هایدرونیم ها و توپونیم های 

جنوب خاوری ایران و افغانستان و نیز نامکسان هایی با 

 ویژگی های خاص فونیتیکی اند. 

 

ه دهم پ. م. و شاید هم پیش تر از آن، نه دیرتر از سد

باشندگان ایرانی زبان در گستره تاریخی ایران غربی 

 شناخته شده اند. 

 

اوایل هزاره یکم پ.  -در اوستا که در اواخر هزاره دوم

م. به میان آمده است، از یک سو پراکندگی ایرانیان 

خاوری در مناطق آسیای میانه و افغانستان شرح داده می 

و از سوی دیگر، کوچیدن های فزاینده قبایل ایرانی شود 

زبان، به ویژه ایرانیان خاوری از طریق آسیای مرکزی و 

گستره شمالی دشت های حومه کسپین در نزدیکی قفقاز شمالی 

و جزیره نمای کریما که در هایدرونیم های اروپای خاوری 

)در نام های رودهایی چون  ُدن، دنیپر، دنیستر، دانیوب 

به روسی دونای((  بازتاب یافته است. مواد باستانشاسی )

کشف شده در گستره شمال افغانستان )باختر قدیم( گواه بر 

کوچیدن قبایل هندوایرانی به جاهای تاریخی پراکندگی 

 آنان از غرب از طریق پشته ایران می باشند.

 

فراوانی شمار بسیار واژه های ایرانی در زبان های فینی 

و اوگری  گواه بر دیرین تر مهاجرت قبایل )فنلندی( 

ایرانی زبان از طریق آسیای میانه در جهات شمالی و غربی 
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مگر، فرضیه گمکاریلیدزه و ایوانف از سوی محافل  4اند. 

گسترده علمی حمایت نمی گردد. بیشتر پژوهشگران )تاریخ 

دانان، باستان شناسان و زبان شناسان( هوادار این 

میهن نخستین توده های هندوایرانی را دیدگاه اند که 

بایسته است در گستره جنوب خاوری اروپا ])در گستره میان 

رودهای ولگا تا  دانیوب یعنی در دامنه های شمالی 

گ.([ -قفقاز، جنوب غرب روسیه، جنوب اوکرایین و بالکان

جستجو کرد. درست از همین جا بود که در آغاز 

به گونه منظم مهاجرت  هندواروپاییان و سپس ایرانیان

نموده بودند. بخشی از ایرانیان، در آغاز دوره تاریخی 

 5در گستره آسیای میانه کنونی بودوباش داشتند. 

 

در هزاره دوم پ. م. دیالکت های خاوری و غربی از هم جدا 

شدند. دست کم در اوایل هزاره یکم پ. م. دیگر تفاوت های 

این تفاوت ها  6بود. چشمگیری میان آن ها رونما گردیده 

در نتیجه پراکنده شدن قبایل ایرانی و دور شدن و جداشدن 

آن ها از هم دیگر پدید آمده بودند. مرز فرضی و شرطی 

جدایی میان دو گروه  یاد شده، بیابان دشت کویر در 

که در خاور آن قبایل قدیم  7ایران مرکزی شمرده می شود 

 ان غربی می زیستند. ایرانیان خاوری و در غرب آن ایرانی

 

نشانه های اصلی تقسیم شدن زبان های ایرانی به ایرانی 

غربی و شرقی بیشتر فونیتیکی )آوایی( و به پیمانه کمتر 

 ُمرفولوژیکی اند. 

 

سر از آغاز جداشدن زبان های ایرانی از جامعه 

هندوایرانی )اریایی( تاریخ این زبان ها به گونه مفروض 

 تقسیم می شود: و مشروط به سه دوره

ایرانی باستان )تقریبا از آغاز هزاره دوم پ. م.  .1

 سوم پ. م.( -تا سده های چهارم

سوم پ. م. تا سده  -میانه )سر از سده های چهارم .2

 هشتم میالدی(

  8نو )سر از سده هشتم میالدی تا به امروز(  .3

 

این شیوه سنتی دوره بندی در کل مبتنی است بر شالوده دو 

رداشتن داده های زبان شناسیک و کرونولوژی نشانه: در نظ

)گاهنامه یا تقویم( مطلق. با این هم، در عمل هنگام 

تعیین مرزهای دوره های تاریخی تنها یکی از این دو 

نشانه در نظر گرفته می شود. برای مثال، مرز میان زبان 

های دوره های باستان و میانه بر پایه نشانه های صرفا 

آن چه که بر جامانده و » -ت می گرددزبان شناسیک تثبی

)و آن چه که از مجموعه ویژگی های تیپ « حفظ گردیده است

نشانه کرونولوژی مطلق در «. باستانی حفظ نگردیده است(

این جا رلیوانت نیست. یعنی بی ربط است و کارایی ندارد: 
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در محیط روحانی « اوستایی»سانسکریت کالسیک و زبان 

 هم کاربرد دارند.   )مذهبی( حتا امروز 

 

آن چه مربوط می گردد به مرز میان دوره های ]زبان های 

گ.[ میانه و نو، این مرز از روی -پارسی )ایرانی(

زبان زنده )مرده( یا » -کرونولوژی مطلق تثبیت می گردد

اصل «. زبان قابل فهم )زبان غیرقابل فهم( در حال حاضر(

ن سیستم زبانی در زبان شناختی مرتبط با قدمت یا نو بود

این جا رلیوانت از کار بر نمی آید. یعنی بی ربط است و 

کارآیی ندارد. برخی از زبان های دوره نو می توانند 

نسبت به زبان های دوره میانه دارای قدمت بیشتر باشند 

.  9)برای مثال پشتوی امروزی در مقایسه با پارسی میانه(

این سیستم با این هم، به رغم همه نارسایی ها، 

کرونولوژی برای مطالعه تاریخ زبان های ایرانی مناسب 

 است و به پیمانه گسترده کاربرد دارد. 

 
از جمله زبان های ایرانی شناخته شده دوره باستان، تنها 

پارسی باستان  -از دو زبان یادمان های مکتوب مانده است

داده  -اسکیتی )ساکی( و مادی -و اوستا. از سایر زبان ها

 -هایی به درجات متفاوت بیشتر با روش قیاسی )مقایسه یی(

   10تاریخی، احیا شده اند. 

 

زبان پارسی باستان متعلق به گروه غربی زبان های ایرانی 

 monumentalاست. به این زبان سنگنبشته های یادمانی

)کتیبه های ماندگار( میخی نمای هخامنشیان )سده های ششم 

ه اند که بزرگترین و مهم ترین آن تا چهارم پ. م.( حک شد

 519ها از دید محتوا کتیبه بیستون است که تاریخ آن به 

پ. م. می رسد. این سنگنبشته در سه نسخه ایالمی، َاَکدی و 

 پارسی باستان به ما رسیده است. 

 

برای نوشتن متن پارسی باستان کتیبه بیستون به گونه 

( میخی نما ابداع اختصاصی سامانه ویژه  دبیره )رسم الخط

گردیده بود. دانشمندان چنین می پندارند که این خط 

اختراع دیوانداران  و دبیران )کاتبان( آرامی و ایالمی 

 بود.  

 

در نوشته های میخی نمای پارسی باستان که با داوری از 

روی داده های اپی گرافیک )لوحه یی( می توان گمان زد که 

کارا تاثیر دبیره )رسم شتابزده ساخته شده بودند، آش

 الخط( ایالمی و آرامی احساس می شود. 

 

به هر رو، خط میخی نمای پارسی باستان خاص برای نوشتن 

کتیبه های مانومنتال )یادمانی( به کار برده می شد. 

یعنی صرف برای سنگنبشته ها ساخته شده بود. خط میخی 

کاربرد رایج در آن برهه، که در زبان های ایالمی و َاَکدی 
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داشت، برای نوشتن متون پارسی باستان مناسب و مساعد 

نبود. آفرینندگان خط میخی نمای پارسی باستان )به گمان 

غالب آرامی ها( اصول دبیره )رسم الخط( آرامی را به کار 

می بستند. دبیره میخی نمای پارسی باستان آمیزه یی است 

هجاهای از ترکیب موفق خط سیالبی )هجایی( ساده )تنها 

 باز( و حرفی.  

 

آن چه مربوط می گردد به وراندازی )مقایسه( آن با خط 

َاَکدی و ایالمی، مشترکات این دبیره ها تنها در همانندی 

صرفا ظاهری )اشکال میخی نمای نشانه ها یا عالیم( و 

کاربرد نگاره های رمزی یا ایدئوگرام ها
187

بود. )برای  

    11ه  شاه( برای  واژ  Xsh مثال، ایدئوگرام

 

زبان اوستا زبان ناهمگون و نامتجانسی است که نمی توان 

آن را دربست به یکی از گروه های زبانی خاوری یا غربی 

ایرانی متعلق دانست. همه تالش ها مبنی بر شامل ساختن آن 

به گروه زبان های ایرانی شمال غربی )از سوی رایهیل، 

گروه زبان های مورگن استرنه و...( و همین گونه به 

ایرانی خاوری )هینینگ، نیوبرگ، بئنونیست و...( قانع 

 کننده از کار نبرآمدند.   

 

زبانی که گات ها با آن تدوین یافته است، دیرین ترین 

بخش اوستا است که خود زرتشت را مولف آن می شمارند. در 

این حال، زبان متون اوستای جوان که متاخر می باشد، با 

متفاوت است. بیشترین تفاوت ها دارای بار  متون گات ها

کرونولوژیکی )گاهنامه یی یا تقویمی( اند. اما می توان 

همین گونه مجاز دانست که قسما دلیل این اختالفات زبانی، 

داشتن شالوده های دیالکتی گوناگون می باشد.  در این 

حال باید به سنجش گرفته شود که زبان اوستایی گات ها 

انفرادی زبانی آخرین نماینده شعرسرایی عهد بیشتر فرم 

هندوایرانی است، در حالی که آفرینندگان زبان مقدس 

اوستای جوان نه تنها متون دارای سنین مختلف )هم کهن و 

هم جوان(، بل نیز دارای خاستگاه های متفاوت را پذیرفته 

 بودند.   

 

همانا دلیل بی قاعدگی و ناهنجارمندی پدیده های زبانی 

در متون اوستایی جوان همین است. متن اوستا احتماال پیش 

از این که به رشته نگارش درآید، دستخوش دگردیسی های 

چشمگیر شده بود. بر زبان اوستایی روشن است دیالکت های 

                                                 
187

نوشته های نگاره های رمزی،  – ideogram. ایدئوگرام 

انما، سیمتصویری، نشانه های رمز آلود، تصویرهای رمزی، 

نمایشگر، نمایانگر، حروف تصویری، ایماها، سیمانگار، 

و اشیا و  اجسامتصویرهایی که اندیشه ها و باورها و نیز 

     گ.    -موجودات را در نمادها به نمایش می گذراند
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زنده رایج در آن برهه تاثیر گذاشته داشته اند. دستنویس 

ان اوستا همچنین می توانست در روند بازنگاری های دبیر

 )کاتبان( دست خورده باشد.  

 

و. ب. هنینگ به این نتیجه رسید که زبان  اوستا جای 

ویژه یی را در میان زبان های ایرانی شرقی و غربی می 

 گیرد. 

 

چنین بر می آید که متن اوستا با دبیره ویژه اوستایی 

تنها در سده ششم میالدی در دوره ساسانی به رشته نگارش 

)سده نهم( « دینکرد  »هر چند، در کشیده شده باشد. 

اطالعاتی آورده می شود در باره آن که متون اوستا در عهد 

هخامنشیان به رشته تحریر درآمده بود اما بعدا از سوی 

الکساندر مکدونی آتش زده شد. پسان ها در عهد اشکانیان 

زندان »پ.م.( دوباره از  226-پ. م. 250)در سال های 

د و در دوره اردیشیر متن مقدس به نجات یافتن« فراموشی

گونه نهایی تثبیت گردید. چنین بر می آید که در دوره 

فتوحات اعراب بخش هایی از متون مقدس از دست رفته باشد. 

اما در این دوره مولفان  دینکرد  چند بار بیشتر مواد 

 1278اوستایی نست به متن دست نوشته یی که به آنان )سال 

 بود، در دست داشتند.      و پس از آن( رسیده

 

 بدون ابهامهنگام ساختن دبیره اوستایی، همه نشانه های  

)ساده و واضح( دبیره پهلوی و همه نشانه های دارای 

معانی متمایز یا متباین )تفاضلی یا متعدد( آن پذیرفته 

شدند. همین گونه نشانه های اضافی ساخته شدند تا دبیره 

نه کامل همه حروف بی صدا و یی به دست بیاید که به گو

صدادار را با همه ویژگی های آوایی )فونیتیکی( آن 

 بازتاب دهند. خط اوستایی از راست به چپ نوشته می شد.  

 

متفاوت از پهلوی کتابی، هر حرف جداگانه نوشته می شد یا 

در موارد استثنایی با حروف دیگر به شکل پیوندی، متصل 

ligature د که به آسانی از هم فرق می پیوست نوشته می ش

دیاکریتیک  diacriticگردید. در این دبیره ایدئوگرام ها و 

ها یا حروف تمیز دهنده )تفکیک دهنده( وجود نداشت. هر 

حرف و هر عنصر یک کلمه پیچیده با نقطه از هم جدا نوشته 

 13می شد. 

 

در دوره پارسی میانه، تفاوت میان زبان های ایرانی گروه 

و غربی نسبتا آشکارا پدیدار می گردد. زبان پارتی خاوری 

)ارشکانی( مربوط پارسی میانه غربی و زبان های سغدی، 

خوارزمی، باختری و ختنی سکایی مربوط زبان گروه ایرانی 

 خاوری می شوند. 
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زبان های ایرانی میانه به هر پیمانه هم که از هم فرق 

و باکتریایی  می شدند، همه آن ها را )به استثنای سکایی

رسم  -یا باختری( یک عامل بسیار مهم با هم پیوند می داد

الخط. زبان های سغدی، خوارزمی، پارتی و پارسی میانه از 

دبیره دارای خاستگاه آرامی کار می گرفتند. توسعه این 

دبیره از بسیاری از جهات از راه های موازی روان بود.  

یرامون زبان های از همین رو هم است که هنگام تحقیق پ

ایرانی میانه دبیره )رسم الخط( را می توان یک عنصر 

 14پیونده دهنده ارزیابی کرد.  

 

در امپراتوری هخامنشی، زبان آرامی و دبیره آرامی نقش 

اصلی را در مدیریت کشور به ویژه در پیوند با مراودات و 

مکاتبات مرکز امپراتوری با ساتراپ ها )از جمله سغد، 

و...( باز ی می کرد. معموال نامه ها را با رنگ  خوارزم

 روی چرم می نوشتند.   

 

شمار بسیار اسناد کاری )در مصر( یافت گردیده است که 

استاندار مصر و اجنت های وی از  -شهزاده هخامنشی ارشام

 سویز به دوستان و کارمندان شان به مصر فرستاده بودند. 

 

ا خط آرامی یافت شده در پرسپولیس پنجصد تابلوگک گلی ب

است. و نیز سکه هایی با قدمت سه صد سال پیش از میالد که 

بر روی آن ها نامکسان هایی حک شده اند، که گواه  کاربرد 

دبیره آرامی در ایران پس از باژگونی دودمان هخامنشی 

اند. با توجه به همانندی با سکه های کوشانی، چنین می 

در گستره میانی رود آمو پندارند که باید این سکه ها 

 رایج بوده باشند.

 

خیلی مهم  از همه، سنگنبشته بد حفظ شده به روی آرامگاه 

داریوش یکم در نقش رستم از کار برآمد که با دبیره 

آرامی یا به زبان پارسی متاخر و یا هم به زبان اوایل 

پارسی میانه تدوین شده بود و تاریخ آن سده سوم پ. م. 

 است.  تثبیت گردیده

 

سکه های فزونشمار شاهان کوچک )شاهک ها( و نیز اسناد 

اشکانی )پارتی( یافت شده از نیسا و آورومان بر کار برد 

دبیره آرامی گواهی می دهند. با اطمینان می توان چنین 

پنداشت که زبان آرامی تقریبا در میانه های سده دوم پ. 

ما با این م. از سوی زبان های ایرانی رانده شده بود. ا

حال، دبیره )رسم الخط( آرامی همچون دبیره زبان های 

با شمار فراوان ایدئوگرام های  -ایرانی باقی ماند

آرامی. گزینش ایدئوگرام ها به گونه دلخواهانه و 

 خودسرانه نبود. ایدئوگرام ها را کاتبان می آموختند. 
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گذار به دبیره ایدئوگرافیک تدریجی بود: در آغاز ترتیب 

کلمات جای خود را به نحو زبان مادری )مطابق دستور زبان 

)انحنا،  flexionمادری( واگذار می کردند، هر چند  

خمیدگی، انعطاف( آرامی باقی می ماند. در یک مرحله 

دشوار است معین کرد که ما با زبان بد آرامی سر و کار 

داریم یا با ایدئوگرافی ایرانی. در یک یا دو شکل سفت و 

دیده می شود و اکنون دیگر می  flexionمد شده  خمیدگی منج

توان به گونه آشکار و دقیق خصلت ایدئوگرافیک خط را 

 بازشناخت.      

 

می « فرزند»، «پسر»در زبان پارتی برای مثال، برای کلمه 

خوانده می شد(. هر چند  به   Puhr)که پور    BRنوشتند 

د. در زبان پارسی بو« فرزند  من»»یا « پسر  من»معنای 

فرزند  »، « پسر  او»می نوشتند. با این که  BRH -میانه 

معنا می داد. این بود که ضرورت آن پدید آمد تا به « او

وظایف نحوی کلمه ها وضاحت داد. چنین چیزی از طریق 

افزودن تکمله های آوایی )فونیتیکی( نامنهاد یعنی از 

( endings   terminalsطریق افزودن انتهاها یا پایانه ها )

های ایرانی به ایدئوگرام های سفت و منجمدشده محقق شد. 

چنین چیزی در همه زبان های ایرانی میانه دارای کرتر 

 همانندی بود. 

 

)در پارسی « هزوارش»در ادبیات پارسی این نوع خط نام 

میانه اوزوارشین، فعل اوزوار به معنای داشتن، آگاه 

که از دید ریشه شناسی با واژه  شدن، پرسیدن( را گرفت 

« پرده انداختن»و « پوشاندن» -«وار»ایرانی باستان 

پیوند دارد. دلیل همانندی در سیستم ایدئوگرام ها عبارت 

است از تاثیر دیرپای زبان ایالمی که ناشی از مراودات 

 خطی نسبتا گرانبار درازمدت بود.  

 

ای خاستگاه همبودی )مشترک بودن( سامانه خط ایرانی دار

آرامی صرفا به کاربرد ایدئوگرام های زبان آرامی محدود 

نمی گردید ، بل همچنین بر خصلت  کاربرد الفباء و مهارت 

 های امالیی هم گسترش می یافت.    

 

تقریبا یک هزار سال پس از پذیرش الفبای آرامی، کاربرد 

 جدا گردید. چنین diacritical نشانه های تفکیک کننده حروف

کاری به دلیل همانندی فزاینده طرز نگارش برخی از حروف 

با این هم، کاربرد 15بود که خوانش را دشوار می ساخت. 

بار منظم نداشت: اکثر   diacriticalنشانه های تفکیک کننده 

 از قلم می افتاد و رعایت نمی شد. 

 

دبیره باختری که برای نوشتن متون به زبان باختری به 

مورب یا مایل  Cursive برخاسته از  خط رسمی کار می رفت، 

)کج ایتالیک( یونانی بود که به گونه یی که می پندارند، 
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در ساتراپ های هلنی شده دولت پیشین هخامنشی همچون 

ارثیه فرهنگی پادشاهی یونانی باختری تا سده نهم به کار 

 16می رفت. 

 

و  ساکی دبیره براهمی نوع هندی -برای نوشتن متون ختنی

 17دارای خاستگاه هندی به کار می رفت. 

 

با بررسی همه رسم الخط ها یا دبیره هایی که برای نوشتن 

متون ایرانی زبان به کار می رفتند، می توان دو گونه 

 دبیره را از هم جدا کرد:

دبیره های رسمی  و اداری که در آغاز در دبیرخانه  -1

ر عرصه ها های دولتی به کار می رفتند، اما سپس به سای

 هم رواج  یافتند.

دبیره هایی که برای نوشتن متون مذهبی )مانند  -2

، «پهلوی کتابی»دبیره های اوستایی، مانوی، سُریانی، 

( به کار می Sogdian alphabet sutrasدبیره سوترای سغدی  

 رفتند. 
 

شایان یادآوری است که تقریبا همه دبیره های رسمی 

ه آرامی به میان آمده ایرانی میانه بر اساس  دبیر

 بودند.

 

نارسایی های دبیره های رسمی ایرانی زبان و این که 

 Missionary religionsتبشیری  -مذاهب میسیونری یا تبلیغی

دارای خاستگاه زبانی بیگانه بودند، از عوامل و علل 

اصلی یی بودند که کلیسای مسیحی ایرانی و مبلغان مانوی 

ند دبیره ویژه و کامل تری به خاطر آن  ناگزیر گردید

 )در این باره پسانتر خواهیم  نوشت(. 18بسازند

 

زیان های ایرانی میانه غربی و شرقی، به رغم تماس های 

تنگاتنگ و نزدیکی با هم بر شالوده چنین وسیله مهمی چون 

خط، از دید دستوری آشکارا راه های جداگانه یی را پیش 

یرانی میانه تیپ غربی گرفته بودند. به ویژه زبان های ا

در مقایسه با زبان های ایرانی باستان متحمل جهش های 

 بزرگی گردیده بودند.

 

از دید مرفولوژی، زبان های ایرانی باستان را می توان 

با سانسکریت و یونانی باستان مقایسه کرد. در حالی که 

تیپ ایرانی غربی میانه با زبان انگلیسی در یک تراز 

 ایستاده است.

 

در زبان های ایرانی میانه غربی همه انتهاها یا پایان  

endings  های اسمی ایرانی باستان از میان رفته بودند و
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ها حالتهمراه با آن ها همه کتگوری های 
188

 category and type 

of case ها )مذکر، مونث و خنثی( و نوع
189

و دگرگونی های  

 چشمگیری در سامانه افعال رخ داده بود. 

 

دیدگاه فونیتیک، تیپ ایرانی میانه غربی در اثر از از 

حروف دست دادن انتهاها یا پایان های اسما و بسیاری از 

 یغنها سرشار و کلمه درون باز  هایهجادر صدادار کوتاه 

ند. بیشترینه کلمه ها و واژه ها در شدهای بلند هجااز 

زبان های ایرانی میانه غربی با حروف بی صدا می 

 پایان می یابند یا ختم می شوند(.   انجامند)

   

تیپ خاوری زبان های ایرانی میانه از بسیاری از   

دیدگاه ها با زبان های ایرانی میانه غربی متفاوت 

بودند. در گام  نخست، در زبان های ایرانی خاوری میانه 

پایان ها یا انتهاهای صدادار هم در اسامی و هم در 

این گونه حتا کلمه ها به شکل  افعال حفظ گردیده بودند و

جمع به بی صدا )کوتاه( می انجامیدند )پایان می یافتند، 

ختم می شدند(؛ وضعیتی که به خودی خود بسنده بود تا به 

دیالکت های ایرانی خاوری میانه کرکتر های بیخی دیگری 

 بدهد. 

 

قواعد اختصار  ،ی ایرانی میانهو غرب یشرق یدر زبان ها

عمل می مختلف صرسازی کلمه ها به گونه های ساختن یا مخت

کوتاه آغازین حروف صدادار  که بیشتر بر کردند،

زبان  درHurmazda به گونه مثال ُهرمزدا )تاثیرگذار بودند 

ی و اشکان پهلوی انهیم یارسپدر  Huramizd ُهرامیزد و سغدی

 .)پارسی( اند(باستان ایرانی  که برگرفته از اهورامزدای

 
نینگ برخی از تفاوت ها از دید تیپ زبانی میان و. ب. هی

زبان های سغدی و زبان های ایرانی غربی را خاطرنشان می 

سازد.  در این باره می توان بهتر از هر چیزی با مطالعه 

( یافت شده در تورفان؛ داوری scrapsنسخه های دست نویس )

کرد. در بیشترینه موارد این دست نوشته ها تکه، تکه یا 

( جداگانه اند. زبان این Fragmentalره پاره )فراگمنتال پا

ها یا تکه پاره دست نوشته ها سغدی است. اما از روی 

ا آشکارآن ها را  contents اتیمحتو نتوا یمفراگمنت ها ن

، اجزای جمله ها associations چون تنها انجمن هادریافت. 

particles ،یافعال کمکauxiliary verbs ، ریضما pronouns  دیده می

                                                 
188

. Категории подежа и рода   
189

. شایان توجه و بسیار مهم است دقت کرد که همانا در  

میانه غربی بود که نوع های مذکر، مونث زبان های ایرانی 

و مخنث از میان رفت و پسان ها این میراث را برای زبان 

 گ.-پارسی دری نو بر جا گذاشتند.
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شوند. در یک سخن، عناصری که در بر دارنده بار مفهومی 

 کامل نیستند.

 

بر عکس در فراگمنت های پارتی و پارسی میانه )ساسانی( 

محتوای متون قابل فهم و درک اند حتا با یک نگاه تند و 

گذرا. زیرا تقریبا هر کلمه در این جا دارای معنای 

 مستقل می باشند. 

 

مدارک مکتوب تثبیت شده و ضبط شده در باره زبان مواد و 

های رایج در گستره آسیای میانه در عهد باستان در دست 

نیست.  با این هم، اوضاع زبانی در عهد باستان در گستره 

آسیای میانه و مناطق همجوارآن را می توان از روی مواد 

و مدارک ایرانی باستان، یونان باستان و شمار دیگری از 

بع و آثار تاریخی و نیز به پیمانه معینی بر اساس منا

مواد توپونومیک )گیتایی یا جغرافی یا نامجاها( احیا 

 کرد. 

 

اهمیت بزرگی را یادداشت های کوتاه تاریخدان و جغرافی 

استرابون )سده یکم پ. م. و سده یکم  -دان یونان باستان

اختر میالدی( دارد. او خاطرنشان ساخته بود که باشندگان ب

بودند. glottos paramikronو سغد تقریبا آشکارا 
190

چنین 19 

چیزی اجازه می دهد گمان برد که در عهد باستان زبان های 

سغدی و باختری همچون دو دیالکت باهم نزدیک بوده اند. 

عین چیز را همچنین داده های توپونومیک هم تایید می 

 20دارند. 

 

باستان و در اوایل  گستره اصلی گسترش زبان سغدی در عهد

سده های میانه عبارت بود از وادی های زرافشان و قشقه 

دریا، اوستروشانا و بخشی از وادی فرغانه و چاچ )تاشکنت 

کنونی(. در سده های نخست میالدی زبان سغدی در دوردست ها 

در خاور سرزمین سغد در سمی ریچیا )هفترود( در واحه 

جایی که سغدیان شماری  -ترکستان خاوری چین گسترش داشت

                                                 

190
 . glottos paramikron  

Glottos   یا glottis - «دهانه یا مدخل نای است که  -کنایچا

شناسی  تارهای صوتی در آن قرار دارد. به تعریف زبان

 .است تارآواها ، فاصله میانچاکنای

هاست.  و فضای بین پرده های صوتی پرده چاکنای مجموعه

چاکنای نقش مهمی در تولید اصوات دارد. همخوانی که با 

 یوانخشود را هم انسداد یا سایش در چاکنای تولید می

 )برگرفته از ویکی پیدیا(.« .گویند چاکنایی می

Para  .گ.–پارا  هم به معنای دوگانه یا چند گانه است 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C


 526 

از کولونی های بازرگانی را در مسیر جاده ابریشم بزرگ 

 بنیاد گذاشته بودند.

 

زبان سغدی در سده های چهارم تا دهم میالدی به شماری از 

گویش ها و لهجه ها فرو پاشید. از دیالکت های فزونشمار 

 –زبان سغدی، مهم ترین آن ها دیالکت باشندگان سمرقند

غد بود که در شالوده دبیره و خط زبان سغدی پایتخت س

نهاد شد و در روند چندین سده مهم ترین زبان ادبی، علمی 

و مذهبی و بازرگانی بین المللی در گستره آسیای میانه و 

آسیای مرکزی گردید. یافته های یادمان های مکتوب به 

زبان سغدی در گستره وادی های زرافشان، اوستروشانا و 

ل بر آن اند که تا سده نهم میالدی زبان سغدی هفترود  دا

همچون مهم ترین زبان مراوده و مکالمه مانده بود. هر 

چند بافتار تباری این سرزمین ها بس رنگارنگ شده شده 

بود: در کنار سغدیان در سده هشتم در این جا گروه های 

تباری یی می زیستند که به دیالکت های ایرانی غربی سخن 

نیز یفتلی ها، تورک ها، فرغانه یی ها و عرب  می گفتند و

 21ها. 

 

یکی از دیالکت های زبان سغدی هم اکنون نیز در سیمای 

زبان یغنابی  )سغدی نو( به  زندگی خود ادامه می دهد.  

22 

 

(، بخدی Baxtris -باختر کهن )به زبان پارسی باستان

(Baxdiبه یونانی قدیم ،)- Baktraود (  منطقه تاریخی یی ب

در راندمان علیا و میانی رود آمو که در شمال آن کوه 

حصار و در جنوب آن هندوکش قرار داشت.  در عهد ایران 

باستان )اوایل و میانه های هزاره یکم پیش از میالد( 

چیزی که در باره آن  –باشندگان بلخ ایرانی زبان بودند

بی تردید هم داده های منابع تاریخی و هم توپونومیک 

مجاهای( باختری و هم نام های باختریان قدیم آمده به )نا

 23ویژه در اوستا گواهی می دهند. 

 

در سده دوم پ. م. این منطقه را ساک ها و قبایل تخاری 

گ.[ پسان ها در منابع -)کوشانی( گرفتند و ]از همین رو

به نام تخارستان )کشور ُتخارها( یاد شده است و زبان آن 

 ری. هم به نام زبان تخا

 

در سرخ ُکتل )در شمال افغانستان( سنگنبشته  1957به سال  

یی یافت گردید )که در باره آن پسانتر خواهیم نوشت(. به 

دانشمند فرانسوی که برای نخستین  24گونه یی که ماریک 

بار این کتیبه را تثبیت و به گونه تحریری معرفی کرد، 

شته شده بود کتیبه به یکی از دیالکت های باختری قدیم نو

 -که از سوی کوشانیان  )برخاسته از محیط قبایل ساکی
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تخاری و آمده از ترکستان خاوری به گستره بلخ(، پذیرفته 

 شده و آن را فرا گرفته بودند. 

 

 -ائتیو»ماریک پیشنهاد کرد تا زبان این سنگنبشته را 

بنامند. در این حال او خاطر نشان ساخت که در « تخاری

نظر سخن بر سر زبان تخاری باشندگان زمینه مورد 

تخارستان )باختر باستان( است، نه زبان تخارهای مستعار 

)سیرها(ی باشنده کوچا و کاشغر که در گذشته به نام  های 

یاد می شدند و همین گونه  Bو تخاری  Aزبان  های تخاری

منظور از زبان قبایل تخاری )کوشانی( هم نیست که در سده 

 باکتریا آمده بودند.  دوم پ. م. به 

 

کتیبه »زیر نام   1969پس از چاپ مقاله هینینگ در سال 

نام زبان کتیبه سرخ ُکتل به گونه نهایی   25« باختری

 پذیرفته شد.    26قاطعانه به نام زبان باختری 

  

در نیمه نخست سده هفتم یک زایر چینی به نام سیوان  

در »ود نوشت که تسزیان به این منطقه آمد و در گزارش خ

 25لو  )تخارستان( دبیره ویژه یی هست که  -خو -کشور تو

حرف دارد و به گونه افقی نوشته می شود  و در بامیان هم 

کاربرد خط، آیین های مذهبی و سکه ها مانند پادشاهی 

 «تخارستان است و] اما[  زبان اندکی فرق دارد. 

 

ا خط تو خط به پیمانه یی زیادی ب»و در کشور کاپیسا 

خولو همخوانی دارد ]اما[ رسم  و رواج ها، زبان و آیین 

 «های مذهبی بسیار از آن متفاوت است و اختالف دارد.

 

نی  -کی -سپس سیوان تسزیان گزارش می دهد که در شی

می )چترال؟( خط با کشور  –)شغنان( و در کشور شانگ 

 تخارستان یکی است اما زبان دیگری دارند. زائر چینی از

وجود شمار فراوان آثار ادبی در کشور تخارستان هم یاد 

 .27می کند. 

 

سامانی، مولف عربی زبان سده –چنین بر می آید که ال

دوازدهم نیز همین دبیره )رسم الخط( را در نظر داشته 

بود. به گزارش او در مناطق وشگ رد  )فیض آباد کنونی( و 

ویژه یی هست   کوادیان )قبادیان( )شهر توز کنونی( الفبای

 . 28که با آن  کتاب هایی نوشته شده است. 

 

به باور ای. گیرشیویچ، کاربرد دبیره یونانی در زبان 

باختری در سده یکم پ. م. آغاز گردیده بود. در این 

هنگام زبان باختری به مرحله ایرانی میانه تکامل خود 

رسیده بود. اما وضعیت ایرانی باستان زبان باختری تثبیت 

 نگردیده است. 
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در سده هفتم میالدی زبان  باختری و دیالکت های ایرانی  

در گستره تخارستان  و خُتلیان گسترش « گروه خاوری»خاوری 

 پیدا نموده بود.  

 

می توان گمان برد که چنین زبان هایی ایرانی معاصر 

مانند منجانی و ییدگا ادامه یکی از دیالکت های زبان 

د از آن چه که در یادمان های مکتوب باختری اند. هر چن

 29مانده است، متفاوت اند. 

 

زبان خوارزمی که از سایر زبان های ایرانی خاوری با  

خودویژگی خود متمایز است، جایگاه میانی را بین زبان 

سغدی و زبان های ایرانی جنوب خاوری )مانند پشتو و...( 

ا زبان  می گیرد.  مگر در عین زمان، مشترکات بسیاری ب

 های پارتی، اوستی  و زبان اوستا هم دارد.  

در لکسیکون زبان خوارزمی کلمه هایی حفظ گردیده که در 

اوستا هم  آمده است.  اما در دیگر زبان های ایرانی به 

« واس»مشاهده نمی رسد. )برای نمونه، به زبان خوارزمی 

)وس( به معنای سخن گفتن در اوستا به شکل واشا )وشه( 

 ده است(. آم

 

 زبان خوارزمی بر دو نوع است: 

خوارزمی ضبط  -زبان خوارزمی کهن که در مکتوبات آرامی

گردیده است و زبان خوارزمی بعدی که در یادمان های 

 خوارزمی دیده می شود.  -مکتوب نوشته شده عربی

 

ششم پ. م.  -در عهد باستان دست کم تا سده های هفتم 

ناوری رواج داشت. نه تنها در زبان خوارزمی در گستره په

خود خوارزم )دلتای ریزشگاه رودهای آمو و سیر در دریاچه 

 30َارال( بل نیز  در شماری از نواحی همجوار آن . 

 

در سده های نخست میالدی دایره گسترش زبان خوارزمی تا 

مرز خوارزم کاهش یافت که در منابع عربی سده های میانه 

. دبیره یی که با آن  اسناد در باره آن سخن رفته است

خوارزمی پیش از اسالم نوشته می شد، از یک سو همانند با 

 پارتی است و از سوی دیگر با کهن ترین خط سغدی. 

 

مکاتیب »در کل، خط خوارزمی یادآور خطی است که در  

)که در باره آن پسانتر خواهیم نوشت(، « قدیمی سغدی

 تثبیت و ضبط گردیده است. 

 

رده می شود که خط سغدی کهن تا اوایل سده یازدهم گمان ب 

هنوز کاربرد داشت. افتادن خوارزم به دست فاتحان عرب و 

نابودسازی یادمان های مکتوب قدیم، منجر به به میان 

پارسی گردید  -آمدن دبیره یی نو بر شالوده الفبای عربی
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که برای نوشتن فونیتیک خوارزمی عیار گردیده بود.  آغاز 

رد این الفبا برای خورازمی شاید مقارن با سده دهم کارب

بوده باشد. زبان خوارزمی در سده چهاردهم بیخی از میان 

 31رفت و ناپدید گردید. 

 

هفتم میالدی( در گستره  -در عهد ساسانیان )سده های سوم

آسیای میانه دیالکت های ایرانی غربی گسترش یافتند  که 

ن ادبی یی تشکل یافت که بر شالوده آن ها در آینده زبا

پارسی، پارسی دری یا فارسی نام گرفت. این گونه، هنوز 

گ.[ یک وضعیت دوزبانی پدید -در آن دوره ]در آسیای میانه

آمده بود که در آن هم به زبان های ایرانی خاوری و هم 

به زبان های ایرانی غربی سخن گفته می شد. زبان های 

تی ]اشکانی[ همچون زبان گ.[ و پار-پارسی میانه ]ساسانی

های ادبی و مذهبی جوامع مانوی و مسیحی سغدی و باختری 

نقش بزرگی را بازی می نمودند. زبان پارتی )منطقه واقع 

در جنوب خاوری دریای کسپین( هنوز در دوره اشک ها )سده 

سده سوم میالدی( زبان دولتی پادشاهی گردیده  -سوم پ.م.

ر سراسر ایران کنونی، شماری بود که در ترکیب آن افزون ب

از مناطق آسیای میانه هم شامل بود. از همین رو، یادمان 

گ.[ )دست کم مانوی و -های خطی پارسی میانه ]ساسانی

مسیحی( و پارتی )اشکانی( بخش جدایی ناپذیر فرهنگ خلق 

 . 32تاجیک را می سازند.  

 

ی شرح و وصف زبان های ایرانی گسترش یافته در گستره آسیا

میانه  کامل نخواهد بود هرگاه یادآور نگردیم که در 

باختر افزون بر زبان باختری از زمان های قدیم دیالکت 

تخاری و یفتلی هم وجود داشتند که بر  -های گوناگون ساکی

شالوده آن ها زبان هایی تشکل یافتند که اکنون به بنام  

ان زبان های پامیری یاد می شوند. دردمندانه از این زب

ها  )زبان های ساکی، تخاری و یفتلی( یادمان های مکتوب 

 بر جا نمانده است.          

  

سر از نیمه دوم سده ششم با سرازیری توده های تورکی 

زبان به گستره آسیای میانه )میانرودان رودهای سیر و 

آمو( تعامل زبان های ایرانی و تورکی آغاز می گردد که 

 ترکستان خاوری رخ می دهد.    با حدت بیشتر در گستره

 

                   
 پی نوشت ها    

مبانی زبانشناسی ایرانی: زبان های ایرانی » -1

 11، ص. 1979، مسکو، «باستانی

همچنین دیدگاه دیگری هم هست که موجودیت گروه زبان  -2

« هندواروپایی»در خانواده زبان های « هندوایرانی»های 

یکی آشکار زبان های ایرانی و را نمی پذیرد. هر چند نزد

هندوایرانی در حالت باستانی آن رد نمی شود. در این 
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ویژه زبان های هندی « نشانه های مشترک ساختاری»رابطه، 

و ایرانی نه به دلیل زاده شدن آن ها از یک زبان نخستین 

اریایی مشترک فرضی، بل در گام نخست با آن توضیح داده 

وتوایرانی )نیاایرانی( و پروتو می شود که دیالکت های پر

هندی )نیاهندی( از زمان های بسیار قدیم دو دیالکت 

خویشاوند بسیار نزدیک زبان های هندواروپایی بودند، که 

هر یک از عهد مشترک هندواروپایی حجم بزرگی از دیالکت 

های مشترک دارای نشانه های ساختاری را به ارث برده 

پس از فروپاشی همبودی مشترک بودند. بر پایه این فرضیه، 

هندواروپایی، این دیالکت ها )هندی و ایرانی( با زیست 

باهمی در یک گستره مشترک زبانی، زمان درازی در تماس 

های تنگاتنگ جغرافی )گیتایی( و فرهنگی قرار داشتند که 

در نتیجه آن نوآیی های مشترکی برای هر دو دیالکت پدید 

ری عمومی زبان شناسی مقایسه تیو»آمدند. )ماکییف ای.، 

 (     46-45، برگ های 1977مسکو،  -«یی

زبان های »گمکریالدزه ت. و.، ایوانف، و. و.،  -3

 1984، تفلیس، 2-1جلدهای  -«هندواروپایی و هندواروپاییان

 .921-681همان جا، برگ های  -4

پژوهش ها در باره تاریخ تباری »عاصمف، م. س.،  -5

)در دو هزار سال پ. م.( در  آسیای مرکزی در عهد باستان

مسایل تباری تاریخ »سمپوزیوم بین المللی  //«دوره شوروی

، چاپ 1977اکتبر   22-17، دوشنبه، «باستانی آسیای مرکزی

 ؛ 18، ص. 1978مسکو، 

 و نیز:

، چاپ دوم، دوشنبه، 1، کتاب «تاجیکان»باباجان غفورف،  

 . 35-33، برگ های 1989

به ویژه مساله در باره مکان و و « هندوایرانی»]مساله 

، از «هندواروپایی»زمان ریختیابی جامعه مشترک 

 دشوارترین و پیچیده ترین مسایل علم تاریخ است. 
در علوم معاصر نگاه شود « هندواروپایی»)در باره مساله 

 به: 

Die Urheimat der Indogerman. Ed. B. Schlerath.- Darmstadt, 1968;  

Indo-Europeans. Ed. B. Cordona, H.Hoenigswald.- Philadelphia, 1970 
 و همچنین: 

، شهر گورکی، «میهن نخستین هندواروپایی»سافرونف و. آ.، 

 (  27 -12، برگ های 1989

در تاریخ دور و دراز این مساله، فرضیه های رنگارنگ 

بسیاری مطرح گردیده است  و چه بسا هم ضد و نقیض. با 

واخر آهسته آهسته تیوری یی رو به این هم، در این ا

ریختیابی است که با گذشت هر روز هواداران بیشتر و 

بیشتری پیدا می کند. بر پایه این تئوری، میهن نخستین 

گ.[ دریای -هندواروپاییان دشت های کرانه های ]شمالی

سیاه و دریای کسپین )و شاید هم خاوری تر از آن( در 

ز میالد بوده است. این هزاره های پنجم تا سوم پیش ا
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تیوری از دید باستانشناسیک بهتر از هر کس دیگری کامل 

تر و متقاعدکننده تر از سوی گ. چایلد و م. هیمبوتاس 

مدلل و مستدل شده است. و در واقع هم، ]این تیوری[ به 

رغم نکات بحث برانگیز بیخی طبیعی در تعبیر و تفسیر 

احتمال تاریخی برخی از جزییات، در کل از بیشترین 

برخوردار است: تیوری بسیار به خوبی در کانتکست عمومی 

تاریخ تباری هندواروپاییان و گستره جغرافیایی بودوباش 

شان می خواند و یه یاری آن بدون هر گونه دردسر مسایل 

خصوصی تاریخ هندواروپایی حل می گردد که به خودی خود 

فرضیه شمرده می نشانه صالبت، درخور اعتماد بودن و وثوق 

 شود.

 

چندی پیش یک تیوری نو، اما بس شگفتی برانگیز از سوی ت. 

و. گمکریالدزه و و. و. ایوانف مطرح گردید که در آن همه 

چیز برعکس پندارهای پیشین انگاشته می شود.  این تیوری 

با توالی و ترتب عجیبی با طبیعت کلی روندهای تباری و 

مورد بررسی و فاکت های  مسیرهای کوچروی ها در نواحی

مشخص تاریخی در تناقض است. به رغم ارزشمندی بی چون و 

چرای کتاب این دو پژوهشگر که مواد و مدارک بس بزرگی را 

در زمینه مساله هندواروپایی گردآوری نموده اند، کانسپت 

مطروحه شان به هیچ رو نمی تواند تاریخ دانان را در 

 پذیرش آن متقاعد گرداند.  

 

به هر رو، پژوهشگران درکل، در بستگی از موقفی که در 

پرابلماتیک عمومی هندواروپایی می گیرند، همچنین به 

بررسی و ارزیابی مسایل جزیی تر تاریخ تباری هندوایرانی 

هم می پردازند. )برای  نمونه نگاه شود به: ریچارد نلسن 

-45، مونشن، برگ های 1984، «تاریخ ایران باستان»فرای، 

 ، به زبان انگلیسی.63

 گ.(-یادداشت: این کتاب به زبان روسی هم ترجمه شده است.

 همچنین: 

Schmitt R. Aryans- Elr.- vol 2- Fasc 7, 1987- p. 684-687 
 و نیز آثاری که در کتابنامه این اثر آمده است.

 

بر پایه پنداشت ها مبنی بر واقع بودن میهن نخستین 

ه دشت های شمالی اروآسیایی، هندواروپاییان در گستر

نیاکان توده های هندوایرانی جدا شده از جامعه مشترک 

پروتوهندواروپایی، بایستی از این دشت ها  به سوی جنوب 

به راه افتاده و نخست به واحه های کشاورزی آسیای میانه 

و سپس به پشته ایران و شمال هند رهسپار شده باشند. این 

ترین تاریخ هندوایرانیان تقریبا چنین برداشت از دیرین 

در میان همه تاریخدانان، زبانشناسان و باستانشناسان جا 

افتاده و از سوی همگان پذیرفته شده است و به راستی هم 

چنین تعبیر و تفسیری کامل تر از همه پنداشت های پیشین 

است که با فاکت ها و آنالوگ های تاریخی همخوانی دارد. 
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ه های دیگری هم اند که شماری پیرو و با این هم، دیدگا

هوادار دارند. مانند فرضیه ارائه شده از سوی گمکریالدزه 

و ایوانف و نزدیکان شان که مهاجرت دیرین ترین 

هندوایرانیان را در مسیر مخالف می انگارند:  از غرب 

ایران به خاور و شمال خاوری، به هند و آسیای میانه و 

ی. اما این گونه باسازی سپس به دشت  های اروپای

)ریکنستروکسیون(  گذشته های دور، در پهلوی آن  که بر 

گمانه زنی های غیر قابل اثبات تکیه می زنند، با فاکت 

های دست داشته در تضاد و تناقض قرار می گیرند و همین 

گونه خالف مسیر های حرکت و جهات کوچروی های تباری در 

گواهی ها و داده های  گستره های یاد شده که مبتنی بر

 مدلل اند. 

 

آسیای میانه و سرزمین های جنوبی تر « اشغال»خود روند 

از سوی هندوایرانیان بسیار دراز و پیچیده بوده است و 

از دید تاریخی نیز از سوی پژوهشگران به گونه های مختلف 

 بازسازی می گردد.  

 

مدت هاست )به ویژه پس از کشف رد پایی دیرین ترین 

ندوایرانیان در آسیای قدامی در هزاره دوم پ. م.( گمان ه

زده می شود که پیش از آمدن موجی از دشت نوردانی که با 

خود به آسیای میانه و پشته ایران گویش های دیرین 

ایرانی را به همراه آوردند، دست کم موج دیگری هم  بوده 

است که عبارت بوده است از توده های هندوایرانی. کامل 

ر و مدلل تر از هر جایی، این دیدگاه در آثار ت. بارود ت

 بیان شده است. 

 

اوضاع مشخص تاریخی اسکان نخستین قبایل ایرانی زبان به 

آسیای میانه نیز ساده نبود و هنوز از  پرداز کامل و 

 همه جانبه آن  بسیار دوریم. 

 

روشن است در ُبعد باستانشناسی کارهای بسیاری انجام شده 

هر چند هنوز هم کارهای دیگری در پیش رو است. در  است.

این عرصه به ویژه  پژوهش ها و کاوش های انجام شده از 

سوی استاد بانو کوزمینا که در آثار وی بازتاب یافته 

 است، درخور ارجگزاری است.

 

مبنایی در دست است گمان برد که نمایندگان موج نخست 

ان های دخمه یی هندوایرانیان دارندگان فرهنگ گورست

اوایل هزاره دوم پیش از میالد در دشت  –اواخر هزاره سوم

های اروآسیایی بودند که مرده های خود را با مراسمی در 

گورهای دخمه یی به خاک می سپردند. درست در همین هنگام 

فرهنگ همانندی )فرهنگ زمان بابا( در آسیای میانه 

می گردد ]گه  پدیدار می گردد که تا افغانستان هم پخش
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-گواه بر سرازیر شدن این قبایل به این سرزمین ها است

 گ.[   

 

در مناطق کشاورزی آسیای میانه، باشندگان بومی به گمان  

غالب دارای خاستگاه غیر هندواروپایی )پروتودراویدیی؟( 

که دارنده فرهنگ حفظ شده در سایت های باستانشناسی 

با قبایل هندوایرانی پنداشته می شوند،  Vگورکا نازماک 

)اریایی( آمده از دشت های اروآسیایی آمیزش می یابند. 

اما تقریبا سر از ربع دوم هزاره دوم پ. م. در همه در 

مناطق کشاورزی و زمینداری آسیای میانه به جای فرهنگ 

در گستره باختر « سپلی-دشلی»های پیشین )از جمله فرهنگ 

ید که بر فرهنگ )بلخ( آینده( فرهنگ نوی پدید می آ

 چیره گردیده، جانشین آن می شود. VIنازماگ 

 

در اوضاع فراگیری بی چون چرای سنت های زمینداری و 

گ.[، -کشاورزی ]از سوی مهاجران تازه وارد هندوایرانی

فرهنگ زمانه سیمای نوی را به خود می گیرد. به ویژه در 

سنت های خاکسپاری که در گذشته ویژه قبایل دشت نشین 

بود، دگرگونی هایی رونما می گردد و تغییراتی پدید می 

آید. این وضعیت امکان می دهد گمان برد که قسما یا کال 

سیمای تباری باشندگان زمیندار پیشین آسیای میانه هم در 

اثر آمیزش با تازه از راه رسیدگان، به سخن دیگر نخستین 

 هندوایرانیان، دگرگون  شده باشد.      

    

در همین هنگام، نخستین آثار حضور هندوایرانیان در درست 

کافری »آسیای قدامی هم به ظهور می رسد.  امکان دارد 

)نورستانی های کنونی باشنده افغانستان( از « ها

بازماندگان این موج نخستین هندوایرانی بوده باشند. 

چنین می نماید که هنوز در سده های میانه، زبان های 

ن های کافری، در گستره به بارها خویشاوند با زبا

پهناورتر از گستره امروزین بودوباش شان )از جمله  در 

 غور؟( پخش گردیده بود.

 

موج دوم هندوایرانیان با یادمان های فرهنگ اندرونفوا 

 )دقیق تر فرهنگ های اندرونفوا( مرتبط دانسته می شود. 

 

واج  هنگامی که در مناطق زمینداری آسیای میانه رسم و ر

خاکسپاری دخمه یی پخش می گردید، در استپ ها در میهن 

نخستین این فرهنگ و خاستگاه  هندوایرانیان؛ فرهنگ نوی 

 فرهنگ کلبه نشینی. -پدیدار گردیده بود

 

عبارت اند از فرهنگ های  -دو نوع اصلی فرهنگ اندرونفوی

االکولی و فُئدروفی. آن چه مربوط می گردد به  -پتروفی

متقابل همه این گروه های یادمان ها، در میان مناسبات 

باستانشناسان از مدت ها پیش بدین سو کنکاش هایی داغی 
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روان است. اما در تاریخ تباری توده های هندوایرانی 

آسیای میانه نقش برجسته  و پیشتازی را چنین بر می آید  

که دارندگان فرهنگ های االکولی و فُئدروفی بازی نموده 

اید دارندگان فرهنگ االکولی با سنت های گور باشند. ش

کردن مردگان با گرایش غربی آن، اریایی هایی دیرین 

ایرانی زبان بودند و دارندگان فرهنگ فُئدروفی که مرده 

های خود را می سوختاندند، با توده های دارای اتنوژنز 

 اریایی هندی کدامین پیوندهایی داشتند.  

 

آمدن موج نخستین رخ  داده بود، درست مانند آن چه که با 

با سرازیر شدن موج دوم هم دشت نشینان بار دیگر با 

باشندگان زمیندار بومی آمیزش یافتند. روشن است تماس ها 

همواره  نمی توانست دارای بار صلح آمیز باشد. هر چه 

بود، در سده های پسین هزاره دوم پ. م. همین موج دوم 

در مناطق کشاورزی آسیای  زمینه ساز تعویض نو فرهنگی

میانه گردید و بار دیگر در فرهنگ کشاورزی و زمینداری، 

 شماری از سازواره های فرهنگ دشتی وارد گردید.   

 

با قدمت اواخر «  3-یا -گورکا»سایت های باستانشناسیک 

هزاره سوم و اوایل هزاره یکم پ. م.، به گونه تثبیت شده 

هیات  -می شود.متعلق به قبایل ایرانی شمرده 

 ویراستاران[ 

6. Kuiper F.B.I,  Old East Iranian Dialects// Indo- Iraniian Jornal- 1976, -18 

(1)- p. 251. 

 

. ]مرزهای معین یادشده میان زبان های ایرانی غربی و  7

شرقی را که به راستی اکثر در آثار تخصصی کشیده شده، می 

و اما واگرهای بسیار توان  تنها  با مالحضات  فراوان 

پذیرفت. نه دربست. دشت کویر را می توان مرز میان دو 

گروه زبانی یادشده ایرانی می توان پنداشت )راستش حتا 

در این مورد هم کار به آن سادگی نیست که برخی می 

پندارند(. چنین بر می آید که تنها دوره میان تهاجمات 

و خاور به آسیای گ.[ از شمال -بزرگ قبایل ساکی ]و تخاری

میانه در سده دوم پ. م. سرآغاز گسترش وسیع زبان های 

ایرانی خاوری در مناطق کشاورزی این سرزمین و رخنه گویش 

پارسی از غرب به سوی دور دست های خاور ]در دوره های 

گ.[، سر آغاز پهن شدن زبان های -ساسانیان -هخامنشیان

 ایرانی غربی در آسیای میانه گردید.   

 

روشن است در عهد  باستان، بیابان  دشت کویر نمی توانست 

کار چنین مرزی را انجام دهد. زیرا گستره ایرانیان 

به هر پیمانه که آن را دقیق تر تعیین « اوستایی»

ننماییم، باز هم بی تردید )با این کنون دیگر همه موافق 

هستند( در خاور بیابان واقع بود و زبان اوستایی را نمی 

ان  نه به زبان های غربی و نه  زبان های شرقی ایرانی تو
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متعلق دانست )البته، استناد به زبان اوستایی در این 

مورد مشخص تنها آن گاه ارزش دارد، هرگاه  این زبان را 

یک زبان مذهبی ناب که با همه ویژگی هایش در اعصار بعدی 

 تدوین یافته بود، نپنداریم(.

، «رانی: زبان های ایرانی باستانمبانی زبانشناسی ای» -8

 .63، برگ 1978مسکو، 

مقدمه یی بر فیلولوژی »هم چنین ُارانسکی ای. م.، 

 .57، برگ 1988، مسکو، «ایرانی

مسایل دوره بندی زبان های »ائدلمان د. ای.،  -9

تازه های »مجله «// هندوایرانی فاقد یادمان های نوشتاری

 . 116برگ ، 3، شماره 1972، «پژوهشگاه علوم

دوره بندی سنتی زبان های ایرانی به پیمانه چشمگیری 

منوط به دوره بندی یادمان های نوشتاری است یعنی دوره  

تاریخی. با  -بندی یی که مبتنی است بر نشانه های فرهنگی

این هم، در بسیاری از موارد، دوره بندی بر اساس نشانه 

اساس نشانه های زبانشناسیک می تواند با دوره بندی بر 

تاریخی مطابقت داشته باشد. برای نمونه  -های فرهنگی

در باره تناسب دوره بندی »نگاه شود به: ُارانسکی ای. م. 

تاریخ زبان با دوره بندی یادمان های نوشتاری )از روی 

، «زبان های جهان»مواد ومدارک زبان های ایرانی(// مجله 

 .34، ص. 2، شماره1975

 

در « سارماتی -گویش های اسکیتی».، . آبایف، و. ای10

مبانی زبانشناسی ایرانی: زبان های ایرانی »کتاب 

 364 -272، ص. «باستان

 و نیز:  

Mayrhofer M. Die rekonstruktion des Medischen. Anzeigen der Phil.- hist. 

Klasse der Österreischen Academie der Wissenschaften. Ig, 1968. 

11. Brandeustein W. Mayrhofer M. Handbuch des Altpersischen.- Wiesbaden, 

1964.- S.17-26; Hinz W. Neu Wege im Altpersischen.- Wiesbaden, 1973.-

S.15-19. 

12. Henning W. B. The Disintigration oft he Avestic Studies // Henning W.B. 

Selected papers II .- Acta Iranica.- 1977.- Nr. 15.- P. 151-167. 

آن هم  -]دژوی. ای. ائدلمان هم به نتیجه گیری همانندی

بر اساس مواد فونیتیک )که به گونه یی که در باال 

خاطرنشان ساخته شد، دارای اهمیت ویژه برای تقسیم بندی 

دیالکتولوژیک زبان های ایرانی اند( در پژوهش ویژه خود 

در باره فونولوژی زبان های ایرانی رسید: زبان اوستا در 

یرین ترین و کهن ترین بخش خود با نبود  سامانه خصوصیات د

هم ایرانی غربی و هم ایرانی شرقی ... مشخص  -«نوآورنده

« پرا زبان»می شود. در این حال، زبان اوستا در تراز یک 

)زبان پیشینیان( در جا نزد و راه تکامل ویژه خود را 

 چندان دور نه(.« پرا زبان»پیش گرفت )هر چند هم از 

دستور مقایسه یی زبان های »)نگاه شود به: ائدلمان، 
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شورای  -(217، ص. 1986، فیلولوژی، مسکو، «ایرانی خاوری

 ویراستاران[

« مبانی زبانشناسی ایرانی: زبان های ایرانی باستان. »13

 ، 138-136ص. ص. 

Compendium Linguarum Iranicarum. Herausgeforben von Rudiger Schmitt.-

Wiesbaden, 1989.- S. 32-33; Alphabete und Schrift-Zeichen des Morgen- und 

des Abendlands.- Berlin, 1969.-S.21 

14  . Henning W.B. Mitteliranisch.- Handbuch der Orientalistik. Abt.1. Bd. 

4, Iranistik. Abschn.1, Linguistik.- Leiden; Köln, 1958.- S.21.                          
                                                                     

 33-30، 22-21. همان جا، ص. ص. 15

در کتاب « زبان باختری»کامنسکی ای. م.،  -. استیبلین16

، ص. «مبانی زبانشناسی ایرانی: زبان های ایرانی میانه»

319-317. 

مبانی »در کتاب « زبان ختنی ساکی». هیرسینبرگ ل. گ.، 17

 .236/237، ص. «زبانشناسی ایرانی

18. Sunderman W. Schriftsysteme und Alphabete im Alten Iran.-

Altorientallistische Forshungen. Bd.12.H.1 .1985.-S.101-113.  

، مسکو ترجمه «میراث ایران». فرای، ریچارد  نلسن، 19

 . 72، ص. 1992روسی، 

 گ.[-]این کتاب به پارسی هم ترجمه  شده است

 723 تا 727 – 8، 2]گزارش استرابون )جلد پانزدهم، ص. ص. 

 به شرح زیر است: 

، مرز  Eratosthenاو در آغاز با اشاره به گزارش ائراتوسفئن

اریانا را معین می کند )از روی این مرزبندی چنین بر می 

آید که نه پارس، نه هند، نه باختر و نه سغد  ]و نه هم 

 گ.[ هیچ کدام شامل گستره اریانا نمی شوند(. -کابلستان

 

حظات خود را بر گزارش می افزاید: وی )استرابون( سپس مال

اما نام اریانا بخشی از )کشورها یا سرزمین های( پارس »

ها و مادها را هم در بر می گیرد و همین گونه بر کشورها 

یا  سرزمین های واقع در شمال: باختری ها و سغدی ها هم 

گسترش می یابد. زیرا هرگاه تفاوت های اندک را در نظر 

 همه آن ها همزبان اند.  نگیریم، تقریبا 

 

بسیار مهم است منبع این گزارش را تثبیت کرد. تعیین مرز 

داده می  Eratosthenاریانا دقیقا از روی گزارش ائراتوسفئن 

شود. زیرا با این گونه تعبیر و تفسیر، این مرز با یکی 

 )بخش فرضی یی که روی آن ائراتوسفئن –ها  sfragidaاز 

Eratosthen مسکون را از هم جدا می کند( مطابقت  زمین های

دارد. روشن است که مرزهای این بخش ها نیز فرضی اند و 

در این مورد با ساحه اریانای تاریخی ]ایران[ مطابقت 

نداشتند. از همین رو، استرابون توضیحات بایسته را  بر 

آن می افزاید. اما پرسش در این است که آیا او در 
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هم به ائراتوسفئن تکیه داشته  توضیحات اضافی خود باز

 است یا آن را از کدام منبع دیگری بر گرفته است؟ 

ناشر  فراگمنت های اثر ائراتوسفئن بر آن است که  -برگر

جایز نیست نقل قول را به تعیین مرزهای اریانا منوط »

 «.کرد

 (Berger. H. Die geographischen Fragmente des Eratosthenes – Leipzig, 

1889-s. 242) 
دانشمندان دیگر ترجیح می دهند توضیحات را به مگاسفئن 

 یا آپولودور نسبت بدهند.

Tomaschek W. Ariana- RE, II (I), 1896-p. 814) 

 
به راستی، هم مگاسفئن و هم آپولودور باختر را حتا 

 همچون نگین کل اریانا می پنداشتند.

 (516ص  -XI  ،11 ،1)نگاه شود به: استرابون،  

با این هم، هر چه بود، تعلق داشتن این توضیحات به  

Eratosthen  از دید ما بیشتر محتمل است. سخن بر سر آن است

در نوشتن شرح و وصف آسیای میانه بیشتر از  Eratosthenکه 

آثار مولفان عهد الکساندر مک دونی بهره گرفته بود.  و 

فاکت  درست در آثار تاریخ نویسان الکساندر می توان 

هایی را یافت که بر اساس آن به گمان غالب این توضیحات 

 مدلل شده بودند. 

 

در یکی از صحنه های تراژیک جنگ برای مکدونی ها در سغد، 

فرموخ لیکی )اهل لیک؟( ترجمان که زبان های باشندگان 

بومی را نیک می دانست، خودنمایی می کند. )نگاه شود به: 

 (3، 5، 7، 3رم، ص. ص. آریان، آناباسیس، جلد چها

 

بیش از این، از او به گونه مستقیم در هیچ جایی یاد نمی 

شود. اما چنین بر می آید که از وی بی آن که نامش گرفته 

شود، در یک صحنه قدیمی تر یاد می کنند: یک نفر لیکی که 

زمانی اسیر بود، در خدمت  الکساندر او را در لشکرکشی 

کرد )کورتسی، جلد پنجم، ص. ص. به پرسپولیس  همراهی می 

دوازدهم؛ دیودور، جلد هفدهم، ص.  -؛ جلد پنجم10-13، 4، 4

؛ پولئین، 37؛ پولوتراخ، الکساندر، 6، 5، ص. ص. 58ص. 

؛ آریان، آناباسیس، جلد سوم، ص. 27، 3جلد چهارم، ص. ص. 

 ( 4، 8ص. 

 

این گونه، این آدم لیکی که زبان پارسی را نیک می داند، 

یدن به سغد )جایی که در گذشته هیچگاهی آن را با رس

ندیده است( در رکاب الکساندر، می تواند به زبان های 

بومی سخن بگوید ]و به آسانی نقش ترجمان را بازی 

نماید[. روشن است چنین چیزی تنها در صورت نزدیکی بسیار 

زبان های سغدی و پارسی ]باستان[ آن برهه ممکن بوده می 

 یز در باره زبان باختری هم صدق می کند. تواند. عین چ
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اما چنین می نماید که چنین چیزی به دشوار می توانست 

ممکن باشد هرگاه منظور ما از زبان های سغدی و باختری 

عصر الکساندر همان زبان های ایرانی خاوری شناخته شده 

 از روی یادمان های هزاره یکم میالدی باشد. 

 

ان هخامنشی با زبان های باختری و ]یعنی زبان پارسی باست

سغدی بسیار نزدیک بوده اند. برعکس، زبان های ایرانی 

شرقی دوره های کوشانیان و یفتلیان و همین گونه زبان 

های سغدی و ...از زبان های ایرانی غربی مانند زبان های 

پارتی و ساسانی متفاوت بوده اند. دلیل آن چند چیز می 

 تواند باشد: 

زیر شدن توده های ساکی و کوشانی )و سپس هپتالی یکی سرا

و کیداری و خیونی( از گانسو و تورفان و کاشغر و... به 

گستره آسیای میانه و ایران شرقی )افغانستان کنونی(، دو 

دیگر، رهیابی آیین بودایی، تاثیر زبان های هندی، چینی، 

تبتی، مغولی و تورکی از مسیر راه ابریشم بر این دو 

ه و از سوی دیگر، نیز نزدیکی زبان های پارتی  و گستر

ساسانی با ارمنی و زبان های رایج در بین النهرین و 

همین گونه راهیابی آیین های یهودی و مسیحی به گستره 

 گ.[-ایران غربی.

 

به هر رو، زبان های اسکیتی ])که از زبان های ایرانی   

وت از زبان گ.[ معاصر الکساندر متفا-خاوری به شمار اند(

گ.[ -های باختری و سغدی به زبان پارسی ]باستان هخامنشی

چندان نزدیک نبودند. از این جا می توان چنین نتیجه 

گیری کرد که زبان های ایرانی باشندگان زمیندار آسیای 

 -میانه اعصار پیش از تهاجم بزرگ قبایل اسکیتی ]و تخاری

غربی نزدیک گ.[ در سده دوم پ. م. به زبان های ایرانی 

بوده اند تا به زبان های ایرانی شرقی قبایل ساکی یا 

 -دست کم میان این دو گروه یک وضعیت میانی را داشتند[

 شورای ویراستاران.

 topoformantsبار دیگر در باره »خرامف،  آ. ل.،  -20

پیک پژوهشگاه  علوم تاجیکستان شوروی، شعبه «// سغدی

  89-85(، ص. ص. 53) 3، شماره 1968علوم اجتماعی، 

در کتاب « زبان سغدی»لیفشیتس و. آ.، خرومف آ. ل.،  -21

، ص. «مبانی زبانشناسی ایرانی: زبان های ایرانی میانه»

 350-347ص. 

، ص. 1987، مسکو، «زبان های ایرانی نو»خرومف آ. ل.،  -22

 701 -644ص. 

-314، ص. «زبان باختری»کامنسکی ای.م.،  -استئبلین -23

315 

24. Maricq A. Lagrande inscription de Kaniska et, l,etec-tokharien, l,ancien 

langue de la Bactriane// JA.-1958, 246.-P. 384.   

25. Henning W.B The Bactrian inscription// BSOAS.-1960.-Vol. 23.-pt1,-P. 

47-55.   
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سیاری ]به راستی، زیر تاثیر اتوریته هینینگ، شمار ب -26

از پژوهشگران )هر چند نه همه( اکنون زبان اصلی 

سنگنبشته کوشانی را باختری می پندارند. اما از دید 

تاریخی چنین پنداشتی به هیچ رو مدلل نیست. خود هینینگ 

در تایید دیدگاه خود بر آن تکیه  می زند که زبان 

سنگنبشته سرخ کتل وضعیت میانی را بین زبان پشتو و زبان 

منجی از یک سو و زبان های سغدی، خوارزمی و  -اهییدگ

 پارتی از سوی دیگر دارا است. 

 )نگاه شود به:

Henning W. B. The Bactrian Inscription) 
اما این وضعیت زبانی در منطقه مورد نظر نه پیشتر از 

اوایل عهد ایرانی میانه، پس از سرازیری قبایل اسکیتی 

ود. برای عهد ایران باستان در سده دوم پ.م. تثبیت شده ب

مبنایی هست تا )به گونه یی که در باال خاطرنشان ساختیم( 

وضعیت دیگری را گمان زد. افزون بر این، چنین چیزی یک 

حادثه بسیار بی نظیر می بود هرگاه دودمان شاهی برخاسته 

از فاتحان کوچی، زبان باشندگان بومی را زبان نخست رسمی 

 ی خود بر می گزیدند. سنگنبشته های یادمان

 

اشکانیان زبان بومی پارتی را برای مراودات و مکالمات 

روزمره به کار می بردند، اما نه برای سنگنبشته های 

شاهی. هخامنشیان دبیره ویژه یی را برای زبان مادری 

پارسی خود بر گزیدند که آن را برای نوشتن نسخه نخست 

چند کاتبان آرامی، سنگنبشته های شاهی به کار ببردند. هر

 َاَکدی و ایالمی را در خدمت داشتند. 

 

...و به راستی، با آن که تاریخ کاربرد خط در عصر 

کوشانی تثبیت نشده است )سده یکم یا دوم میالدی(، 

کوچکترین اشاره یی هم به آن نیست که چنین خطی پیش از 

به قدرت رسیدن کوشانیان و یا حتا تا آمدن تخاریان 

ها یا ماهبانویان( کوچی به باختر وجود داشته  )یوئه شی

است. افزون بر آن، برخی از داده ها از جمله داده های 

مشاهدات جغرافیایی تاریخی دال بر آن اند که  این خط می 

توانسته است تنها پس از تهاجم اسکیت  ها در سه دوم پ. 

 م. به گستره باختر پدید آمده باشد.

    )Gershevith I. Bactrian Literature.- CHI . 1983- vil.3 (2). – p. 1255). 

بنا بر این، احتمال آن بیشتر می رود که زبان سنگنبشته 

زبان تخاریان )کوشانیان( آمده به باختر باشد،  -سرخ کتل

همان گونه که در گذشته بسیاری از دانشمندان می 

پنداشتند تا این  که  زبان باختریان  بومی. در واقع، 

مبانی »است )نگاه شود به: « تخاری»ام این زبان ن

، مسکو، «زبانشناسی ایرانی: زبان های پارسی باستان

 (16، ص. 1974

 



 540 

با این هم، باید به سنجش داشت که کاربرد نام زبان 

تخاری برای زبان سنگنبشته سرخ کتل پیچیدگی های 

ترمینولوژیکی را به بار می آورد. زیرا در علم  

)فقه الغه( این نام به زبان دیگری داده شده لینگویستیک 

است ]منظور زبان سیرها یا تخاری های مستعار است که به 

 گ. [-اشتباه تخاری خوانده شده بودند

27. Pelliot P. Tokhrien et Koutheen// JA.-1934.-224.-P.50 
، «زبان های ایرانی در پرتو تاریخ»ُارانسکی، ای. م.، 

 .23-22، ص. ص. 1979 مسکو،

در باره مساله زبان های سغدی و ». برتلد، و. و.، 28

   496، ص. 1964(، مسکو، 2، )2، کلیات آثار، ج. «ُتخاری

زبان های ایرانی در پرتو »و نیز ُارانسکی، ای. م.، 

 .23-22، ص. ص. 1979، مسکو، «تاریخ

 346، ص. «زبان باختری»کامنسکی،  -. استئبلین29

هیچگونه مواد و مدارکی که گواه بر گسترش  شن است. ]رو30

هفتم پ. م. به این پهنا  -زبان خوارزمی در سده های ششم

و دامنه بوده باشد، در دست نیست )و در کل، یادمان های 

زبان خوارزمی با چنین قدمتی هم وجود ندارد(. آن چه که 

« خوارزم بزرگ»مولف نوشته آورده است، مبتنی بر فرضیه 

که برای نخستین بار از سوی مارکورت مطرح گردیده  است

بود و پسان ها از سوی هینینگ و گیرشیویچ و شمار دیگر 

از دانشمندان پشتیبانی و به آن مفهوم تازه یی بخشیده 

شده بود که آن را با سنت های زرتشتی پیوند می زد. طبق 

این فرضیه، پادشاهی باستانی خوارزم که با آن پادشاهی 

ششم پ. م.( )در دوره -ویشتاسپ )در سده های هفتم کاوه

زرتشت( پیوند زده می شود، در بیرون از گستره واحه 

خوارزم پهن بود و مرو و هرات را هم در بر می گرفت. اما 

چنین پنداشتی تنها یک فرضیه است. آن هم  فرضیه روی هم 

رفته بس سست و لرزان که مبتنی بر منابع نیست. ما در 

شورای  –ر باال به تفصیل توضیحات داده  ایم. زمینه د

   ویراستاران[     

فرهنگ دانشنامه »، در «زبان خوارزمی». لیفشیتس و.آ.، 31

-573، ص. 1990، مسکو، «یی )دایره المعارفی( لینگویستیک

574 . 

زبان پارسی ». راستورگویوا و. س.، مولچانووا ای. ک.، 32

ی ایرانی: زبان های مبانی زبانشناس»در کتاب « میانه

 ؛6/146، ص. 1981، مسکو، «ایرانی میانه

 و نیز:

، «زبان پارتی»راستورگویوا و. س.، مولچانووا ای. ک.، 

، «فرهنگ دانشنامه یی )دایره المعارفی( لینگویستیک»در 

 ، 491، ص. 1990مسکو، 

 و همچنان:

، همان جا، ص. ص. «زبان پارسی میانه»مولچانووا ای. ک.، 

368-369 
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 و نیز:

Sonderman W., Parthisch.- Compendium, S. 114-137,  

 Sonderman W., Mittelpersisch.- Compendium, S. 138-164. 
 

   

 

                          

          

      
 عزیز آریانفر

 
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی 

 )آمیزه یی( پارسی دری

 بخش دوازدهم  

B1 
 یادمان های نوشتاری

به زبان های توده های ایرانی آسیای میانه پیش از  

 اسالم

 )تا سده هشتم میالدی(

 اوستا

ævestá 
 

 یادداشت:

تاریخ خلق »در این جا ترجمه فصل یازدهم جلد یکم کتاب 

، تدوین شده از سوی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه «تاجیک

زیر نظر اکادمیسین ( 523-492علوم تاجیکستان )برگ های 

را که مربوط به  1999لیتوینسکی و اکادمیسین رانوا، 

زبان های ایرانی باستان و میانه از دو سوی پشته ایران 

اند، )در دو بخش( خدمت پیشکش می کنیم. شایان یادآوری 

است که این کتاب به زبان روسی به کمک وزارت فرهنگ 

شعردوست در  تاجیکستان به یاری استاد داکتر علی اصغر

 تهران چاپ شده است.   

 

پیشکش حضور دوستان گردید. اما آن چه  Aچندی پیش بخش 

می گردد، بایسته است نکاتی را به عرض  Bمربوط به بخش 

 برسانیم:
با توجه به گرانباری متن و پیچیدگی آن که نیازمند دادن 

توضیحات ضروری در هر مورد و نیز مقایسه آن با آن چه که 

ینه در آثار چاپ شده به زبان پارسی دری در دست در زم

است و نیز با توجه به دشواری پژوهش در زمینه، بایسته 

دیدیم هر یادمان مکتوب را جداگانه به دست نشر بسپاریم. 

چون در کتاب نخست به معرفی اوستا پرداخته شده است، ما 

آن چه   B1نیز در این جا بر روال گذشته، در آغاز در بخش

که در باره اوستا در ویکی پیدیا به زبان پارسی دری  را

آمده است، می آوریم. همچنین ترجمه بخش هایی از اوستا 
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از ویکی پیدیا به زبان روسی با چند جدول را هم به آن 

 می افزاییم. در پی آن، یک نوشته پژوهشی زیر نام

یکی از پژوهشگران  نوشته« هاي كهن در اوستا افسانه»

 خدمت پیشکش می کنیم و سپس در بخش دوازدهم    ایرانی را

B2 را تقدیم می کنیم تا خوانندگان  ترجمه متن روسی

گرامی بتوانند با مقایسه چهار متن، به برداشت های 

   بهتری دست یابند:  

 

 اوستا

)برگفته از ویکی پیدیا با اندکی ویرایش و فشرده 

 سازی(

وشتار و ترین ن نام فراگیر مجموعه کهن َاو ستا

است، که همانا دانشنامه ایرانیان  ایرانیان های سروده

 naska کتاب() نسک بوده و در روزگار باستان بیست و یک

های اوستا بر  اکنون دارای پنج بخش است. بخش  داشته و هم

 :اند  این پایه

َیسنه 
در  گاهان که سخنان زرتشت، شناخته شده با نام  191

 سرودهای) ها یشت آن گنجانده شده،

اوستا از سوی  .اوستا خرده و ویسپرد ،وندیداد ،(نیایشی

در برلین به فرانسوی ترجمه و  1858ایگناسیو به سال  

 چاپ شده است.

   

 واژه شناسی:

دانش و  به چم  ، واژه َاو ستا که در خود کتاب نیامده

ترین کتاب   نام کهن ،«ودا» است و با واژه شناخت

توان به  همرفته اوستا را می همریشه است. روی هندوان دینی

مرجع  دانست که آن را« دانشنامه»یا « نامه آگاهی»چم  

 د.نامن نیز می نامه

 

« آپستاواکا»و  پارسی میانه در« بستاگا» -های این  ریشه

در متون کهن دوران پس ت. اس پارسی باستان در( خدا )ستایش

های دیگر نیز یاد شده است. از  از اسالم، از اوستا با نام

 ابستا چون ییها توان نام آن میان می

                                                 

به چم   yasna -، در اوستاyasn،yazišn  -یسنا، به پهلوی . 191

به چم  ستودن، تقدیس. برای مقایسه در  yaz ستایش، از فعل 

 گ.-yajña  -سانسکریت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B6%D0%BD%D0%B0
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(a)bestā(h)، ،ستا، و ستا، َابستاق، َاستا 

.بر شمردرا  بستاق و َابستاغ آبستا، اوستاک،
۱ 

 

 :آمده است مجمل التواریخ در

 ،خوانند وستا و ابستا که ایشان بستاق کتاب زردشت و»...

 «عرضه کرد. گشتاسب بر

 

اش آورده است: در سروده خاقانی همچنین
۲ 

  روم آن جا که آبستا بخوانم

 چو این جا معنی قرآن ندانم

 

  تاریخچه اوستا:

دست کسان پرشماری  های اوستا در دوران های گوناگون به بخش

است، ولی از آن میان تنها بخشی از سرودها از  نوشته شده

های اوستا دربرگیرنده است از  است. نوشته زرتشت خود آن  

و دیگر ایزدان و نمادهای  امشاسپندان و اهورا مزدا نیایش  

های آدمی در جهان بهشت و دوزخ و داستان  طبیعت و بایسته

 های ملی.

 

کاخ پادشاهی ایران را  اسکندر مقدونی که پس از آن گویند

فرمان داد تا  بالش اشکانی .اوستا را نیز سوزاند ،آتش زد

اردشیر  .اوستای پراکنده را از شهرهای ایران گرد آورند

شاپور  را مأمور سامان دادن آن کرد. پسرش تنسر ،بابکان

نجام اوستا را به همان اکرد و سرکار پدر را دنبال  یکم

ها و شرح   کهن به بیست و یک نسک بخش کردند و نام شیوه

های دیگر آمده  و کتاب دینکرد ها در کتاب  پهلوی این نسک

است
۳  

گانه اوستا به سه بهر بخش  های بیست و یک نسک

 است: شده می

 (Gāsānīg)  های گاسانیک در دانش و کار مینوی. نسک -

 (Dādīg) .های داتیک در دانش و کار جهانی نسک -

ردارهای میان  های هاتک مانسریک در آگاهی از ک نسک -

.جهان  مینوی و جهان  خاکی
۴ 

(Hadag-mansrīg) 

 

 :های زیر است اوستای امروزی دارای بخش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-dehkhoda-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-4
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 بخشی از یسن است. گاهان ،یسنا -

 ویسپرد -

 وندیداد -

 ها یشت -

 .خرده اوستا -

 

شوند، ولی  )که به زرتشت نسبت داده می« یشت»های  سروده

توان گفت که وی آن ها را نسروده است(  کمابیش می

دوره  رود که وابسته به جای دارند و گمان می ستای نواو در

نیز « وندیداد»پیش از میالد( هستند.  ۳۳۰تا ۶۴۸) هخامنشی

رود که دیرتر و در  که در اوستای نو جای دارد، گمان می

یالدی( سروده شده م ۲۲۴ پیش از میالد تا ۱۴۱) ها پارت زمان

ترین بخش اوستاست که  برگیرنده تازه در« ویسپرد»باشد. 

 دوره ساسانی نوشته شده و به پارسی میانه به زبان

 گردد. میالدی( بر می ۶۵۱ تا ۲۲۶)

 

کوپنهاک پایتخت  نویس اوستا، اکنون در ترین نگارش دست کهن

میالدی نگاشته شده است، این  ۱۳۲۵دانمارک است و در سال 

  نگارش را خاورشناس سرشناس دانمارکی وسترگارد

(Westerguard)  .با خود از ایران به اروپا برد
۵ 

 

 :شدن نخستین دست به تدس

رود که برخی از نوشتارهای اوستا پیش از نوشته  گمان می

کتاب » اند. ها به گونه گفتاری نگاه داشته شده سده ،شدن

نوشته  پس از میالد چهارمیا  سومکه در سده  «ارداویراف

های موجود  و برخی از دیگر نوشته ها گات کند که شد، بیان می

ود به ایران موج اسکندر مقدونی در اوستا پیش از یورش

کتابخانه  ،های آیران اند. برپایه دیدگاه شاتروی بوده

ویران شد. با  اسکندر مقدونی دست سوزی به کاخ در یک آتش

توان تأیید کرد؛  یک از این ادعاها را نمی یچاین همه، ه

اکنون هیچ اثری از  ،اند چرا که اگر این متون وجود داشته

گیری کرد که  نتیجه راسموس کریستین راسک آن ها نیست. اما

یک ادبیات بسیار بزرگ های مانده  از بازاین متون باید 

 در اثر خود به نام پلینی بزرگ باشند، همان گونه که

کند  یک موبد ازمیری را توصیف می «یخ طبیعی )پلینی(تار»

دو میلیون از قطعه »از میالد  پیشکه در سده سوم 

طور که پیتر کالرک  همان«. کرد های زرتشت را تفسیر می سروده

، ۱۹۹۸« )دین زرتشت، آشنایی با یک مکتب باستانی»در 

و متون کهن « ها گات»سازد که اگر  برایتون( خاطر نشان می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B4%DB%B8_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B3%DB%B0_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B1_(%D9%BE%DB%8C%D8%B4_%D8%A7%D8%B2_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2%DB%B4_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B6%DB%B5%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%B6%DB%B5%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%81%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C_(%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C)
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اند،  شده تنها به طور شفاهی دست به دست می« یسنا»تر 

 است. احتمال حفظ کیفیت زبان قدیمی آن ها وجود نداشته

 

 (:ویرایش پسین)ویرایش 

 نهمه یک اثر نیمه مذهبی مربوط به سده ک« دینکرد» طبق

ولگاسس  رود که است، شاه ولخش )گمان می

میالدی  ۱۹۱ تا ۱۴۷ های در سال بوده که پارتی شاه چهارم

کرده( تالش کرد که متون مقدس را گرد آوری و  حکومت می

نجام شدن( اتنظیم کند. چیزی از نتایج این کار )در صورت 

، است. در سده سوم میالدی باقی نمانده

میالدی( به  ۲۴۱ تا ۲۲۶) اردشیر اول ،ساسانیان شاهنشاه

فرمان داد که متون دینی را  تنسر -موبد بزرگ خود

نتایج کار تنسر یک مجموعه  ،دینکرد آوری کند. بنابر جمع

)نه به زبان اوستایی گاتایی جلدی به زبان اوستایی  ۲۱

 ۵/۳فصل و تقریبا   ۳۴۸ها بود که از « نسک»اصلی( به نام 

 .شد میلیون کلمه تشکیل می

 

 نجام شد.( ا ۳۷۹ تا ۳۰۹) شاپوردوم آخرین ویرایش در زمان

 

 :ان اروپاییاندیشمند

متون اوستا نسبتا  دیر به دست متفکران اروپایی 

به  ۱۷۵۵ در سال دوپرون -آبراهام آنکوئتیل رسید.

دست ه ب پارسی سفر کرد و این متون را در جوامع هند شرق

اساس یک ترجمه به  این متون را بر ۱۷۷۱ آورد. او در سال

به زبان فرانسوی منتشر  رسیپا توسط یک موبد فارسی نو بانز

کنونی( در  مومبای) بمبئی در دیدار از راسموس راسک کرد.

آوری کرد و  چندین دست نوشته از اوستا را جمع ۱۸۲۰ سال

برای نخستین بار با بررسی زبان اوستایی به این نتیجه 

مانده یک مجموعه بزرگ از  رسید که این متون باید باقی

باشند. متونی که راسک آن  بلخ باستان و پارس متون مقدس

قرار  دانشگاه کپنهاک آوری کرد، اکنون در کتابخانه را جمع

موزه  و خانه هند شرقی های دیگر در دارند. دستنوشته

و  انگلیس آکسفورد در کتابخانه بودلیان در لندن، بریتانیا

 شوند. نگهداری می پاریس های مختلف در کتابخانه دانشگاه

 

 :زند

])و  «(ترجمه»یا « تفسیر»)به معنای  Zend یا« زند»واژه 

به آخرین گ.[ -(zaintiنیز به معنای دانش، آگاهی و... 

اطالق  پازند و پارسی میانه به زبان متون پهلوی های متمم

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7&action=edit&section=4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B3%D8%B3_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B2%DB%B6_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B4%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%B3%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B0%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B7%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B3%DB%B7%DB%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B5_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B7%DB%B1_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%85%D8%A8%D8%A6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B8%DB%B2%DB%B0_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%A2%DA%A9%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
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شود. این تفسیرها که مربوط به اوایل  می

هستند، برای استفاده متون مذهبی نوشته  ساسانیان دوره

های مذهبی به عموم )که به زبان  موزشنشدند؛ بل که برای آ

 ،. در مقابلبه کار می رفتندکردند(  اوستایی تکلم نمی

ماندند و به زبان  متون اوستا به عنوان متون مقدس باقی

شدند.  خوانده میشد(  تلقی می مقدس اوستایی )که یک زبان

برای اشاره به اوستا یا « وستاا-زند»استفاده از عبارت 

به عنوان نام یک زبان یا متن، « زند»به کار گیری واژه 

اند. در  اشتباهاتی هستند که اخیرا  متداول شده

گزارش داد که به او گفته شده  دوپرون -آنکوئتیل ۱۷۵۹ سال

سر ویلیام  ای باستانی تر است.ه نام زبان نوشته« زند»که 

 ،منتشر شد۱۷۸۹ در سومین اثر برجسته خود که در سال جونز

کند که به او گفته  از گفتگویی با یک کشیش هندو یاد می

 «زند، نام متون مقدس و اوستا، نام زبان است.»بود: 

 

متفکران غربی بسیار رایج شد و  میاناین سرگشتگی در 

واردی به متون کهن تر اطالق هنوز هم در م« اوستا -زند»

شود )هرچند نادرست است(. اثر اولیه راسک با عنوان  می

در این ( ۱۸۲۱)بمبئی، « بحثی در باره اعتبار زبان زند»

اوستا  زند»سرگشتگی نقش دارد. کتاب وسترگارد با عنوان 

تنها این ( ۱۸۲۵-۵۴)کپنهاک « های مذهبی زرتشتیان یا کتاب

 اشتباه را ترویج کرد.

 

 :اوستای متاخر

ها، ویسَپَرد، خرده اوستا  اوستای متاخر شامل قسمتی از یسن

ها، وندیداد،  )نیایش، گاه، سی روزه، آفرینگان(، یشت

هاّدخت نسک، َاَوَگَمَدیچا، وثانسک، آفرین پیامبر زرتشت و 

و شتاسپ )گشتاسب( یشت است و پنج ششم از کتاب دینی 

های اوستا با دین  ین بخشدهد. در ا زرتشتیان را تشکیل می

زرتشتی متاخرتر روبرو هستیم. پس از زرتشت و شاید در 

 همان زمان او، بسیاری از عقاید قدیم ایرانی و

های دینی خدایان قدیم  ها و  آیین هندوایرانی که در نیایش

های این خدایان  ها و افسانه منعکس بود، همراه با اسطوره

های این پیامر  با عقیده های دینی پیش از زرتشت یا آیین

در آمیخت و از آن متون اوستایی متاخر حاصل شد. ایجاد 

این تلفیق بر اثر گسترش دین زرتشتی در نواحی مختلف 

ایران بوده است. برخی بر آن هستند که پس از زرتشت با 

های او آمیخته شد، اصوال  مقبول زرتشت نبوده است و  گفته

ت قدیم، روحانیون پیرو او تنها عالقه و پای بندی به سن

های او  را بر آن داشته تا این فکرها را با عقیده

 د.نبیامیز

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B5%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D9%86%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B7%DB%B8%DB%B9_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
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اما از سوی دیگر، عدم ذکر نام خدایان قدیم هندوایرانی  

دلیل قطعی برای مخالفت  ،های پرستش آنان در گاهان و آیین

با زرتشت با این افکار نیست. زرتشت در گاهان بر آن است 

های خویش را بیان کند و آنچه در  و نوآوری که اصول عقاید

مد نظر داشته، شاید تغییر نظر طرز اندیشه مردم نسبت به 

عالم الوهیت است، نه خاصه دخالت در آیین پرستش خدایان، 

های  جز مواردی که پسند او نبوده است مانند قربانی

بیدادگرانه و افراطی. در نظر او َاهوَره َمزدا برترین خدا 

ه در میان شش امشاسپند قرار دارد. خدایانی که است ک

ها )دیوها( هستند که  زرتشت آن ها را طرد کرده است. َدیَوه

روند. پرستش  ی از خدایان هندوایرانی به شمار میی دسته

« دیوها»این ها هرگز جایی در آیین زرتشتی پیدا نکرد و 

 اهریمنی و شیاطین نزول کردند. اگر زرتشتنیروهای به حد 

با پرستش خدایانی همچون مهر یا با مراسمی همچون فشردن 

هوم و غیره مخالفت اساسی داشت، این گونه، خدایان و 

توانستند زمانی پس از او در قلب دین  ها مشکل می آیین

ها است، راه یافته  زرتشتی، که از محافظه کارترین دین

باشند. اوستای متاخر همچنین شامل دعاها و ذکرهایی است 

که پس از زرتشت تألیف شده است.
۶ 

 

توان به  در باره تاریخ تألیف و تدوین اوستای متاخر نمی

های آن یعنی  ترین بخش قطعیت اظهار نظر کرد. شاید قدیمی

اکنون در دست است، در سده نهم  های کهن، به صورتی که یشت

یا هشتم پیش از میالد، حدود یک سده پس از گاهان، تألیف 

و تدوین شده است.
۷ 

 

 :یسنا

 

 
 .پارسی میانه یسنا به خط و زبان

 

و از نظر « پرستش و نیایش»اللفظی به معنی  َیسن تحت

اشتقاق لغوی با کلمات جشن و ایزد فارسی همریشه است. 

بنا  .ار دارندها قر های هفت فصل در میان َیسن گاهان و َیسن

تا است و  ۷۲ها  یسن دها تعدا بر این، با محاسبه این بخش

های قدیم تر را جداگانه به شمار آوریم،  اگر این بخش

ها را در روحان، با  تا است. همه یسن ۳۸تعداد آن ها 

عنوان زوت و راسپی، در مراسم دینی َیسنا )َیز ش( که طی آن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-7
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_J2_fol_175_Y_28_1.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bodleian_J2_fol_175_Y_28_1.jpg?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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و با شیر دعا خوانده شود  شیره گیاه مقدس هوم فشرده می

ها به طور کلی از  خوانند. مطالب یشن گردد، می مخلوط می

 :این قرار است

  شامل ذکر ایزدهایی است که به شرکت در  ۸تا  ۱یسن

شوند و نثارهایی که به آن ها  مراسم یسنا خوانده می

گردد. تقدیم می
۸ 

  که به  ۹شود. در یسن  هوم َیشت نامیده می ۱۱تا  ۹یسن

صورت گفتگویی میان َاهوَره َمزدا و زرتشت است، به توصیف و 

هوم و ذکر کسانی که به فشردن این گیاه  هاهمیت شیره گیا

اند و  و فراهم آوردن شیره آن برای مراسم یسنا پرداخته

به پاداش آن به هر یک اعطا شده است، اختصاص  پسری که

دارد: ویَونگهان پدر جمشید، آثوَیه
Latin ۱ (آبتین )َاثفیان ،

پدر ُاورواخشَیه)اثرط(  ref>Latin ۲/>، ثریَتهفریدون پدر
Latin 

در ستایس هوم و  ۱۰پدر زرتشت. َیسن  پورشسب و گرشاسب و ۳

شامل نفرین گاو و اسب و هوم بر کسانی است که  ۱۱یسن 

کنند و در باره سهمی است  مطابق آیین با آن ها رفتار نمی

دارد. که از نثار مراسم َیسنا به ایزد هوم اختصاص
۹ 

  شامل دعای اقرار به دین مزدیسینی  ۱۳و  ۱۲یسن

)زرتشتی( است و مختصات زبانی اوستای گاهانی را دارد.
۱۰ 

  دعاهایی است متضمن نام ایزدها. ۱۸تا  ۱۴یسن
۱۱ 

  بغان َیشت نام دارد و تفسیری است بر سه  ۲۱تا  ۱۹یسن

دعای معروف.
۱۲ 

  دعاهایی است متضمن نام ایزدها. ۲۶تا  ۲۲یسن
۱۳ 

  21تا  ۱۹های  ر یسنگانه مذکور د متن دعاهای سه ۲۷یسن.
۱۴ 

  نگاه کنید به گاهان.۳۴تا  ۲۸یسن .
۱۵ 

 ۳۵  نگاه کنید به یسنای َهپتنگهایتی.۴۱تا . 

در ستایش عنصرهایی است که در آیین یسنا مانند  ۴۲یسن 

.روند هوم، شیر، گوشت، آب و گیاه به کار می
۱۶ 

  نگاه کنید به گاهان۵۱تا  ۴۳یسن .. 

  در ستایش َاشه )راستی( است ۵۲یسن.
۱۷ 

  به گاهان. د. نگاه کنی۵۳یسن 

  متن دعای زرتشتی به نام آایریماایشیو. ۵۴یسن
Latin ۴۱۸ 

  نگاه کنید به ستایش گاهان.۵۵یسن .
۱۹ 

  درخواست توجه از سوی ایزدها. ۵۶یسن
۲۰ 

  سروش َیشت نام دارد و به توصیف و ستایش سروش،  ۵۷یسن

به ایزد نظم و انضباط دینی، اختصاص دارد و از نظر ساخت 

مهر یشت همانند است و بخشی از آن از این یشت اقتباس 

شده است.
۲۱ 

  در ستایش نماز است. ۸۵یسن
۲۲ 

  است. ۲۶و  ۱۷تکرار دعاهای  ۵۹یسن
۲۳ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-11
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-11
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-11
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-12
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-13
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-14
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-15
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-16
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-17
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-18
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-19
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-20
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-21
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-21
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-23
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-24
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-25
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-26
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-27
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  های  مشتمل بر یک سلسله دعا برای اقامتگاه ۶۰یسن

راستکارها است.
۲۴ 

  ها تام و  در مدح دعای َاُهوَنَور ُوُهو، ی نگه ه ۶۱یسن

آفرینگان َدهمان و وصیت دیوزدایی آن ها است.
۲۵ 

 در ستایش آتش است. ۶۲ یسن
۲۶ 

  هایی است که در آیین فراهم آوردن آب ادع ۶۹تا  ۶۳یسن

تقدیس شده باید خوانده شود.
۲۷ 

  مشتمل بر یک سلسله دعاها است. ۷۲تا  ۷۰یسن
۲۸ 

 

 :ویسپرد

است و « همه ردان )سرَوران(»اللفظی به معنی  ویسَپَرد تحت

دارد و مطالب آن از این متون اقتباس شده ها  تامی به یسن

ها و به ویژه در  و مکمل آن ها است. ویسپرد همراه با یسن

گانه فصلی(  های شش مراسم دینی نوروز گاهنبارها )یا جشن

)=تقسیر شده، « َکرده» ۲۴شود. ویسپرد دارای  خوانده می

.بخش( است
۲۹ 

 

 :یشت

 

 
 باشد که در یسنا «فروشی» رود که توصیف یک ، گمان میفروهر

 است. ذکر شده «وندیداد» و «ها یشت»

 

شت همریشه با کلمه َیسن است و معنی یاز نظر لغوی، 

هایی  ها سروده است. یشت پرستش و نیایش فظی آن نیزالل تحت

هستند که در کل به ستایش خدایان قدیم ایرانی 

اختصاص دارند. بیست و یک یشت  تیشتر و ناهید ،مهر مانند

هفت  -۲ُهرمزد )=اورَمزد( یشت -۱های:  در دست است. به نام

 -۵خرداد یشت -۴اردیبهشت یشت  ۳تن )=امشاسپندان( یشت 

ماه  -۷خورشید یشت  -۶)=آبان، ناهید( یشت َاردوی سُور 

مهر  -۱۰درواسپ )گوش( یشت  -۹تیشتر )=تیر( یشت -۸یشت 

 -۱۴فروردین یشت  -۱۳َرشن یسشت  -۱۲سروش یشت  -۱۱یشت 

دین )=چیستا( یشت  -۱۶َویو )=رام( یشت  -۱۵بهرام یشت 

ُخره )=کیان،  -۱۹َاشتاد یشت  -۱۸َاشی )َارد( یشت  -۱۷

.َوَنند یشت -۲۱هوم یشت  -۲۰ زامیاد( یشت
۳۰ 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-28
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-29
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-30
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-31
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-32
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-33
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faravahar.png?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Faravahar.png?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-34
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ها از نظر قدمت یکسان نیستند. از میان آن ها  همه یشت

در زمان نسبتا   ۲۱و  ۲۰و  ۱۸و  ۱۲و  ۴تا  ۱های  یشت

برخی از آن ها مطالب  اند، گرچه متاخرتری تألیف شده

ها، ناهید  بسیار قدیمی تری را دربردارند. از میان یشت

گ نامیده رهای بز به حق یشت( ۱۹و زامیاد )یشت ( ۵)یشت 

و  ۵۷هوم( و یسن ) ۹اند. از نظر سبک و مطالب، یسن  شده

های بزرگ را دارند. هم چنین  سروش( مشخصات یشت) ۱۱یشت 

و دین ( ۱۵، َویو )یشت (۱۴، بهرام )یشت (۹درواسپ )یشت 

های بزرگ را دارا هستند،  در مواردی مشخصات یشت( ۱۶)یشت 

اما از نظر شکل ظاهری و گاهی مطالب، ناقص به نظر 

ها بازسازی شده قطعات  رسند. احتمال دارد که این یشت می

های اصلی همراه با اضافاتی از متون دیگر باشند. یشت
۳۱ 

 

ون آن مطابقت ندارد. برای مها با مض نام برخی از یشت

فره ایرانی )یا آریایی(  در باره َاشتاد یشت مثال؛

)مشتق از َزم: زمین( در باره فره کیانی  زامیاد یشت و

در باره ویو )ایزد هوا و فضا(  رام یشت است. همچنین

است.
۳۲ 

 

های کنونی اوستا  بندی هر یشت به بندها که در چاپ تقسیم

شود، از ابداعات  های خطی دیده نمی خهمعمول است و در نس

دانشمندان اوستاشناس عصر حاضر و به منظور سهولت  

های بزگ در  استفاده ارجاع است. اما هر یک از یشت

« کرده»گردد که اصطالحا   هایی تقسیم می های خطی به بخش نسخه

شوند. کلماتی که هر بند کرده با آن شروع  نامیده می

ابد و بیشتر از کرده دوم یا سوم آغاز ی شود و پایان می می

 ماند.  های یشت تا پایان ثابت می گردد، همه َکرده می

 

ها در هر کرده ثابت نیست. بیت اول هر کرده با  تعداد بیت

 بیشترتوصیف ایزد و عبارتی مشمتمل بر پرستش او )

و «( باشد که بپرستید»یا « پرستیم می»دربردارنده فعل 

آغاز « به سبب شکوه و فره اش»ت بیت آخر آن با عبر

شود. عبارتی که در آغاز بیت اول هر کرده و عبارتی که  می

آید و ترجیع بندوار تکرار  در آغاز بیت آخر کرده می

دارنده درون مایه شود دربر می
Latin ۵ ای  هر یشت است به گونه

های اصلی ایزد مورد پرستش در آن نمایان است و  که خصوصیت

ها است. تکرار عین  های ساختاری یشت این یکی از خصوصیت

ها  ها یا تکرار یک عبارت واحد در آغاز و پایان بیت کلمه

به منظور اهمیت دادن به مطلب و جایگزین ساختن آن در 

ها است. های یشت دیگر مشخصه ها از ذهن شنونده
۳۳ 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-35
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-36
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-37
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-38
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های تصریفی گوناگون، به دنبال  تکرار یک کلمه در حالت

هم، در یک بند برای اهمیت دادن به مفهوم کلمه )مانند 

تکرار کلمه َاناهیته
Latin ۶ «های  در حالت« پاک، بی عیب

های  از همین گونه ابداع( ۱۰یشت  ۸۸گوناگون صرفی در بند 

شاعرانه است.
۳۴ 

 

ها قرینه سازی در نقل  های ساختاری یشت از دیگر مشخصه

های اسطوره یی و حماسی است. برای مثال؛ جدال  روایت

یا ستیز آتش و اژی دهاک  ۸تیشتر با دیو اپوش در یشت 

به همین سبک  ۱۹)=ضحاک( بر سر به دست آوردن فره در یشت 

به شعر در آمده است.
۳۵ 

 

های بزرگ از نظر محتوا دارای ساختمان خاص هستند:  یشت

توصیف، مدح و ستایش به یاری خواندن ایزدی که یشت بدو 

ها و حوداثی که آن  اختصاص دارد، همراه با ذکر اسطوره

ها به صورت ضمنی  ن ها نقشی داشته است. اسطورهایزد در آ

و بیشتر فشرده به منظور اهمیت و تأثیر ایزد مورد پرستش 

گردد. برای مثال؛ زمانی یکی از  در حوادث ذکر می

های داستان ایزد معبود را با نثار  قربانی به یاری  شخصیت

خوانده و او به فریاد وی رسیده است. به عنوان نمونه، 

سمتی از آبان یشت را که در آن توصیف َاردوی سُور ترجمه ق

ناهید و آمدن  او به یاری پااورَوه
Latin ۷  ،کشتیران ذکر شده

 کنیم: نقل می

 ۱- بستان  اهوره مزدا به زرتشت سپتیمان گفت: برای من

َاردوی، سور ناهید  همه جا گسترده درمان بخش  دوری 

گزیننده از دیو  )کسی که از دیوها یعنی خدایانی که 

زرتشت آن ها را مطرود دانسته، جدایی اختیار کرده است( 

َاهوَره کیش را که در خور پرستش و ستایش جهان مادی است: 

و رمه، افزایش دهنده خرمن، راستکار، افزایش دهنده گله 

افزایش دهنده ثروت، افزایش دهنده دارای، افزایش دهنده 

...کشور، راستکار
۳۶ 

 ۶۱- او را پاُاورَوه، کشتیران ماهر، پرستید در هنگامی که

کرکس در باال به پرواز در فریدون پیروزمند او را به شکل 

آورد.
۳۷ 

 ۶۲- همچنان سه روز و سه شب به سوی خانه خویش پرواز

توانست فرود آید. در پایان شب سوم به  کرد، )اما( نمی می

یده دم َاردوی سُور ناهید را سپیده دم رسید، در روشنی سپ

خواند:
۳۸ 

 ۶۳:  ای اردوی سور ناهید، زود به یاری من بشتاب، مرا

یاری ده. اگر من زنده به زمین  َاهوَره آفریده و خانه 

ار رود َرنگهاخویش برسم، تو را در کن
Latin ۸

)پهلوی 

های اسطوره یی( هزار زوهر )نثار مایع که طی  هَاَرنگ:رود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-39
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-40
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-41
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-42
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-43
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-44
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-45
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-46
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کردند(  مراسم از آب پاکی و شیره گیاه هوم و شیر تهیه می

شده، نیاز خواهم آورد. آمیخته با هوم و شیر، تصفیه
۳۹ 

 ۶۴- اردوی سور ناهید به شکل دختری زیبا، بسیار

هر، چنیرومند، نیک اندام، کمر بسته، راستکار، خوب 

تا قوزک  هایی به پا کرده بود که آزاده، در حالی که کفش

او را پوشانیده بود، با بندهای زرین، درخشان )به سوی 

او آمد(.
۴۰ 

 ۶۵-ران تالش  بازوهای او را گرفت. دیری نگذشت که کشتی

تندرست، نه کنان به زمین اهوره آفریده و خانه خویش، 

بیمار و آسیب دیده، همچون پیش از آن، فرود آمد.
۴۱ 

 

اند و تنها  ها آمده، بیشتر کوتاه داستان هایی که در یشت

ن ها ها، همه آ ی به آن ها شده است. زیرا مخاطبی اشاره

اند. داستانی که نقل شده، تنها به این صورت  دانسته را می

خالصه ضبط شده و از جزئیات آن اطالعی نداریم. برای مثال؛ 

دانیم که پااوره مذکور در این یشت چه کسی بوده و  نمی

ورده بود. در جای آچرا فریدون او را به شکل کرکس در

ده است )در ی شی دیگر نیز در اوستا به این حادثه اشاره

در تشبیهی ( ۳۲)بند Pursišnīhā  رساله پهلوی ُپرسشنیها

آمده است که، پااوروه که کارها را با یک دست و پا آن 

داد...(. ولی دردمندانه اطالع بیشتری از آن به  جام می

آید. اما بسیاری از داستان های دیگر که خالصه  دست نمی

مانند ادبیات  های بعدی، ها آمده، در روایت وار در یشت

های اسالمی مربوط به ایران، به  پهلوی یا شاهنامه یا منبع

صورت کامل تر و مفصل تر ذکر شده است. اما روایت کامل 

تر آن در مآخذ پهلوی و فارسی در دست داریم. اگر همه 

اوستا امروز برجای بود، بیگمان داستان های بیشتری را 

به داستان هایی  در دست داشتیم، زیرا در ادبیات پهلوی

یابیم که  بندی آن ها در می خوریم که از سبک جمله بر می

مأخوذ از اوستا است، در حالی که اصل اوستایی آن ها را 

نهم  باکنون در دست نداریم. مانند داستان گرشاسب در کتا

های پهلوی و داستان برخورد فریدون با  دینکرد و رایت

مَازنَدرها در کتاب نهم دینکرد.
۴۲ 

ها ذکر شده و در آن خدایان نقش  هایی که در یشت رویداد

اند، بسیار کم است. از باب نمونه داستان  اساسی داشته

جدال تیشتر )=شعرای یمانی و ایزد باران( با َاُپوش
Latin ۹Latin 

؛ دیو خشکسالی( که در تیشتر «بازدارنده آب»)به معنی  ۱۰

و داستان جدال آتش و َاژی )مار( که بر سر فره یشت آمده 

نپات آن را از آسیب رهایی  نجام َاپاماجنگند و سر می

ذکر است. شایانبخشد )زامیاد یشت(  می
رویدادهایی را که  ۴۳

اساسی بر عهده اشخاصی جز خدایان است،  در آن ها نقش

 توان به سه دسته تقسیم کرد: می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-47
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-48
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-49
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-50
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-51
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-51
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-52
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-52
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-52
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-53
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 نها رویدادهای مربوط به نخستین پهلوان ها و شا -

 ۲۷پیشدادی مانند جدال گرشاسب با َگنَدرو )رام یشت، نبد 

و غیره(، که اثری است  ۴۱و  ۴۰؛ زامیاد یشت، بند ۲۹تا 

های مربوط به  مربوط به دوره هندوایرانی و نیز روایت

ها فارغ از مرگ و  دوران طالیی جمشید که در طی آن مردم

، َارد ۱۷تا  ۱۵بیماری و پیری بودند )آبان یشت، بند 

، نیز قس هوم ۳۹تا  ۳۱، زامیاد یشت، ۳۱تا  ۲۸یشت، بند 

(.2و وندیداد، فصل  ۴(، بند ۹یسن )یسن 
۴۴ 

های تاریخی یا نیمه تاریخی است مانند جنگ  رویدادنچه آ -

و بعد؛ درواسپ  ۴۹کیخسرو با افراسیاب )آبان یشت، بند 

و بعد و غیره( یا نبردهای کی گشتاسب با  ۱۷یشت، بند 

به بعد؛ زامیاد یشت، بند  ۲۹خیونان )رام یشت، بند 

87.)
۴۵ 

های زرتشت با اعتقادات  نچه نتیجه و حاصل اختالط عقیدهآ -

ها زرتشت  قدیم ایرانی  پیش از زرتشت است. در این رویداد

به صورت شخصیتی اسطوره یی درآمده است. مانند شرح 

وی زرتشت زرتشت با هوم یا مورد نوازش فراری دادنش گفتگ

به بعد(. ۱۷اهریمن و دیوها را )َارد یشت، بند 
۴۶ 

 

، ویو (۹، درواسپ )(۵های بزرگ، آبان یشت ) از میان یشت

از نظر زبان و طرز بیان مطالب ( ۱۹) و زامیاد( ۱۵)

هایی دارند. از سوی دیگر، در چند یشت بزرگ دیگر،  مشترک

( ۱۳و فروردین )( ۱۴، بهرام )(۸، تیشتر )(۱۰یعنی مهر )

های همانندی را می یابیم. از جمله این که در  نیز ویژگی

گروه اول از قهرمان های اسطوره یی ایرانی و هند و 

است که برای ایزدها قربانی کرده و به  ایرانی سخن رفته

که برای ستایش  «فعال  »اند و از این رو،  آرزوی خود رسیده

آنان به کار رفته، به صورت سوم شخص مفرد ماضی )ستود( 

ها است که اشاره به داستان ها و  است و در این یشت

ها شده است. از سوی دیگر، در گروه دوم از این  اسطوره

شود و فعلی که  های گذشته در کل یادی نمی هقهرمان های دور

رود، صورت اول شخص جمع مضارع  برای ستایش ایزد به کار می

اخباری )می ستاییم( دارد. این تفاوت شاید از آن جا 

شود که ایزدانی چون مهر و تیشتر و بهرام و نیز  ناشی می

اند و  بوده پویافروهرها همیشه و هر روزه در کار جهان 

و دائمی آن  پر تکاپوشان بیشتر در نقش  اهمیت هستند و

ها  توان حدس زد که در تدوین یشت ها است؛ بنا بر این، می

.های گوناگون دینی و ادبی در کار بوده است سنت
۴۷ 

 

 (۱هرمزد یشت )

بند دارد و در آن اسماء اهوره مزدا که هر کدام مبین  ۳۳

خصوصیات اوست، ذکر شده است.
۴۸ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-54
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-55
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-56
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-57
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-58
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 (۲ت امشاسپند یشت )فه

بند در ستایش امشاسپندان است. ۱۵دارای 
۴۹ 

 

 (۳اردیبهشت یشت )

بند در ستایش اردیبهشت است که یکی از  ۱۹دارای 

که از  رود. این یشت چنان بزرگترین امشاسپندان به شمار می

های متاخر است.  آید، از یشت زبان و طرز بیان آن بر می

در ستایش این امشاسپند است و بقیه یشت  ۴تا  ۱بندهای 

به ستایش دعای ایریما ایشیو
Latin ۱۱  ،و خطاب به اریاَمن

هایی  شت در آیینیایزد شفابخشی، اختصاص دارد. اردیبهشت 

شود. گردد، خوانده می برپا می انبیمار یکه برای شفا
۵۰ 

 

 (۴خرداد یشت )

بند است در ستایش این امشاسپند و دچار تحریف  ۱۱دارای 

بسیار شده است.
۵۱ 

 

 (۵آبان یشت )

بند است و از جهت تفصیل، )پس از  ۱۳۳کرده و  ۳۰دارای 

رود. آبان  فرودین یشت و مهر یشت( سومین به شمار می

ها( نام متاخر این سرود است. این یشت به َاردوی  )=آب

نعمت و برکت و ها و  سورا َاناهیتا، ایزدبانوی آب

ی بوده و بعدها جنبه الوهیت یآبادانی، که در اصل رودها

در توصیف و  ۱۵تا  ۱یافته است، اختصاص دارد. بندهای 

آمده  ۱۹تا  ۱۷مدح و ثنای این ایزدبانوست. در بندهای 

 ۲۱است که اهوره مزدا او را ستایش کرده است. در بندهای 

هایی که پیش از های اسطوره یی و پهلوان  از شاه ۸۳تا 

زرتشت این ایزدبانو را ستایش کرده و مشمول لطف او 

در باره  ۹۶تا  ۸۴اند، سخن رفته است و بندهای  شده

در  ۱۱۸تا  ۹۷آناهیتا و چگونگی ستایش او است و بندهای 

ستایش نامدارهای معاصر زرتشت است که اردوی سور ناهید 

عریف و در ت ۱۳۳تا  ۱۱۹اند و بندهای  را ستایش کرده

توصیف در خواست یاری از او است.
۵۲ 

 

های دیگر، اعتقادات پیش از  در این یشت، همانند یشت

 ۵تا  ۳زرتشت با عقاید زرتشتی درآمیخته است. در بندهای 

پیش زرتشتیمشخصات  ۱۳۲و  ۹۶و 
Latin ۱۲  این ایزدبانو و

شود. در بندهای دیگر خصوصیت  نیروی حیات بخشی او دیده می

ی که اهوره مزدا به ی  زرتشتی شده وی آشکار است به گونه

های نیک با بدی  ا در سیتز آفریدهاو حیات بخشیده است ت

 ۱۰۴و  ۹۵و  ۹۴و  ۶و  ۱یاور آن ها باشد )مانند بندهای 
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های  این بندها همه قدیمی است و شاید به دوره(. ۱۱۸تا 

پیش از هخامنشیان تعلق دارد. برخی بندهای دیگر حاصل 

انطباق و یکسان شمردن َاناهیتا با َانائیتس،
Latin 

؛ به نحوی که (۱۲۸و  ۱۲۳ایزدبانوی سامی است )بندهای  ۱۳

ی را در پیش داشته است. این بخش ی  گویی سراینده مجسمه

پ. م(، که  ۳۵۹/۸تا  ۴۰۵/۴شاید در زمان اردشیر دوم )

شاهنشاهی هخامنشی برپا شده  های َانائیتیس در سراسر تندیس

 بود، سروده شده است. 

 

تأثیر عقاید زیر های متاخرتری نیز وجود دارد که  بخش

است که برای پرستش او  روزرتشتی قرار دارد و از آن 

که ظاهرا  تقلیدی  ۱۷اهمیت بیشتری قائل شوند. مانند بند 

است و در آن آمده است که اهوره مزدا برای  ۱۰۴از بند 

هایی از این یشت که در ستایش  کند. بخش اهیتا قربانی میَان

های  اسطوره یی و قهرمان های باستانی است، ویژگی نها شا

های دیگر مانند رام یشت  حماسی و شاعرانه دارد و در یشت

هایی از  شود. بخش نیز دیده می( ۱۹و زامیاد یشت )( ۱۵)

حبوبیت گرفته شده است. م( ۱۷از اردیشت ) شایدآبان یشت 

آناهیتا موجب شده بود که از اهمیت َاشی، ایزدبانوی 

برکت، کاسته شود و خصوصیات وی به آناهیتا منتقل گردد. 

 ۱۱تا  ۶قابل انطباق با بندهای  ۱۲۷و  ۱۰۲و  ۱۳۰بندهای 

سن دکر نام بابل را در این یشت  است. کریستن( ۱۷اردیشت )

وره هخامنشی داند که این یشت در د ی میی قرینه( ۲۹)بند 

هنگی کامل از نظر زبانی در اتدوین نهایی یافته است. هم

شود و این خود نمایانگر آن است که  همه یشت دیده می

مطالب بسیار قدیمی و متاخر با مهارت با یکدیگر تلفیق 

شده است.
۵۳ 

 

 (۶خورشید یشت )

بند در ستایش خورشید است. به مناسبت ارتباط  ۷دارای 

این یشت به ستایش این ایزد  ۵نزدیک خورشید با مهر، بند 

اختصاص دارد.
۵۴ 

 

 (۷ماه یشت )

بند در ستایش ماه است. ۷دارای 
۵۵ 

 

 (۸تیشتر)=تیر( یشت )

در وصف ستاره  ۱۲تا  ۱بند است. بند  ۶۲کرده و  ۱۶دارای 

تیشتر، ایزد باران است که به احتمال قوی همان شعای 

است و ظهور آن نویدبخش فرود آمدن باران است و در یمانی 

چشم به راه او هستند تا به سوی  هآمده است که هم ۵بند 

به جدال او  ۸دریای اسطوره یی فراخکرد بتازد. در بند 
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شوند، اشاره شده  ظاهر می آذرخش هابر پریانی که به شکل 

نام ستارگانی که همکار و یاور تیشتر  ۱۲است و در بند 

ی که ی  ستاره»هایی )کلب اصغر(،  تند، آمده است: تیشتریهس

آید )َدَبران پس رونده(، پروین، هفتورننگ و َوَنند  بعد می

در باره جدال تیشتر با  ۳۴تا  ۱۳)َنسر  واقع(. بندهای 

َاپوش، دیو خشکسالی و پیروزی این ایزد بر او و نتایج 

ل به شکل حاصل از آن است. تیتشر در ده شب نخست  این جدا

جوان پانزده ساله نیرومند و در ده شب دوم به شکل گاوی 

زرین شاخ و در ده شب سوم به شکل اسب سپید زیبای 

شود و دیو اپوش، حریف او،  زرینگوش  زرین لگامی متجلی می

گردد. هر دو در دریای  به شکل اسب َکل  َگری ظاهر می

یروز پردازند و سرآن جام تیشتر پ فراخکرد به نبرد می

آیند.  ها در میان این دریا گرد می گاه میع گردد. آن می

راند.  باد باران و ابر و تگرگ را به هفت کشور زمین می

به بعد در ستایش تیشتر و توصیف کارهای نیک اوست  ۳۵بند 

گونه که  ها این ایزد را آن و توصیه شده است که مردم

دشمن و  هاشایسته اوست، ستایش کنند تا از قحط سالی و سپ

ها و غیره در امان باشند. بیماری
۵۶ 

 

های درخور توجه این یشت، اشاره به تیراندازی  از نکته

ترین منبعی  است و این قدیمی( ۳۸و  ۳۷و  ۷و  ۶آرش )بند 

، نام این قهرمان آمده است.است که در آن
۵۷ 

 

 (۹درواسپ )گوش( یشت )

در توصیف این  ۲و  ۱بند است. بند  ۳۳کرده و  ۷دارای 

ها است. در بند  ایزدبانو است که ایزد  مسوول تندرستی اسب

هایی یاد شده است  و شخصیت انناولو په نها از شا ۳۳تا  ۳

اند مانند  که برای او قربانی کرده و از او یاری خواسته

هوشنگ و جمشید و فریدون و هوم )هم اشاره به ایزد هوم و 

ه او در داستان کیخسرو و تهم به صورت شخصیت یاف

تا  ۲۷افراسیاب(، کیخسرو و زرتشت. این بخش از بندهای 

اقتباس شده است. از این رو، بویس ( ۱۹د یشت )یشت ار ۵۲

بر آن است که در واسپا در اصل صفتی برای َاشی بوده و 

است. ارتباط این  به شمار رفته بعدها ایزد مستقلی 

شود. ایزدبانو با اسب در ُبنَده شن نیز مشاهده می
۵۸ 

 

 (۱۰مهر یشت )

( ۱۳بند و پس از فروردین یشت ) ۱۴۶کرده و  ۳۵دارای 

ترین یشت است. این یشت در توصیف مهر )ایزد پیمان(  مفصل

های ایرانی  بر آن وظیفه حفظ همهیت سرزمین افزوناست که 

در توصیف  ۱را بر عهده دارد و سرَور جنگجوها است. بند 

ها است. در این یشت مهر با  این خدا و در ذم پیمانشکن

های فراخ، دارای هزارگوش،  هایی چون دارای چراگاه صفت
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آید،  دارای ده هزار چشم و کسی که هرگز خواب به چشمش نمی

توصیف شده است. این ایزد ارتباط نزدیکی با خورشید 

د آور دارد، بدین گونه که پیش از برآمدن آفتاب، سر بر می

و از این جا است که در ادبیات پهلوی و فارسی ( ۱۳)بند 

ی ی مهر به معنی خورشید به کار رفته است. او گردونه

و  ۶۷باشکوه دارد و با آن در همه جا در حرکت است )بند 

آید و از  حتی پس از فرورفتن خورشید نیز به زمین می(. ۶۸

ها ن ایک کرانه آن به کرانه دیگر، برای نظارت بر پیم

 (. ۹۵کند )بند  حرکت می

 

در سراسر این یشت بر وفاداری بر عهد و پیمان، اعم از 

پیمان میان دو کشور، میان زن و شوهر یا میان دو شریک و 

 انانباز، تأکید شده است. مهر در مجازات پیمانشکن

وری او اهایی از این یشت خصوصیت جنگ سختگیر است و در بخش

هایش توصیف شده است.  و دشمن ها در مبارزه با پیمانشکن

بهرام، ایزد پیروزی، همچون گرازی تیزدندان، در پیش او 

مهر جنگجویی است که گرز (. ۷۲تا  ۷۰کند )بند  در حرکت می

ای دارد که در آن  و نیزه و سپر و تازیانه دارد و گردونه

ها نهاده شده است. یشت با ستایش مهر  انواع این گونه سالح

(.140تا  ۱۳۶)بندهای  گیرد پایان می
۵۹ 

 

های دیگر، تأثیر تلفیق ماهرانه  در این یشت، همچون یشت

میان اعتقادهای ایرانی قدیم پیش از زرتشت و عقاید 

 ۲۱و  ۲۰و  ۶و  ۳ و ۲یابیم )مانند بندهای  زرتشتی را می

و  ۱۲۱و  ۱۱۵و  ۱۰۳و  ۹۰و  ۸۹و  ۷۳و  ۶۸و  ۵۱و  ۵۰و 

های کهن  مهر یشت از زمره یشت(. ۱۳۹تا  ۱۳۷و  ۱۳۴و  ۱۲۲

ترین آن ها باشد. و شاید قدیمی
۶۰ 

 

 (۱۱) سروش یشت

بند در توصیف و ستایش سروش، ایزد  ۲۳کرده و  ۵دارای 

نظر و انضباط و شرح قدرت او و ایزدان همکار او، مانند 

مهر و َاشتاد و َاشی است.
۶۱ 

 

 (۱۲َرشن یشت )

د است. َرشن ایزد عدالت است و از این رو، در بن ۳۸دارای 

این بند از انواع َور )=آزمایش دینی( که برای معلوم 

شده، سخن رفته  کردن گناهکار از بیگناه به کار گرفته می

است.
۶۲ 

 

 (۱۳یشت ) فروردین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-72
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-73
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-74
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-75


 558 

بند و در ستایش فَرَوهرها یا  ۱۵۸کرده و  ۳۱دارای 

روند.  ها است، که ارواح نگهبان آدمی به شمار می فروشی

به توصیف  ۸۴تا  ۱ترین یشت است. در بندهای  این یشت مفصل

فروهرها و نقش آن ها در تکوین جهان و پاسبانی آن ها از 

نقش فروهرها به  ۱۱موجودات جهان اختصاص دارد. در بند 

در بسته شدن نطفه در زهدان مادر و نقش آن ها در حفظ آن 

متضمن  ۵۲تا  ۴۹تا هنگام تولد اشاره شده است. بندهای 

عقیده قدیمی فرود آمده فروهرها در پایان سال به 

هایی است که در هنگام حیات صاحب آن بدان تعلق  خانه

قش به ن ۷۲تا  ۶۹و  ۴۸تا  ۴۵داشته است. در بندهای 

ی که او نایجنگاوری فروهرها و پیروز گردانیدن فرمانرو

 ۶۸تا  ۶۵های  دکنند، اشاره رفته است و در بن را پرستش می

از نقش فروهرها در تقسیم آب و جلوگیری از خشکسالی سخن 

های اولیه  سخن از جنگ ۳۸و  ۳۷رفته است. در بندهای 

است که های تورانی در میان  های زرتشتی با قبیله ایرانی

نشانی از آن ها در جای دیگری از اوستا وجود ندارد. از 

صور خیال در خور توجه در این بخش از یشت تشبیه آسمان 

بر گرفته  ی است که زمین را همانند تخمی دری  به پرنده

و نیز تشبیه آسمان به جامه ستاره نشان، که ( ۲است )بند 

اهوره مزدا آن را در بر کرده است.
۶۳ 

 

بخش بعدی این یشت به ستایش هفت دسته از فروهرهای 

قهرمان های دینی زرتشتی از گیومرث، نمونه نخستین انسان 

تا سوشیانس اختصاص دارد: فروهر خدایان، گیومرز، زرتشت 

، (۹۵تا  ۸۵ستین پیرو زرتشت؛ بندهای و میدیوماه )نخ

فروهرهای نخستین پیروان زرتشت مانند پسرهای زرتشت و 

، فروهرهای خاندان (۱۰۰تا  ۹۶گشتاسب و زریر و بستور )

، فروهرهای قهرمان های (۱۱۷تا  ۱۱۱پوروذاخشتی )بندهای 

، (۱۲۹، فروهر سوشیانس )(۱۲۸تا  ۱۱۸سرزمین غیرایرانی )

و فروهرهای ( ۱۳۸تا  ۱۳۰ای اسطوره یی )ه فروهرهای شخصیت

(.142تا  ۱۳۹های پارسای زرتشتی ) زن
۶۴ 

 

 (۱۴بهرام یشت )

بند در ستایش بهرام، ایزد پیروزی  ۶۴کرده و  ۲۲دارای 

باره جلوه گر شدن بهرام به ده در  ۲۷تا  ۱است. بند 

کالبد مختلف است: باد، َورزا، اسب، شتر، گراز، جوان 

پانزده ساله، مرغ و ار غنه
Latin ۱۴

)شاید شاهین(، قوج، ُبز نر 

ر توجه است که تیشتر نیز به دشتی و مرد جنگجو. در خو

: ۲۰و  ۱۶، ۱۳، بند ۸آید )یشت  ها در می برخی از این شکل

جوان پانزده ساله، ورزا و اسب(. فره نیز گاه در برخی 

مرغ و : ۳۵بند  ۱۹شود )یشت  از این کالبدها ظاهر می

مندی زرتشت از لطف  در باره بهره ۳۳تا  ۲۸ار غَنه(. بند 

هایی است که  این بخش از زمره بخش ایزد پیروزی است. شاید

حاصل تلفیق اعتقادات پیش از زرتشت و عقاید زرتشتی است. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-76
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-77
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-78
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در باره اثر معجره آمیز َپر  مرغ و  ۴۶تا  ۳۴در بندهای 

ار غنه، که نماد بهرام است، سخن رفته است و این بخش از 

در باره هوم  ۵۸و  ۵۷های قدیمی این یشت است. بندهای  بخش

در باره قدرت و نیروی بهرام در  ۶۳تا  ۵۹و بندهای 

ها است. جنگ
۶۵ 

 

های دیگر است.  های این یشت شاید اقتباس از یشت برخی بخش

است. از سوی دیگر،  ۱۰یشت ۷۰از بند  ۱برای مثال؛ بند 

شود.  های دیگر دیده می ون بندهای این یشت در یشتمضم

 ۱۶یشت  ۱۳تا  ۶که در بندهای  ۳۳تا  ۲۸مانند بندهای 

تقلید شده است.
۶۶ 

 

 (۱۵رام )ویو یا وای( یشت )

ند در مدح َویو )=وای(، ایزد فضا ب ۵۷کرده و  ۱۱دارای 

ستایش و  ۱رسد. در بند  است و تألیف آن متاخر به نظر می

از  ۴۱تا  ۲های  تمجید و توصیف این ایزد آمده و در بنده

کسانی که این ایزد را ستوده و از او درخواست کمک 

اند مانند َاهوَره َمزدا، هوشنگ، تهمورث، جمشید،  کرده

ب، کیخسرو، هوتوس )یا ُهتوس، همسر ضحاک، فریدون، گرشاس

ی در کل یاد شده است و این بخش ی ه گشتاسب(، و دوشیزه

در باره ستایش  ۵۸تا  ۴۲دارد. بندهای  ۵شباهت به یشت 

این ایزد و کارهای اوست و ابهامات بسیار دارد.
۶۷ 

 

رسد، گرچه مطالب آن  تألیف این یشت متاخر به نظر می

و نیز  ۵تا  ۱سن بندهای  قدیمی است. به نظر کریستن

هایی که حاوی  تألیف سستی است. اما بخش ۵۸تا  ۳۸بندهای 

ستایش و مدح قهرمان های قدیم در پیشگاه ویو است 

ر نیست.ای بسیر متاخ از دورهه( ۳۷تا  ۷)بندهای 
۶۸ 

 

 (۱۶دین )چیستا( یشت )

بند در توصیف و ستایش چیستا است که  ۲۰کرده و  ۷دارای 

کسی که به راه نیک رهنمون »در این یشت با صفاتی مانند 

توصیف شده « اه نیک راهبر استکسی که به گذرگ»و « شود می

است.
۶۹

رسد که وی  ها چنین به نظر می از این توصیف

هایی نیز که از وی  ایزدبانوی راه و سفر بوده است. موهبت

های خوب )برای رسیدن به  گذر از راه»شود مانند  خواسته می

های خوب از  راه»و « ن هااهای خوب در کوهست راه»، «مقصد(

)بند « خانههای خوب از میان رود گذرگاه»و « ها میان جنگل

( ۷)بند « نیرومند پا و شنوایی گوش و قوت بازو»و ( ۳

کند. این ایزدبانو با دین )در  این نظر را تأیید می

اوستا دینا
Latin ۱۵

ارتباط نزدیک دارد. هر دو این ( 

ایزدبانو هدایت به راه راست را، چه در این جهان و چه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-79
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-80
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-83
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-84
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در جهان دیگر، بر عهده دارند. این احتمال نیز وجود 

که مورد توجه  درخور توجه، آن»دارد که چیستا به معنی 

 ۴تا  ۱در اصل صفت دین )دینا( بوده است. بندهای « است

به توصیف و ستایش این ایزدبانو اختصاص دارد. بندهای 

در باره ستایش زرتشت از این ایزدبانو است و در  ۱۳تا ۵

سخن از ستایش هووی ۲۰تا  ۱۴بندهای 
Latin ۱۶  )همسر زرتشت(

روحانی  به )سفر( دور فرستاده شده و رئیس کشور است.
۷۰ 

 

 ،شکسن، کوتاهی جمالت و سبک انشای خ کریستین پنداشتبه 

 ۷بندهای  ،او پنداشتدلیل متاخر بودن این یشت است. به 

های کهن است  از نظر جوهر شعری تا حدی شبیه به یشت ۱۳تا 

 ۲۸بندهای  ۱۴با تغییرات مختصری در یشت  ۷و  ۶و بندهای 

شود و شاید تقلیدی از آن باشد. مالحظه می ۳۳تا 
۷۱ 

 

 (۱۷َاشی )َارد( یشت )

بند و در ستایش َاشی، ایزدبانوی  ۶۲کرده و  ۱۰دارای 

در ستایش و معرفی این  ۵تا  ۱ثروت و برکت است. بندهای 

های مادی که َاشی  از ثروت ۱۴تا  ۶ایزدبانو و در بندهای 

در باره مالقات  ۲۲تا  ۱۵ی بخشد، سخن رفته است. بندها می

زرتشت با َاشی است.
۷۲ 

 

اسطوره یی و پهلوان  نها سخن از شا ۵۲تا  ۳۲در بندهای 

هایی در میان است که این ایزدبانو را  ها و شخصیت

اند. مانند هوشنگ، جمشید،  او یاری خواسته اند و از ستوده

 ۳فریدون، ضحاک، هوم، کیخسرو، زرتشت، گشتاسب )بندهای 

های  در ستایش َاشی و آیین ۶۲تا  ۵۳بندهای (. ۹یشت  ۳۱تا 

فهرست کسانی ذکر شده است که  ۵۳پرستش وی است. در بند 

شود، محروم اند. در  از نثارهایی که به َاشی هدیه می

ی اشاره شده است که بر طبق ی به اسطوره ۵۶و  ۵۵بندهای 

کردند،  ها او را تعقیب می آن اشی در هنگامی که تورانی

خود را در زیر پای گاو و بعد زیر گردن قوچی پنهان کرد، 

های شوی ناکرده جای او را  اما پسرهای جوان و دوشیزه

ه مند است. در ینشان دادند و َاشی از این رفتار گال

ذکر شده است. نعد سه گله او از گناهکارابندهای ب
۷۳ 

 

ی نهای مردا زبان  توصیفی، غنی است. خانه دیداردیشت از 

های  های آن ها که بر بالش که از لطف َاشی برخوردارند، زن

های این مردها به خوبی  اند و مرکب کیه زدهتزئین شده ت

توصیف شده است.
۷۴ 

 

 (۱۸َاشتاد یشت )

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-87
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-89
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-90
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بند است. َاشتاد صورت پهلوی َارشتات اوستایی به  ۹دارای 

یشت با مطالب آن  است. نام این« درستی، عدالت»معنی 

مناسب نیست و حتی این واژه در متن این یشت نیامده است. 

آن بر دیوهای  چیرگیدر باره فره ایرانی و  ۲و  ۱بندهای 

و  ۴و  ۳گوناگون و کشورهای غیر ایرانی است. در بندهای 

دعای اهوَنَور ستایش شده است و یشت با ستایش  ۸در بند 

د.پذیر مجدد فره ایرانی پایان می
۷۵ 

 

 (۱۹ُخره )کیان، زامیاد( یشت )

بند است و به دو بخش اصلی تقسیم  ۹۶کرده و  ۱۵دارای 

های سرزمین ایران  فهرستی از کوه ۸تا  ۱شود: بندهای  می

ایش فره )در اوستا خورَنه( است؛ ست ۹۶تا  ۹است و بندهای 

بنا بر این،، این یشت پیش از آن که مربوط به زمین )در 

 ۱۳تا  ۹های  اوستا َزم( باشد، مربوط به فره است. در بنده

فره اهوره مزدا ستوده شده که به کمک آن آفریدگان خوب 

دارد.  را آفریده است و تا پایان جهان آن ها را نگاه می

 فره امشاسپندان ستوده شده است. ۲۰ا ت ۱۴در بندهای 

 

به ستایش فره ایزدان و منجیان بشر  ۲۴تا  ۲۱بندهای 

و  نها اختصاص به فره شا ۷۷تا  ۲۵اختصاص دارد. بندهای 

قهرمان های اسطوره یی و اعمال آنان دارد. در این قسمت 

از هوشنگ )پادشاهی او بر هفت کشور جهان و برانداخت دو 

ها و  ورث )چیرگی او بر دیوها و مردمسوم دیوها(، تهم

ها، در آوردن اهریمن به پیکر اسب و سوار  جادوگرها و پری

شدن بر او به مدت سی سال( سخن رفته است. در مورد 

یل بیشتری سخن رفته است: او بر هفت کشور صجمشید، به تف

زمین فرمانروا بود، هم نیکبختی و هم شهرت، هم گله و هم 

، در دوران پادشاهی تا از دیوها برگرفرمه و هم حرمت ر

 انو مردم ناییافت، چهارپا ها کاهش نمی او خوردنی

شدند، در آن هنگام سرما و  خشک نمی نها مردند و گیا نمی

گرما و پیری و مرگ و رشک وجود نداشت و این پیش از آن 

بود که او دروغ بگوید. پس از آن، فره به صورت مرغی از 

به دنبال آن (. ۳۴تا  ۳۰تافت )بندهای پیش او به بیرون ش

آمده است که فره سه بار به صورت مرغ و ارغنه درآمد. 

بار نخست ایزدمهر و بارد دوم فریدون )شکست دهنده ضحاک( 

آن را به دست آوردند. بار سوم آن را گرشاسب تصاحب کرد. 

های گرشاسب و اژدهاهایی که کشته، به تفضیل  از قهرمانی

 (. ۴۴تا  ۳۵و متن خصوصیات حماسی دارد ) سخن رفته است

 

گاه شرح ستیز سپند مینو و اهریمن بر سر به دست  آن

های خویش را  آوردن فره آمده است. هر یک از این دو، پیک

پندمینو بهمن و اردیبهشت )دو تن از سفرستادند: 

امشاسپندان( و آتش را فرستاد و اهریمن، َاکومن و خشم و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-91
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ه کننده جمشید( را روانه کرد. ضحاک و سپیتور )ار

نجام، آتش توانست ضحاک را پس براند و فره از مهلکه اسر

ها،  گریخت و به دریای فراخکرد جست و َاپام نپات، ایزد آب

و  ۵۲بندهای (. ۵۱تا  ۴۵توانست آن ها را به دست آورد )

از  ۵۴تا  ۵۲در ستایش این ایزد است. در بندهای  ۵۳

است که کسی که فره با او باشد، به هایی سخن رفته  موهبت

شرح کوشش افراسیاب برای  ۶۴تا  ۵۵آورد. بندهای  دست می

به دست آوردن فره است. بدین منظور او سه بار بره شده و 

به دریای فراخکرد رفت ولی هر سه بار ناموفق بود و 

 ناسزاگویان از آن دریا بیرون آمد.

 

هیرمند هلمند یا  ظاهرا  از فره رود ۶۹تا  ۶۵در بندهای 

)یا به تعبیری فره سوشیانس( سخن رفته است و در بندهای 

از فره کیفباد و کی َاپیوه و کی کاووس و کی  ۷۷تا  ۷۰

پشین و کی بیارش و سیاوش و کی خسرو یاد شده است. در 

از  ۸۷تا  ۸۳از فره زرتشت و در بندهای  ۸۲تا  ۷۸بندهای 

ز فره زرتشت و در ا ۸۲تا  ۷۸فره گشتاسب و در بندهای 

 ۹۰تا  ۸۸از فره گشتاسب و در بندهای  ۸۷تا  ۸۳بندهای 

از فره سوشیانس سخن در میان است و در دو بند اخیر 

توصیفی از پایان جهان و فرشگرد )=کامل شدن جهان در 

به َاستوت ارته ۹۶تا  ۹۱پایان آن( شده است. بندهای 
Latin 

که همان سوشیانس یا آخرین منجی است؛ و ظهور او از  ۱۷

نیروهای خیر بر شر  ،دریای کانسه در سیستان و پیروز

اختصاص دارد.
۷۶ 

 

های بزرگ قدیمی است، که در جای  زامیاد یشت از زمره یشت

شود، گرچه در متن  جای آن زبان شاعرانه و حماسی مالحظه می

آن تصحیفات بسیار راه یافته و گاه متن را دشوار کرده 

است. این یشت با سیستان ارتباط بسیار دارد. ذکر 

ها و  ا و دریاچهقهرمانی گشاسب به تفضیل، بر شمردن روده

انس از آن جا، دال بر صحت یهای این ناحیه و ظهور سوش کوه

ن نهایی این یشت در سیستان بوده یاین نظر است. شاید تدو

است.
۷۷ 

 

 (۲۰هوم یشت )

ایش هوم است. یسن نهم را نیز در بند در ست ۲دارای 

توان یشت خاص هوم به شمار آورد. حقیقت می
۷۸ 

 

  (۲۱َوَنند یشت )

بند در ستایش ستاره َوَنند یا َنسر واقع است، که  ۱دارای 

رود. ر به شمار میاز همکاران تیشت
۷۹ 
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 ویشتاسپ )ُگشتاسب( یشت

بند. در این متن  ۶۵متنی است مشتمل بر هشت فرگرد و 

آموزد،  از اصول دین خود را به گشتاسب مییی زرتشت چکیده 

ی که اهوره مزدا در فرگرد نوزدهم ی  به همان شیوه

داد. در این  وندیداد چنین اصولی را برای زرتشت بیان می

دستوری ُپر از  نگاهیشت قطعاتی از وندیداد، که بیشتر از 

است، نقل گردیده است. در آغاز دعای زرتشت به  لغزش ها

گشتاسب )که تقلیدی از آفرین پیامبر است( آمده است. سپس 

نسبت به روحانیون و حمایت او از دین و به وظائف شاه 

های  رعایا اشاره رفته است. آنگاه به اهمیت برخی آیین

نجام شرحی از سرنوشت روان پس از ادینی اشاره شده و سر

مرگ ذکر گردیده است. ویشتاسپ یشت، همانند آفرین پیامبر 

نسک دوره ساسانی  ۲۱زرتشت، شاید متعلق به َنسک دوم از 

سپ ساست بوده است. ترجمه پهلوی متاخری از به نام و شتا

هر دو متن در دست است.
۸۰ 

 

 :ها وزن یشت

ها حاصل تلفیق اعتقادات پیش از زرتشت و  که یشت ییاز جا

دو گونه اشعار در آن عقاید زرتشتی است، بر حسب مضمون 

ها قابل تشخیص است. اشعاری که در آن ها از اعمال 

اسطوره یی با زبانی شاعرانه  نها و شا انو قهرمان نایزدا

خن رفته و در آن ها صور خیال و تشبیهات شاعرانه به س

کار گرفته شده است و اشعاری که مشتمل بر دعاها و اذکار 

 نخستاشعار دسته یشتر بدینی است و رنگ زرتشتی دارد. در 

ابیات هشت هجایی است و در اشعار دسته دوم بیشتر به 

خوریم؛ بنا بر  ابیات هفت هجایی و نه هجایی و غیره بر می

ها اصوال  هشت هجایی  توان احتمال داد که ابیات یشت این، می

بوده و بعدها بر اثر انتقال شفاهی اوستا از سینه به 

سپس به کتابت در آمدنش  سینه، در طی قرون و اعصار،

تغییراتی در تعداد هجاها راه یافته است. افزون بر این، 

ها نیز، که در پی تلفیق عقاید  تدوین کنندگان نهایی یشت

زرتشتی با مطالب ایرانی قدیم متعلق به پیش از زرتشت 

ها را مراعات  اند قواعد عروض یشت اند، گاه نتوانسته بوده

د که جمالت منثور نیز در میان رو کنند. احتمال نیز می

های  قطعات موزون راه یافته باشد. از این روست که در بخش

های غیر هشت هجایی بر  های قدیمی نیز به بیت متاخر یشت

ها و اشعار فارسی  خوریم. بررسی و مقایسه دقیق یشت می

ها بر اساس تکیه  میانه و پارتی این نظر را که وزن یشت

کند و نظریه هجایی بودن این  یبوده است، تأیید نم

ها هم چنان به قوت خود باقی است. سروده
۸۱ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-97
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-98
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 :وندیداد

لغت وندیداد که صورت قدیم تر آن ویدیوداد
Latin ۱۸   است، اصال

« کسی که قانونش جدایی دین و دوری از دیوان»به معنی 

در اصل به معنی خدا بوده است، یعنی آن دسته « دیو»است. 

از خدایان که زرتشت آن ها را مطرود دانسته است و از 

این رو، در اوستا دیَویسَنه
Latin ۱۹ «متضاد « دیوپرست

مزَدیسَنه
Latin ۲۰ «یگر وی دیَوداَته است، و از سوی د« مزداپرست

مترادف با َمزَدیسَنه و َزَرثوشتری
Latin ۲۱ « ،زرتشتی، پیرو

« دیو»رود. بعدها در دوره ساسانی، که  به کار می« زرتشت

به  ،است« خدای مطرود»و سپس « خدا»از معنی اصلی خود که 

درآمد، در هنگام تدوین و « شیطان، عفریت»معنی امروزی 

ها این بخش از این کتاب را، که در  تقسیم اوستا به نسک

باره آیین پاکی و طهارت و دوری از پلیدی دیوان است، به 

این نام خواندند. وندیداد تنها نسک اوستای دوره ساسانی 

ما رسیده است و نزدهمین است که به صورت کامل به دست 

رفته است. نسک به شمار می
۸۲ 

 

وندیداد مجموع قوانین طهارتی و گناهان و جرائم و تاوان 

آن ها است که به صورت سؤال و جواب تدوین شده و دارای 

گرد )=فصل( است. به منظور سندیت بخشیدن به مطالبی فر ۲۲

که الزاما  عقاید شخص زرتشت نیست، سواالت از زبان وی 

خطاب به اهوره مزدا مطرح شده و اهوره مزدا به آن ها 

های  در باره سرزمین نخستپاسخ گفته است. برای مثال؛ فصل 

هایی که  گوناگونی است که اهوره مزدا آفریده است و آفت

هریمن در آن ها به وجود آورده است و فصل دوم داستان ا

که دژی وفانی است که در جهان اتفاق افتاده و تجمشید و 

جمشید برای حفظ آفریدگان اورمزد ساخته است. داستانی که 

در سده ضمن آن شرح کوشش اهریمن برای فریب زرتشت ذکر 

شده است و در فرگرد نوزدهم وندیداد قرار دارد، نیز 

آهنگی با مطالب اصلی وندیداد ندارد.هم
۸۳ 

 

دستور زبان، متن وندیداد بیشتر تحریف شده است و دید از 

های دستوری آن نادرست است.  ها صورت با مقایسه با یشت

جا به کار رفته است. ه علی بیشتر نابهای اسمی و ف شناسه

های دستوری و جمالت را از  وندیداد به وفور صورت انمؤلف

اند یا  قسمتی از کتاب به قسمت دیگر آن نقل و تکرار کرده

های دیگر اوستا  کلمات و عبارات را به تقلید از بخش

ی که ی  اند. برای مثال؛ کلمه ساخته و به متن منتقل کرده

عینا  در جای دیگر به  ،به حالت فاعلی آمده یی  در جمله

شود، در حالی که از نظر نحوی آن کلمه  همان شکل نقل می

بایستی فی المثل حالت مفعولی با اضافی داشته باشد.
۸۴ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-99
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-100
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-101
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-102
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-103
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-104
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-105
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را بیشتر به دوره پس از هخامنشیان نسبت تألیف وندیداد 

ار کهنه تر از این زمان و یدهند. اگرچه مطالب آن بس می

حتی کهنه تر از زمان زرتشت است. شاید مغان غرب ایران 

اند، پس از گرویدن  خاصی به امور طهارت داشته دلبستگیکه 

به آیین زرتشت، در تدوین این بخش اوستا نقش عمده 

اند. داشته
۸۵ 

 

 :هیربدستان و نیرنگستان

اند،  هیربدستان را بیشتر جز نیرنگستان به شمار آورده

های خطی هیربدستان مقدم بر نیرنگستان  زیرا در نسخه

ز نظر سبک نگارش که هر دو متن ا روآید و نیز از این  می

هماننداند. هیربدستان مربوط به تحصیالت و مطالعات 

هیربدی و وظائف و تکالیف هیربدان است. این متن به ویژه 

دربرداشتن مطالبی در مورد تحصیالت دینی زنان در  به خاطر

های دینی است  خور توجه است. نیرنگستان شرح قوانین آیین

های  انده(، َبرسُم )شاخهو در آن از هوم، درون )نان دعا خو

گرفتند(، نثارها  مقدس که در هنگام مراسم دینی در دست می

ها،  و چگونگی فراهم آوردن و آماده کردن آن ها، قربانی

های دینی و دعاهای مخصوص آن ها به  موارد برگزیدگی آیین

یل سخن رفته است.صتف
۸۶ 

 

 :هادخت نسک

هاُدخت نسک
Latin ۲۲Latin ۲۳

نسکی از بیست و یک نسک  کتاب زند است. 

های  سه قطعه از هاُدخت َنسک اوستایی که ششمین َنسک از َنسک

در دست است. قطعه نخست مربوط  ،اوستای عهد ساسانی بود

است. قطعه دوم و سوم در  َاش م ُوهو به اهمیت و اعتبار دعای

شباهت فراوانی است، که  سرنوشت روان پس از مرگ باره

دارد.( ۳۲تا  ۲۷)بندهای  فرگرد نوزدهم وندیداد به
۸۷ 

 

 :  Aogəmadāēčā  اوگمدیچا

تنها قطعاتی از َاوگ َمَدیچا
Latin ۲۴  بر زبان »)به معنی

در دست است و به نام نخستین «( داریم آوریم، بیان می می

اند. این متن شاید در  کلمه متن آن را چنین نام نهاده

های  اصل بخشی از هاُدخت نسک اوستایی بوده و در آن جمله

جمه به سنسکریت و برگردان پازند و اوستایی همراه با تر

جمله  ۲۹ترجمه پهلوی و تفسیر آمده است. متن شامل 

تای آن ها در جای دیگر اوستا نیز  ۵اوستایی است که 

است. شاید اوگمدیچا « مرگ»آمده است. موضوع اصلی آن 

آفرین یا دعایی بوده که پس از آفرینگان، پیش از سحرگاه 

یاد شخص درگذشته  چهارمین روز پس از مرگ، به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-106
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-107
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-108
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-108
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-110
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-111
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اند. متن پهلوی آن از روی پازند در زمان  خوانده می

متاخرتری برگردانیده شده است.
۸۸ 

 

 : ویثا نسک

َویثا
Latin ۲۵  به معنی دانش( َنسک مجموعه کوچکی از قطعات(

اوستایی است که اتفاقی و گاه بی نظم و ترتیب، بیشتر از 

وندیداد )یا قطعات اوستایی نقل شده در خالل ترجمه پهلوی 

 این کتاب( یا از فرهنگ اویم و منابع دیگر همراه با

های  شده است. در مواردی جمله برگزیدهترجمه پهلوی آن ها 

های نقل شده  پهلوی به فارسی نیز ترجمه شده است. عبارت

ای از این رساله به  بیشتر دچار تصحیف شده است. بخش عمده

باره ارتباط یا ازدواج نامشروع یک مرد زرتشتی  بحث در

 جهانبه  پیوندبا زن غیرزرتشتی و فرزندی که از این 

آید و نیز مساله ارث چنین مردی اختصاص دارد.  می

های دینی در این کتاب شده  هایی نیز به برخی آیین اشاره

نجام ان های اخیر ااست. تألیف و تدوین این رساله در زم

نسخه خطی جدید از آن در دست است.چندین گرفته است و 
۸۹ 

 

 :آفرین پیامبر زرتشت

متن کوتاهی است که در آن از زبان زرتشت به گشتاسب دعا 

 نو قهرمانا نها های شا شده و در ضمن آن خصوصیات و صفت

ذکر گردیده است. نباستانی و ایزدا
۹۰ 

 

 :اوستا خرده

ی است از دعاهای ی  خرده اوستا )یا اوستای کوچک(، مجموعه

های  کوتاه خاص مردم عادی زرتشتی که آن ها را در موقعیت

خوانند، در برابر دعاهایی که خواندن آن ها در  خاصی می

ن کتاب تنها به ها است. نام ای مراسم دینی خاص روحانی

های آن  صورت پهلوی آمده است و در باره زمان تدوین متن

نظر کرد. تدوین خرده اوستا به آذرباد  توان اظهار نمی

تا  ۳۰۹َمهَرَپندان، موبدان موبد زمان شاپور دوم ساسانی )

.م(، نسبت داده شده است ۳۷۹
۹۱ 

 

 :های خرده اوستا عبارتند از ترین بخش مهم

  نیایش، نام پنج دعا به نام خورشید و مهر و ماه و آب و

هایی از روز یا ماه  آتش است که هر یک از آن ها در موقع

باید خوانده شود. َیشت مربوط به هر یک از ایزدهای نام 

آن، در نیایش مربوط به آن ایزد برده یا بخشی از 

گنجانده شده است، برای مثال؛ همه خورشید یشت در نیایش 

تا  ۲( و ماه یشت در نیایش سوم )بند ۱۷تا  ۱۰اول )بند 

.( نقل شده است۹
۹۲ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-112
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-113
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-114
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-115
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-116
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-117
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 دعاهایی است که در پنج هنگام از شبانه  گاه شامل

روز باید خوانده شود.
۹۳ 

  سی روزه شامل دعاهایی است که هر یک معتلق به یکی از

ی نام آن ها است. دو سه سی ایزدی است که سی روز ماه ب

ک، در دست است. سی چهای سی روزه بزرگ و کو روزه، به نام

روزه را به طور کامل، به ویژه در سی روز پس از درگذشت 

خوانند. شخص متوفا، می
۹۴ 

  خوانند. چهار  نذرها میدعاهایی است که همره با اهدای

در دست است: آفرینگان  َدهمان دعایی است که پس  نآفرینگا

خوانند؛ آفرینگان   برای روان فرد در گذشته می مرگاز 

گاهان که در پنج روز پایان سال به نام روزهای گاهانی 

که روزهای فرود آمدن ارواح درگذشتگان به زمین است، 

یتوینشود و آفرینگان  َرپ خوانده می
Latin ۲۶  که در آغاز و

شود. پایان تابستان خوانده می
۹۵ 

 

های فوق، خرده اوستا شعرها و دعاهای کوتاه  بر متن افزون

دیگری مانند سه دعای معروف زرتشتی، سروش باج )دعای خاص 

ایزد سروش( و هوشبام )دعایی در ستایش سپیده دم؛ مقتبس 

ها( را نیز دربردارد.  های گوناگون وندیداد و یسن از بخش

پازند  هایی نیز به هایی گوناگون خرده اوستا، متن در نسخه

آمده است.
۹۶

  

 

 گویش اوستا:

به سبب  وجود  نام   ،زبانی که اوستا به آن نوشته شده

است. اوستا به  نامیده شده زبان اوستایی اوستا،

یعنی سخنان  گاهان است. گویشی که نوشته شده گویش دو

های دیگر اوستا  شده و گویشی که بخش بدان نوشته زرتشت خود

و گویش دوم  گویش گاهانی اند. گویش نخست را را بدان نوشته

اند. اوستای امروزی حدود یک سوم  نامیده نوگویش  را

اوستای دوره ساسانی بیست و یک است.  ساسانی اوستای دوره

 نسک داشته است. 

 

 اوستای گاهانی:

که در فارسی مصطلح شده  متون گاهانی شامل گاهان )یا چنان

های َهپتنگهایتی یا گاَثاها(، یسن« ها گات»
Latin ۲۷  و چهار

 .است ۲۷دعای مذکور در یسن 

 

 :گاهان

گاهی جمع گاه )در اوستا گاثا
Latin ۲۸  )به معنی سرود

ترین اثر ادبی ایرانی است  ترین بخش از اوستا و کهن قدیمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-118
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-119
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-120
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-121
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-122
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-123
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-124
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ها خود زرتشت  که بر جای مانده است. سراینده این سروده

که در شش تا از گاهان سراینده به عنوان اول  است، چنان

سرود است که  ۱۷کند. گاهان مشتمل بر  شخص از خود یاد می

 ۲۸های  ها قرار دارد و یسن َیسن در اوستای کنونی در میان

دهد. این سرودها نه  را تشکیل می ۵۳و  ۵۱تا  ۴۳و  ۳۴تا 

در برداشتن تفکرات  گاهتنها از نظر ادبی، بل که از ن

سزایی دارد و نشان دهنده ه نوین آن روزگارها اهمیت ب

های اصلی زرتشت است. در گاها خدای مطلق اُهوَره  عقیده

ی خاص او امشاسپندان اند و در مقابل، ها َمزدا است و جلوه

روح مخرب یا اهرمن قرار دارد. دردمندانه به سبب دشواری 

توانیم کامال  اطمینان پیدا کنیم که  این سرودها هنوز نمی

سال پیش از میالد  ۱۰۰۰آنچه را پیامر ایرانی در حدود 

های زرتشت  ایم. دشواری سروده بیان کرده است، خوب دریافته

داد بسیاری لغت ناشناخته نیست، بل عه سبب وجود تتنها ب

های او  که مشکل اساسی عدم آشنایی کامل ما با اندیشه

 افزاید.  ر نیز خود بر پیچیدگی مطلب میعاست. زبان ش

 

های دستوری نیز در این امر بی تأثیر نیست.  پیچیدگی 

ها،  زبان اوستایی زبانی است که در آن، افزون بر فعل

ها و ضمیرها نیز در حاالت مختلف نحوی صرف  صفتها و  اسم

گیرند؛  های صرفی پسوندهای یکسانی می شوند و برخی حالت می

بنا بر این، ممکن است به یک لغت در جمله چندین محل 

نحوی داد تا آن جا که برای مثال؛ اسمی را دانشمند 

اوستاشناسی در یک حالت صری به شمار آورده و همان واژه 

دیگر در حالتی دیگر دانسته است. در نتیجه،  را محققی

اوستاشناس جز در این موارد نادری در باره  ندانشمندا

معنی و مفهوم این سرودها، اتفاق نظر ندارند. دو متخصص 

کدام  ممکن است یک شعر را به دو گونه ترجمه کنند که هیچ

های لغوی  بر دیگری مزیتی نداشته باشد. با این همه، مشکل

شود که لطف و زیبایی آن  و نحوی گاهان سبب آن نمی و صرف

دسته از سرودهایی را که معنی آن ها بر ما روشن است، 

انکار کنیم، به ویژه هنگامی که گاهان را با آنچه از 

های ودایی و  شعر هندوایرانی آن زمانی )مانند سروده

مانده مقایسه کنیم، بیشتر به بدیع بود  ها( باقی یشت

بریم. ترجمه گاهان به زبان پهلوی در دست  میگاهان پی 

تواند به فهم بهتر گاهان کمک  است و در مواردی نادری می

کند، زیرا در عهد ساسانی به سبب گذشت زمان، فهم زبان 

گاهان برای موبدان زرتشتی دشوار و گاه ناممکن بوده 

است.
۹۷ 

 

ساختمان، شعر گاهان شباهتی به شعرهای ودایی  گاهاز ن

هایی را  دارد. هر سرود دارای بندهایی است و هر بندی بیت

با تعداد ثابتی هجا در بر دارد. گاهان را به پنج بخش 

ها دارای فصولی است که به  اند و هر یک از بخش تقسیم کرده

)مشتق از واژه اوستایی « هاد»، یا «هات»وی پهل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-125
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«هایتی»
Latin ۲۹

شود. نام این  نامیده می« ها»و به فارسی  (

های هر بخش گرفته شده و  پنج گاهان که از نخستین کلمه

 :وی دارند، عبارتند ازهمه صورت پهل

َاُهورَنَود .1
Latin ۳۰  فصل( « ها»( دارای هفت ۳۴تا  ۲۸)یسن(

بند  ۱۵و  ۱۴، ۱۶، ۲۲، ۱۱، ۱۱، ۱۱به ترتیب مشتمل بر 

هجایی  ۷+  ۹سه بیت  است. در این بخش بندهای شعری شامل

است.
۹۸ 

ُاشَتَود .2
Latin ۳۱  به « ها»چهار  ( دارای۴۶تا  ۴۳)یسن

بند است. در این بخش  ۱۹، ۱۱، ۲۰، ۱۶ترتیب مشتمل بر 

هجایی است. ۴+  ۷بندهای شعری شامل پنج بیت 
۹۹ 

سَپنتَمد .3
Latin ۳۲  ها»( که دارای چهار ۵۰تا  ۴۷)یسن »

بند است. در این  ۱۱و  ۱۲، ۱۲، ۶به ترتیب مشتمل بر 

هجایی است.  ۷+  ۴بخش بندهای شعری شامل چهار بیت 

بند است. در این بخش بندهای  ۱۹، ۱۱، ۲، ۱۶مشتمل بر 

هجایی است. ۴+  ۷یت شعری شامل پنج ب
۱۰۰ 

ُوُهوخشَتر .4
Latin ۳۳  بند  ۲۲و « اه»( که داری یک ۵۱)یسن

هجایی  ۷+  ۷است. در این بخش بندهای شعری شامل سه بیت 

است.
۱۰۱ 

َوهیشتو یشت .5
Latin ۳۴ ( که دارای یک ۵۳یسن )«۹و « ها 

بند است. در این بخش دو بند از بندهای شعری دارای چهار 

ای  هجایی و دو بند بعدی دارای دو بیت سه پاره ۷+  ۵بیت 

هجایی است. ۷+  ۷+  ۵
۱۰۲ 

 هپتنگهایتی

 را  ۴۱تا  ۳۵های  های هفت فصل، یسن َهپَتنگهایتی یا َیسن

ترین بخش  دهد و به نثر است و پس از گاهان قدیمی تشکیل می

اوستا است.
۱۰۳ 

 

 : سرگذشت کتاب اوستا و نقل آن به خط اوستایی

های پهلوی آمده است،  بنابر روایتی که در برخی از کتاب

زرتشت به فرمان گشتاسب کتاب اوستا را همراه با تفسیر 

آن )=َزند( بر روی پوست گاو یا بر الواح زرین نوشت و آن 

را در گنج شاهی یا خزانه آتشکده سمرقند نهاد. روایت 

گری که شاید بازتاب نظر روحانیان زرتشتی جنوب ایران دی

است، در کتاب چهارم دینکرد آمده است و بر طبق آن دارا 

پ. م( دستور  ۳۳۰تا  ۳۳۶/۵پسر دارا )یعنی داریوش سوم 

داد که همه اوستا و زند را در دو نسخه، یکی در خزانه 

شاهی و دیگری در دز نبشت،
Latin ۳۵  نگاه دارند. در روایتی

دیگر از دینکرد آمده است که به دستور گشتاسب آموزه های 

زرتشت به کتابت در آمد و نسخه اصلی آن را در گنج شاهی 

  هایی از آن پخش گردید. پس از آن، نسخه نهادند و رونویس

  ی را نیز در دز  نبشت فرستادند. با آمدن اسکندر نسخهی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-126
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-127
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-128
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-129
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-130
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-131
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-132
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-133
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-134
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-135
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-136
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-137
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-138
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ی که در دز  نبشت بود، به دست یونانی افتاد و آن را به ی

.زبان یونانی ترجمه کردند
۱۰۴ 

 

م( به  ۷۶/۸۰تا  ۵۱: حدود یکم بالش اشکانی )شاید بالش

نواحی مختلف فرمانی فرستاد که آنچه از اوستا و زند به 

صورت مکتوب یا شفاهی از گزند در امان بود، نگاه دارند. 

م( به راهنمایی توسر  ۲۴۱تا  ۲۲۶بعدها اردشیر بابکان )

)مشهور به تنسر( همه آن آموزه های پراکنده را به دربار 

 بود، پذیرفت و بقیه را کنار گذاشت.  خواست. آنچه معتبر

 

تا  ۲۴۱: یکمدر مرحله بعد، شاپور پسر اردشیر )شاپور 

هایی را، که در اصل منشعب از دین )یعنی  م( کتاب ۲۷۲

کتاب اوستا( بودند، یعنی کتاب مربوط به پزشکی، 

شناسی، حرکت، زمان، مکان، جوهر، آفرینش، کون،  ستاره

و دیگر صنایع و فنون در  فساد، تغییر  َعَرض، منطق

ها پراکنده بودند،  هندوستان و روم و دیگر سرزمین

بازگردآوری کرد و آن ها را با دین )=مطالعات کتاب 

ی از هرچه در ی اوستا( تطبیق داد و به دستور او، نسخه

 دست بود، به گنج شاهی سپرده شد. 

 

م(  ۳۷۹تا  ۳۰۹بعدها، شاپور پسر هرمز )شاپور دوم: 

داد که، برای اطمینان و ایمان مردم به دین، در  دستور

مورد اقوال و افکار تحقیق شود؛ و از همین رو، آذرباد 

َمهَرسپَندان، رئیس موبدان زمان، متحمل آزمایش دینی شد و 

بر طبق روایات بر سینه او روی گداخته ریختند و از 

آزمایش پیروز به در آمد. وی اهل قرق و نحل گوناگون و 

پرداختند، از  به تحقیق در نسک اوستا می را کهسانی نیز ک

 بددینی و انحراف برحذر داشت. 

 

م( آگاهی و تفکر  ۵۷۹تا  ۵۳۱خسرو پسر قباد )انوشیروان: 

در باره هر گونه بدعت در میان چهار طبقه اجتماعی را 

افزایش داد. وی بر آن بود که زبان اوستایی از طریق سنت 

ها حاوی مطالب فراوانی است، و  لهها و رسا شفاهی و کتاب

از همه روحانیون خواست که به تفکر در باره اوستا و زند 

های خود بر دانش مردم جهان  بپردازند و از یافته

 بیفزایند. 

 

در روایت دیگری، به ارتباط انوشیروان، با سرگذشت کتاب 

از موبدان زرتشتی به ریاست  انجمنیاوستا اشاره شده است: 

ورو ه شاپ
Latin ۳۶  موبدان موبد زمان خسروانوشیروان، بیست یک

َنسک اوستا را تعیین کرد و به اتفاق نظر، بر رای خود مهر 

نهاد.
۱۰۵ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-139
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-140
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-141
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شود که در نظر مؤلفان  روایات چنین مستفاد میاین از 

زیستند، ولی  های پهلوی، که در سده سوم هجری می کتاب

کردند، صورت مکتوب اوستا و  روایات ساسانی را منعکس می

ه گردد که پس از پراکند زند و خط آن به خود زرتشت باز می

، چندین شاه ایرانی در رشدن اوستا بر اثر حمله اسکند

آوری و تدوین مجدد آن  ن های گوناگون در صدد جمعازم

های عربی و فارسی قرون  برآمدند. همین نظر را در کتاب

های  ها و نوشته شان مبتنی بر گفته اولیه اسالمی، که مطالب

ت که یابیم. در نامه تنسر آمده اس زرتشتیان است، نیز می

اسکندر کتاب دین )=اوستا( را که بر دوازده هزار پوست 

نوشته شده بود، در اصطخر )فارس( سوزانید و یک سوم آن 

نویسد که زرتشت کتابی را بر  ها ماند. طبری می در دل

کرد خدا بر او وحی کرده  گشتاسب عرضه داشت که ادعا می

ورتی است. آن را بر دوازده هزار پوست گاو نوشتند و به ص

ها( بر پوست کنده و با زر منقش شده بود.  که )نوشته

گشتاسب آن را در محلی در اصطخر به نام دز  نبشت نهاد و 

هیربدان را بر آن گماشت و عموم مردم را از فراگیری آن 

منع کرد. ثعالبی، مسعودی، مقدسی، ابن مسکویه، و ابن 

اند. بلخی نیز روایتی نظیر آن را آورده
۱۰۶ 

 

روایات در باره کتابت اوستا به خط اوستایی این آنچه در 

در زمان زرتشت ذکر شده، افسانه آمیز است. از سوی دیگر، 

 ،آید که پیروان ادیان دیگر از روایات خارجی چنین بر می

ان را دارای کتابی که در زمان زرتشت به کتابت زرتشتی

دانستند. در یکی از روایات مانوی نقل  آمده باشد، نمی

زرتشت کتاب ننوشت، بل »شده در کتاب کفاالیا آمده است: 

که شاگردان او پس از مرگش )سخنان او را( به خاطر 

هایی در آوردند که امروز  سپردند و به صورت کتاب

توان استنباط کرد که در سده  ن گفته میخوانیم. از ای می

اند، اما معلوم  های دینی داشته سوم میالدی زرتشتیان کتاب

رود که مقصود از  نیست منظور کدام نوشته هاست. احتمال می

هایی باشد که از دیرباز در  ها، نوشته این کتاب

های  النهرین به نام زرتشت معروف بوده است و نه نوشته بین

باسیلیوس خود زرتشت.
Latin ۳۷  م( گفته مغان  ۳۷۷)در حدود

کتاب نداشتند... بل که پسران از پدران خود تعلیم 

گرفتند؛ بنا بر این، سندی در دست نیست که بر ما روشن  می

که به خط کنونی درآید، به  ستا پیش آنسازد که کتاب او

 چه خطی مکتوب بوده است. 

 

اهمیت سنت شفاهی و حفظ آثار دینی به صورت سینه به سینه 

در ایران، داللت بر این دارد که کتاب اوستا بیشتر بدین 

که در نامه  شده است تا به شکل مکتوب. چنان صورت حفظ می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-142
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-143
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ها یک سوم اوستا تن رتنسر نیز آمده است که پس از اسکند

های پهلوی و عربی و  ها مانده بود. حتی از نوشته در دل

فارسی مذکور، که در آن ها سخن از اوستای مکتوب شده 

های اوستا کم بوده  شود که نسخه است، چنین استنباط می

نسخه، یکی در دز   دو ها، تنها  است؛ بنا بر این، گفته

شده است. در  ی مینبشت، و دیگری در خزانه شاهی، نگه دار

نماید که تا پیش از تدوین اوستا و نگارش  نتیجه، بعید می

آن به خط اوستایی موجود، این کتاب، به صورت مجموعه 

و کمال، به خطی نوشته شده باشد. البته تمام واحدی به 

ن هایی )از جمله بالش اشکانی( کوشش ااحتمال این که در زم

یست. همچنین بعید نیست برای کتابت آن شده باشد، منتفی ن

که آن را به خط کنونی  که در دوره ساسانی، پیش از آن

نوشته باشد، کوشش شده که به خط پهلوی نیز برگردانند.
۱۰۷ 

 

ن های اشاهان در زمآوری اوستا به دستور  منظور از جمع

گوناگون، ظاهرا  گردآوری روایات سینه به سینه بوده است. 

های اوستا  آمده است که نسک «های سیستان شگفتی»در رساله 

ن های نیکان )=زرتشتیان( پیوسته بر جای ادر میان دودم

ها نزد زنان بود و یکی  ماند... پس از اسکندر، این نسک

، جوانی سیستانی به خاطر از آن ها را به نام َبغ َنسک

سپرد و بدین گونه دین )=کتاب دینی( به سیستان 

بازگشت... جز در سیستان، جاهای دیگر آن را در سینه 

نسپردند. مسعودی نیز به سنت حفظ سینه به سینه اوستا در 

سیستان اشاره کرده است. حتی پس از به کتابت در آمدن 

ندند. در کتاب خوا اوستا نیز موبدان آن را از حفظ می

منطقی است که سخن زنده شفاهی را »دینکرد آمده است که: 

و در جای « چه مکتوب است، مهمتر به شمار آوریم. از آن

دیگر همین کتاب اشاره شده است که اثر مکتوب، صورت کامل 

به موبدانی اشاره شده  بارهاهای پهلوی  نیست. در کتاب

زند( را از حفظ است که همه اوستا و ترجمه و تفسیر )=

اند. داشته
۱۰۸ 

 

شد. شاید در  ها سینه به سینه حفظ می کتاب اوستا تا مدت

دوره اشکانی در زمان بالش اول یا در اوایل ساسانی کوشش 

ع خطوط مشتق از آرامی متداول شد که آن را به خطی از نو

در ایران، مانند خط پهلوی بنویسند. در این گونه خطوط 

مت خاصی وجود ندارد و گاهی از الها در خط ع برای مصوت

شود.  ها استفاده می ها برای نشان دادن برخی مصوت صامت

برای مثال؛ برای ـُ )کوتاه( و ُاو )بلند( در خط عالمتی 

و صدا و به ویژه ُاو )بلند( گاهی نیست و برای ضبط این د

شود. افزون بر آن، این گونه خطوط  از حرف واو استفاده می

های اوستایی  واحد حروف کافی برای نشان دادن همه صامت

 نیستند.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-144
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-145
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نگارش کلمات اوستایی به خط پهلوی، که گاه گاه در 

این خط را  نارساییهای پهلوی آمده است، به خوبی  کتاب

دهد. از این رو، ضبط  های کتاب دینی نشان میبرای ضبط آوا

کتاب اوستا به خطی از این گونه، بی تردید رضایت بخش 

نبوده است، زیرا موبدان زرتشتی مانند همه روحانیون 

دیگر معتقد بودند و هستند که کتاب دینی باید با تلفظی 

یک از  درست و با مراعات تجوید خوانده شود. بیگمان هیچ

توانست این نیاز را برآورده  آن زمان نمیخطوط موجود 

موبدان از روی خط پهلوی، که خود از  ،سازد؛ بنا بر این

آرامی اقتباس شده بود و به علت این که یک حرف نشانه 

ابهام فراوانی داشت، خطی را اختراع  ،چندین آوا بود

کردند و اوستا را با آن نوشتند. در اختراع این خط 

تی از ارف شده است و شاید هیبسیار دقت و زمان ص

اند. این دانشمندان  روحانیان و دبیران در آن دست داشتنه

برای جلوگیری از هر گونه ابهامی در ضبط اوستا، بر آن 

حرف واحدی را در نظر  ،شدند که برای هر آوای اوستایی

بگیرند و بدین منظور با اعمال تغییراتی در حروف پهلوی، 

که  دی را اختراع کردننوود، حروف که نشانگر چندین آوا ب

هر یک نشانگر یک آوا باشد. برای مثال؛ حرف الف پهلوی 

َُ، آ، ه، خ است. مخترعان خط -نشان دهنده چهار آوای 

اوستایی این حرف را برای نمایاندن آوای ـَ اوستایی 

حرفی  ،ی به آخر آنیها هنااختصاص دادند و با افزودن دند

  باشد و با افزودن حلقه «آ»ای را ساختند که نشانگر آو

 «خ»ی بدان حرف ی  و با افزودن دنباله «ه»ی بدان حرف ی

اوستایی ایجاد کردند. افزون بر آن کوشش شد که همه 

جزئیات و ظرائف تلفظ کلمات با اختراع حروف خاصی نشان 

داده شود.
۱۰۹ 

 

حرف است، ولی از مطالعه  ۵۳خط موجود اوستایی دارای 

آید که  حرف اوستایی به دست می ۵۸های موجود اوستا  نسخه

م قهای خطی یک حرف هستند و این ر ها در آن ها گونه برخی

است که مسعودی برای خط اوستا ذکر کرده  ۶۰نزدیک به رقم 

های پهلوی دین دبیریه، خط در کتاباست. نام این 
Latin ۳۸  به

های عربی به صورت  است که در کتاب din-dabireمعنی خط دین 

دین دفیریه، دین دبیره و دین دویره ضبط شده است. دقیق 

که در چه تاریخی این خط اختراع و اوستا بدان  نیست روشن

دو شاه ساسانی در توجه  پویایی هاینوشته شده است. از 

به دین در منابع پهلوی و عربی سخن رفته است، یکی شاپور 

شاید بتوان  ،دوم و دیگری انوشیروان است؛ بنا بر این

تاریخی میان سده چهارم و ششم میالدی را زمان نگارش 

توان احتمال داد که این  خط کنونی آن دانست. میاوستا به 

کتاب در سده چهارم میالدی به کتابت در آمده و در سده 

ششم میالدی تدوین نهایی یافته باشد. پس از به کتابت در 

کردند و از  آمدن اوستا باز هم موبدان آن را از حفظ می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-146
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-147
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خواندند و صورت شفاهی را مهمتر از متن مکتوب  بر می

ستند.دان می
۱۱۰ 

 

یک از  های خطی متعددی در دست است، اما هیچ از اوستا نسخه

آن ها به تنهایی متن کامل اوستا را در بر ندارد. برخی 

است و ترجمه های پهلوی  های اوستا همراه با ترجمه از نسخه

ترین  پهلی زیر هر سطر متن اوستایی نوشته شده است. قدیمی

)محفوظ در دانشگاه کپنهاگ(  K7 نسخه اوستایی موجود، نسخه

است. این نسخه که به صورت عکسی منتشر شده و تنها 

 ۱۲۶۸یزگردی برابر با  ۶۳۷در سال  ،ویسَپَرد را در بردارد

های قدیمی دیگر از سده  میالدی( است. نسخه ۱۲۸۸میالدی )یا 

اند و  چهاردهم میالدی و در ایران به کتابت در آمده

های متاخرتر از سده هفدهم میالدی به بعد در  نسخه

های کاتبان  اند. اما از آن جامه هندوستان استنتاخ شده

توان به وجود یک نسخه خطی مادر در سده  ها می این نسخه

ابت شده بوده، پی سوم/چهارم هجری )نهم/دهم میالدی( کت

برد.
۱۱۱ 

 

اوستای مکتوب زمان ساسانی به صورت سه کتاب بزرگ تدوین 

شده بود که هر یک شامل هفت بخش بزرگ یا به اصطالح پهلوی 

ها و اجزاء  نیز به فصلها  َنسک بود و هر یک از َنسک

نسک اوستای  ۲۱شد. نام سه کتاب بزرگ و  کوچکتری تقسیم می

ی از مطالب آن ها ی زمان ساسانی به زبان پهلوی با خالصه

به این زبان در کتاب هشتم دینکرد ضبط شده است. از 

دوین این کتاب )سده تآید که در زمان  نوشته دینکرد بر می

و گاه اصل و ترجمه پهلوی  سوم( گاه متن اصلی اوستایی

 ها از میان رفته بود. برخی از نسک

 

 نام سه کتاب بزرگ اوستا به زبان پهلوی چنین است:

 گاهانیگ، هاذگ مانسَریگ و دادیگ.  

کتاب گاهانیگ مشتمل بر گاهان و تفسیرهای آن، هادگ 

مانسَریگ مشتمل بر ادعیه و اذکاری بوده که در مراسم 

و دادیگ مشتمل بر متون فقهی بوده شد  دینی خوانده می

است. ترجمه و تفسیر )=َزند( سه َنسک گاهانیک موضوع کتاب 

نسک عهد ساسانی، تنها  ۲۱نهم دینکرد است. از میان 

های دادیگ( است که به صورت  وندیداد )نسک پنجم از نسک

نسک اوستای ساسانی در زمان  ۲۱کامل در دست است. از 

هجری( هم متن اوستایی و هم تدوین دینکرد )سده سوم 

از میان رفته بود و ترجمه پهلوی  ۱۱ترجمه پهلوی نسک 

مفصل تر  ۱۸تا  ۱۵های  نیز در دست نبوده است. نسک ۵نسک 

های دیگر شرح شده است. ترجمه و تفسیر سه نسک  از نسک

یابیم. نخستین را در کتاب نهم دینکرد می
۱۱۲ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-148
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-149
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_note-150
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24.  Aogemadaēča 

25.  Vaeθā 

26.  Raptīwīn 

27.  haptaṇhāiti 

28.  Gāθā 

29.  hāxiti 

30.  Ahunawad 

31.  Uštawad 

32.  Spantmad 

33.  Whhuxšatr 

34.  Wahištōišt 

35.  Diz ī nibišt 

36.  weh šāpūr 

37.  basilius 

38.  Dēn dibīrīh 

 :بن مایه ها

  .932اوستا گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، ص. 

 متن کامل(، گزارش و پژوهش رضا مرادی  اوستای کهن(

 ۱۲تا  ۹، صفحه ۱۳۸۲غیاث آبادی، چاپ 

 محسن  و سرگذشت آن، نوشته دکتر زبان فارسی کتاب

 ابوالقاسمی

 این مقاله دارای متونی از  دائرةالمعارف کاتولیک(

دائرةالمعارف کاتولیک است که در دامنه عمومی قرار 

 دارند(

 

 

یدیا به زبان روسی در باره از ویکی پهایی  برگرفته

 اوستا:

 سدهبه دست داشته اوستا  ینسخه خطدیرین ترین »...

 manuscript دست نویس (، صفحة 1288سال گردد ) یمبر  زدهمیس

colophons را  ازدهمیقرن  تاانتقال  سنتدهد  یاجازه م

 .ردیابی کرد

 

موجود  یخط ینسخه هاهمه ت شده است که یثبگونه موثق تبه 

به که ، دست نویس مربوط سده دهم سر می کشندنسخه  کیبه 

تحت نسخه نامنهاد که  «یساسان یکهن الگو»به نوبه خود، 

 وجود داشته، می رسد. انینمونه ساسان
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_ref-135
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_ref-138
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_ref-140
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_ref-143
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7#cite_ref-147
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
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 نسخه های خطی دست نویس، به گوه سنتی به زند اوستا

زند )تنها ، به پارسی میانه( ترجمه ا ب یی)متون اوستا

متون اوستایی بدون ترجمه برای  -«ناب)»ترجمه( و ساده 

 تقسیم می شوند.( liturgical عبادی و نیایشی  مقاصد

 

مناجات ی که بر اساس متنکتاب که عبارت است از  نیمهم تر

)در  فصل 72 خوانده می شود و « سنای» یزرتشت ینامه اصل

ناهمگن سبتا ن یمحتوابه چم   بسته( دارای  -Haitīاوستا 

 .است

Vispered ،VR.    واژه اوستایی  ازبرگرفته vīspe ratauuō 

و  نیایش هادر قالب تکمله یی بر یسنا   «.ها فصل همه»

  24متشکل بر  ؛فصل نمونه آفرینش« توصیه ها»رجوع به 

 . (karde <kardag) فصل 

 

vidēvdād ،در پهلوی، در اوستا dāta-  VI-daēvō-   به چم

 22از متشکل  ییه مجموع -پرهیز از ستایش دیوان قانون »

خلوص  نیبه قوانگام نخست در که   (fragard)یا فرگرد  فصل

اختصاص  desecration ی و پرهیز از بی حرمتیآلودگزدایش و 

 .داده است

از برگرفته    -yešti، در اوستا  yašt، در پهلوی .Ytها شتی

 اهورا مزدا و ویژهسرود  22، متشکل بر (-yaz همان فعل

 لف و ...امشاسپندان مخت

بخش های اوستا مشتمل اند بر نیایش هایی تلفیقی 

compilations of prayer  پنج گاهی )گاهgāh    در پهلوی به چم

وقت یعنی نیایش های پنچگاهی یا پنجگانه یا پنج بار 

به معنای عبادت، نماز و   niyāyišnنیایش. نیایش به پهلوی

به   Āfrinagānپرسش. پنج یازات، چهار آفریناگان، به پهلوی

 .blessing چم  برکت، رحمت، ستایش  

 

 نسک های اوستا مطابق دینکرد

Gāsānīg (گاتی) 

 نام
بخش های 

 حفظ شده
 محتوا
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1. Stōd-

yasn 

Y. 14-16, 

22-27, 28-

54, 56, Vr. 

 (کامال)

ها، بخش هایی  گات

 ویسپیرید از یسنا

2. Sūdgar 

پاره های 

جداگانه 

 ؟

شرح مفصل 

در 

دینکرد  

9.1 

 تفسیر گات ها

3. 

Warštmānsr 

شرح مفصل 

در 

دینکرد  

9.2 

 

 تفسیر گات ها

4. Bag 

Y.19-22, 

شرح مفصل 

در 

دینکرد  

9.3  

 تفسیر گات ها

5. Waštag 
از میان 

 رفته است
 نامعلوم

6. Hādōxt 

Y. 58, Yt. 

11, Az., H. 

1-2 

شرح رهبری و 

پیشوایی مذهبی، 

جشن ها، قواعد 

رفتاری و راه های 

رسیدن به رستگاری  

  و دادگری....

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%8B
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7. Spand 
پاره های 

 جداگانه
 شرح زندگانی زرتشت

 

Hadag-mansrīg (قواعد مذهبی، علوم ( 

  

 نام
بخش های حفظ 

 شده
 محتوا

8. Dāmdād 

پاره های 

 جداگانه ؟

ن برده گما

می شود که 

ضمیمه نسک 

 در بندهش

آفرینش و پیدایش 

 و کائنات

9. Nāxtar نامعلوم از دست رفته 

10. Pāzag 
Gahi and 

Sirozh (G., S.) 

اوقات شبانه 

روز، گاهنامه، 

جشن ها، قواعد 

 نیایش یا مناجات

11. 

Raθβištāiti 

بخش های 

 جداگانه
 سازماندهی نیایش

12. Bariš 
بخش های 

 انهجداگ
 اخالق

13. 

Kaškaysraw 

بخش های 

 جداگانه

پرهیز از ستایش 

 دیوان
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14. Vištāsp-

yašt 
Az., Vyt. 

رو آوردن 

ویشتاسپ به آیین 

 زرتشتی

 

 

 

Dādīg (قانون)  

 نام
بخش های حفظ 

 شده
 محتوا

15. Nigādum 
بخش های 

 جداگانه
 قوانین

16. Duzd-sar-

nizad 

بخش های 

 جداگانه
 قوانین

17. Huspārām قوانین نیرنگستان 

18. Sagādum 
بخش های 

 جداگانه
 قوانین

19. Vidēwdād 

(Juddēwdād) 
V. قوانین کامال 

20. Čihrdād 
بخش های 

 جداگانه

تاریخ حماسی 

 ایران

21. Bagān-yašt 
Y. 9-11, 57; 

Yt. 5-19 

سرودهایی 

 برای یازت ها
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ی ستااوتاریخ به میان آمدن  غیر مستقیم، شواهدپایه بر 

در تقریبا زرتشت( و از روی آن تثبیت زمان رسالت ) کهن

( الدیاز م شیپ 800-1200)بین الدیاز مپیش سال  1000 حوالی

 گمان زده می شود.

 

 بخش بیشتر یشت ها( سنا،ی) ی جوانمتون اوستاکهن ترین 

( به الدیاز مدر دوره پیش از هخامنشیان )سده ششم پیش 

 میان آمده بودند.

  

دوره  اوستا درو تحریر ضبط بعدی در باره منابع ت اطالعا

اطالعات ناموثق  همچونتوان به طور کامل  ینماشکانیان را 

 ریتاثبا این هم نمی توان قابل اعتماد رد کرد،  ریغو 

 بر اوستای تدوین شده در دوره ساسانیان« یاشکاناوستای »

، بود(وجود داشته را )هرگاه چنین اوستایی به راستی 

 .کرد یابیرد

 

برای پخش متون اوستا می توان مراحل زیر را در نظر 

 :گرفت

 

 اوستای کهن:

 یسنا، ،گات ها یاصلابتدایی متن پدیدآیی   .1

Haptanghaiti  گریدنیایش های و 

وارد آمدن تغییرات در خوانش متن به دلیل خوانش   .2

 recitativeهای بیانی )برخوانی( 

 یها شیگوران به گویشو انتقالروند در  راتییتغ .3

 اوستای جوان

 جوان یاوستابه میان آمدن متون با  translation  ادامه .4

 

 اوستای نوین )جوان(:

زبان درست، احتماال یک جوان در  یین اوستاومتتدوین  .1

 هرات. یا در مرو و

با توجه به  ی بر خوانش اوستاجنوب های شیگوتاثیر   .2

 رخجبه احتماال های اوستایی، سنت مرکز  کوچیدن

 .)آراخوزیا(

به  ران،یجنوب غرب ا اوستایی بهمرکز سنت  کوچیدن .3

(، الدیاز م پیشهفتم  شاید در اواخر سدهفارس )

 دین جدومت هیته ،یاصطخراز سوی کاهنان متون انسالسیون تر

 زبان مرده. کی به یدستور لغزش هایبا آگنده 
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  ییاوستادبیره  متون با یک )فونیتیک(آواشناسضبط   .4

« یساسان هیاولسخه ن»دوین (، تیالدیم شمدر سده ش)

Sassanian prototype  انتقال دهان به دهان انیاوستا، پا 

 انهیم یارساوستا به پترجمه تدوین  )سینه به سینه(،

 )زند(

رونویسی دست نویس، شاید بر اساس همه نسخه های حفظ  .5

—IX) دهم(. -شده از دوره های پیشین )در سده های نهم

X вв.) 

 

 ا و غرب:اوست

نیایش هایی سرودها و  بارهباستان در  انیونانیاگر چه 

 Germipp کاهنان آگاهی داشتند و گرمیپ جادوگران ومغان، 

سروده شده از سوی شعر بیت  ونیلیدو مبا کرد که می ادعا 

باره در در غرب  یاطالعات واقعزرتشت آشنایی دارد، 

سده و تا بود ناچیز  اریباستان بس رانیا یمذهب اتیادب

هیچ چیزی شناخته شده در اروپا  وستاادر باره دهم ژه

 نبود. 

 

 را 1723باغ در  Videvdat ییبار متن اوستانخستین  یبرا

کس  چی، اما هردکتابخانه آکسفورد ببه  سورتبازرگانی از 

 .خواندآن را ب ستتوان ینم

 

 1755دانشمند فرانسوی که به سال پرون،  دوتنها آنکیتئل 

توانست ، ه بودرفتبه هند سرباز ساده  کیان به عنو

به و را جلب کند  یپارساهنان )مغان( از ک یکیز ااعتماد 

را فرا بگیرد. او خواندن و ترجمه متون اوستا یاری او 

پادشاهی  کتابخانه بهبه فرانسه،  1762بازگشت در سال با 

و  یارسپ ،یپهلو ،ییاوستانسخه دستنویس خطی  180

و  را که با خود آورده بود، هدیه داد یتزرتش تیسانسکر

از اوستا ترجمه  بار در اروپا نخستین  یبرا 1771در سال 

  در 1776منتشر شد و در سال سوی او به زبان  فرانسوی 

Riga آن چاپ شد. یآلمان ریگا نخستین ترجمه 

 

 انیدر م یقیعم هاییدیتازه کشف اوستا شک و ترد آغاز،در 

بیشتر به دلیل  -انگیختبروپایی ارمردم و دانشمندان 

زرتشت در نادرستی که در اذهان عامه در باره  ریتصو

مشترک درازای سده ها شکل گرفته بود و در واقع وجهه 

را متهم پرون  دو .تشاراستین ند یزرتشتآیین با اندکی 

کاری نمودند و در حق او چنان بیمهری شد که مطرود جعل به
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هر چه بود، حال،  نیبا ا درگذشت. ناداریدر گردید و 

و خاورشناس کارشناسان آغاز شده اوستا از سوی مطالعه 

خویشاوند زبان یی خط میخی پارسی باستان )به رمزگشا

اروپا سرانجام در  Grotefend از سوی  1835در سال اوستا( 

و  را به گونه نهایی در درستی اوستا متقاعد گردانید

آن آغاز  نیاداتان و باس رانیبا فرهنگ ا کینزد ییآشنا

 گردید.

 

. هگل کردشرق و غرب  یدر تفکر فلسفتاثیر بسیاری اوستا 

 یمذهبنظام و اساس  هیپاخاطرنشان ساخت که ( 1770-1831)

 -دو قطب مخالف میان شناختن مبارزه  تیبه رسم انیزرتشت

 زشت )خوب و بد، بهینی و پلشتی( است.و  نیک

 

سخنور نامدار  -فون گوتهوهان ولفگانگ ی شهکارهایاز  یکی

 West-östlicher« یشرق -دیوان غربی»(، 1832-1749) آلمانی

Divan صرع»شامل شعر گ.[ -]که به حافظ هدیه شده است 

شاعر درک خود را  این شعر، دراست. « ارس باستانپ مانیا

نور بر شکوهمند  یروزیاز اوستا به عنوان باور در پ

 .دهد یم یکیتار

 

الهامبخش زرتشت،  یاز سرودها نمادهاا و ه دهیاز ا یبرخ

 -ی فیزیکیروان یتواز ی پارالیلیسم یاتئور گذاردایبن

 .شده بود (1887-1801)فیشنر  تئودور

 

 Also  ،«گفت زرتشت نیچن»در کتاب  چهیحال، ن نیبا ا

sprach Zarathustra  یا « ابر انسان»را همچون  امبریپاین

« جاودانهبازگشت » با« انسان خارق العاده و اعجوبه

 توصیف می کند. 

 (1949-1864) ریشارد اشتراوس الهامبخش نیچه ن اثر]ای
« سمفونیکچکامه یی » ۱۸۹۶موسیقیدان آلمانی گردید که در 

ساخت که از ( ۳۰)اپرای  «چنین گفت زردشت»به نام 

 گ.[-.درخشانترین آثار این نوع است

 

 ترجمه های اوستا به زبان روسی:

کائتان نحستین ترجمه اوستا به زبان روسی به قلم 

شاعری  1899صورت گرفت. به سال  1861کوسوویچ به سال 

سمبولیست به نام کنستانتین بالمونت آن را از روی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%DA%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B3
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سرودهای زند اوستا ترجمه و به شکل موزون و منظوم در 

 آورد.   

حزن و »قطعاتی از اوستا زیر نام  1903...و به سال 

 به شکل آهنگین ترجمه شد.« اندوه اهورامزدا

 

 بن مایه ها:کردها و روی 

1.  P.O. Skjærvø. Introduction to Zoroastrianism 

2.  J. Kellens. AVESTA the holy book of the Zoroastrians. 

3.  K. Hoffmann. AVESTAN LANGUAGE 

4.  Л. А. Лелеков Авеста в современной науке, М. 1992 г. 

5.  Плиний Старший. Естественная история XXX 2, 3 

زند اوستا، ویسپیرید، گات ها، کامیریدها، . در باره 6

پازند// در فرهنگ دانشنامه یی یا دایره المعارفی 

-1890جلد، سانکت پتربورگ،  86بروکهاوس و ائفرون : در 

1907 

Зендавеста Висперед   Гатха   Камередха Пазенд    

// Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. 

(82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 

جلد زیر  66اوستا، در دانشنامه بزرگ شوروی، در  .7

نظر شمیت، چاپ نخست، مسکو، انتشارات دایره المعارف 

 1947-1926شوروی، 

Авеста // Большая советская энциклопедия: В 66 томах (65 т. и 1 
доп.) / Гл. ред. О. Ю. Шмидт. — 1-е изд. — М.: Советская 

энциклопедия, 1926—1947. 

 «چهارگرد جهان»اوستا// در دایره المعارف  .8

Авеста //Энциклопедия «Кругосвет» 
 

 

 

 ساسانفر نیدكتر آبت

 

 
 هاي كهن در اوستا افسانه

 )با اندکی ویرایش و فشرده سازی(  

   
چه امروز به نام دین زرتشت شناخته شده، شامل دو  نآ  

 :بخش جداگانه است

http://www.fas.harvard.edu/~iranian/Zoroastrianism/index.html
http://www.iranica.com/articles/avesta-holy-book
http://www.iranica.com/articles/avestan-language
http://avesta.isatr.org/zoroastr/Lelekov020301.htm
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%85%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%85%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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از خود زرتشت است و اصول اخالقي و فلسفي بخشي كه  -1

دارد، به نام گاتاها كه در هفده هات  دربر پیام او را

در گردآوري بعدي  بند( به صورت شعر سروده شده است. 240)

اوستا، گاتاها را در میان كتاب یسنا جاي داده اند كه 

 . هات است 72بر روي هم داراي 

 

  ب تشكیل مي شود:سایر بخش هاي اوستا از پنج كتا -2

، یشت ها، ویسپرد، (گاتاها)هات  17یسنا به استثناي 

وندیداد و خرده اوستا. موضوعاتي كه در این بخش اوستا 

از آموزش هاي زرتشت نیست و به دین ها و سنت  ،آورده شده

اسطوره های كهن ایراني و آریایي  هاي پیش از زرتشت و

اسطوره های كهن  دارد. موضوعات دیني، داستان ها و لقتع

پیروان  از سوي پیشوایان دین هاي باستاني و ،این بخش

ایزدان اسطوره یي همراه با تحوالت اجتماعي و به هنگام 

گردآوري مكرر اوستا پس از یورش اسكندر و اسالم در سنت 

هاي دیني زرتشت رخنه كردند و رفته رفته با آموزش هاي 

ام اوستاي نوین ي به نیشدند كه مجموعه  ختهزرتشت آمی

 را تشكیل مي دهند.])جوان([ 

 

باید آنچه مربوط به  ،براي شناخت هویت فرهنگي ایران 

پیام زرتشت است و پایه هاي فكري و اجتماعي آن را تشكیل 

مي دهد، از اضافات و افزوده هاي بعدي كه جنبه هاي 

 آن،جدا شود. در غیر  اسطوره یي و سنت هاي خرافي دارد،

و آموزش هاي او شناخته نخواهد شد. افزوده  دین زرتشـت

هر یك به جاي خود داراي  ،هاي اوستا كه از زرتشت نیست

ارزش هاي فراوان تاریخي، اخالقي و اجتماعي است و نشاني 

از گذشته هاي دور زندگي و سنت هاي تیره هاي آریایي 

هاي  رزمیندارد كه مربوط به مناطق پراكنده و گسترده س

و اساس تمدن انساني را پایه گذاري كرده  ایراني بوده

 . است

 
كه  بارة باورها و سنت هاي مشترك آریایي پیش از آن در

اطالعاتي كه در ر پایه ب ،ایراني ها از هندي ها جدا شوند

دست است، عناصر و پدیده هاي طبیعي را  مي پرستیدند. به 

آسمان، نور، آتش، باد، باران و ستاره ها ارج مي 

خدای دانستند.  ميتاریكي و خشكي را كار شیطان  د.گذاشتن

چشم آسمان و  -آسمان بر سایر خداوندان مقدم بود. خورشید

پسر آسمان نامیده مي شد و همه دین هاي كهن آریایي  -برق

لیكن آریایي ها مانند  این افسانه را دارا بودند.

سومریان و سایر اقوام، معتقد به جلب مساعدت و موافقت 

و ترحم آن  رضایتخبیث و ناپاك نبودند و براي جلب  ارواح

ها نذر و قرباني نمي كردند، بلكه اعتقادشان بر این بود 

كه باید ارواح پاك را تقویت كرد تا آن ها با ارواح 
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پلید روبرو شوند، با آن ها بجنگند و بر آن ها چیره 

 شوند. 

 

 سوید نیازها، نیایش ها و قرباني ها از پنداشتنمي 

 ناپاك كمك كند. رنسان مي تواند به چیرگي ارواح پاك با

انسان نزد اقوام آریایي مقام با ارزشي داشت و نسبت به 

ایزدان جنبة بندگي، خواري و زبوني حس نمي كرد. 

 .خداوند آسمان بود و از دروغ تنفر داشت Varunaوارونا

این مساله بر ایراني ها تأثیر فراوان داشت و از كتیبه 

 است. آشكاریستون و نوشته هاي هرودت این امر هاي ب

میترا به همراه آسمان در گردش كائنات و مراقبت در اخالق 

و رفتار مردم دخالت داشت و از بینایي و دانایي كامل 

در نبرد  ،آتش كه چهرة اصلي آن برق بود بهره مند بود.

همیشگي ایزدان نور وآتش همكاري مي كرد. به طور كلي 

با  هه دو دسته خوب و بد تقسیم مي شدند كموجودات ب

 .در ستیز و نبرد بودندپیوسته یكدیگر 

 
 مهم ترین ایزدان آریایي عصر ودائي عبارتند از :

 ، خداي جنگ Indra ایندرا - 1

 وارونا، خداي آسمان كه مقام خداي خدایان داشت -2 

 آگني، خداي آتش -3 

و شیر و عسل ي كه از یك گیاه كوهي یسوما، نوشابه  -4 

تركیب مي شد و به واسطة نیرو و حرارتي كه در بدن تولید 

 در شمار خدایان بود.  ،كردمي 

 

در وداها بسیاري از اسطوره هاي هندوایراني كهن حفظ شده 

از این رو از بررسي دین هاي آریائي مي توان نتیجه  .است

 گرفت :

هسته ، پرستش طبیعت و باور به خدایان گوناگون .1

 عقاید آریایي را تشكیل مي داد.  مركزي

بد،  یانبه وجود خدایان خوب در برابر خدا ایشان -2

یعني دو عامل خیر و شر باور داشتند و براي آن ها مانند 

انسان ها، اعضاي خانواده یعني پسر و دختر و زن قائل 

 بودند. 

 

گروه بسیاري از دانشمندان،  ،برخالف این گفته ها

راني معتقد بودند كه ایراني ها نویسندگان و شاعران ای

و در  هاز ابتدا یعني هنگامي كه از هندي ها جداشد

سرزمین هاي ایراني سكني گزیدند، یكتا پرست و خداپرست 

بودند؛ از جمله فردوسي كیومرث را نخستین انسان، نخستین 

 پیشدادیان، یزدانشناس مي خواند.  دودمانفرمانروا و سر

 

ارج ایراني از اسطوره ها و  بخش بزرگي از ادبیات پر

 مهمانند شاهنا :داستان هاي كهن ملي سرچشمه گرفته است
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فردوسي كه یكي از بزرگترین آثار حماسي و اخالقي جهان 

  .شمرده مي شود

 
صفات و خصوصیات اخالقي اقوام و ملت ها در اسطوره ها و 

هندة دافسانه هاي كهن ملي و قومي دیده مي شود و نشان

سنت هاي اجتماعي و برخورد آن ها با طبیعت و  شیوه ها و

محیط است. اسطوره های كهن نمایانگر نخستین دوران هاي 

كه  انيتحول فكري انسان است. خدایان، پادشاهان و پهلوان

با مردمي كه  ،در داستان هاي ملي باستاني یاد شده اند

شباهت دارند. در نخستین دوران  ،آن ها را آفریده اند

فكري چگونگي آفرینش جهان و انسان، زایش و  هاي تحول

رویش جانداران و گیاهان، برخورد با عوامل سركش طبیعت، 

 نهذمسائلي بود كه فكر و  ،جنگ با همسایگان و دشمنان

آدمیان براي جستجوي  انسان ها را به خود مشغول مي داشت.

پاسخ به همه این مسائل و حفظ خود از خطرات و پیروزي بر 

در پندار خویش قهرمانان و پهلواناني مي خواستند  ،مشكالت

سپس مي كوشیدند  و مي ساختند كه بتوانند پیروز شوند.

. شوندخود از آن قهرمانان سرمشق بگیرند و مانند آن ها 

دالوران و گردنكشان بزرگ مي ساختند،  ،براي ستیز و نبرد

براي ارضاي حس جوانمردي و انصاف به خدایان مهربان و 

 كردند.  ار باور ميمددك

 

ي بودند از خواست ینمونه  ،يیخدایان و قهرمانان افسانه 

ها و آرزوهاي انسان این دوران، یعني دوران اعتقاد به 

. بدیهي است كه محیط طبیعي و ومندقهرمانان و مردان نیر

جغرافیایي بر زندگي انسان، برداشت هاي او و فرهنگ او 

ها در برابر عوامل طبیعي اثر مي گذارد ولي واكنش انسان 

ي در برابر سختي ها یو مشكالت زندگي یكسان نیست. پاره 

پایداري مي كنند تا پیروز شوند، گروهي با شرایط 

بي مقدار  ،كنند و آنچه مي سازند ينامساعد محیط سازش م

 اوضاعرا با  و ناچیز است. همین اسطوره ها هستند كه ما

یداي زمان جاي گرفته، زندگي و تاریخ كهن كه در دل ناپ

آشنا مي كنند چون با یكدیگر سخت بستگي دارند و اسطوره 

های یك ملت جدا از بافت اجتماعي و تحوالت تاریخي آن ملت 

 . نیست

 

   
 :دین و اسطوره 

تحوالتي كه در شرایط زندگي اقتصادي و پیشرفت هاي  با

محیط جغرافیایي،  فكري انسان رخ مي دهد و نیز تأثیر

ره هاي قدیمي رنگ دیگري به خود مي گیرند و یا اسطو

در جوامع غیر آریایي  اسطوره هاي دیگري آفریده مي شوند.

نیز براي هر بت صفاتي و كراماتي ، كه بت پرست بودند

شمردند. با پیشرفت اندیشة انساني به ویژه در میان  ميبر

ایراني ها كه پیشگام اندیشمندي و جستجوگر پاسخ هاي 
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ي مسائل مربوط به آفرینش جهان و هستي انسان درست برا

بودند، رفته رفته اندیشه هاي دیني و توجه به آفریننده 

هاي غیر مادي گسترش یافت و یك مرحله جدید تحول فكري در 

در سرزمین هاي ایراني كه از  اسطوره ها ظاهر شد. اركن

لحاظ افكار دیني و فلسفي چندین هزار سال از دیگر اقوام 

هاي مسیحي و اسالمي پیشتر است، این تحول دو جنبة  و دین

 كامال  مشخص داشت:

به صورتي آرام و بدون تحمیل عقیده و دور از كشمكش  -1

 و تنش هاي اجتماعي بود.

این تحول بزرگ گرایش به اندیشمندي و دوري جستن از  -2

 اسطوره ها به تدریج و در طول زماني دراز انجام پذیرفت.

وحي فراگیر كه با درك و شناخت همگان در نتیجه یك حالت ر

رفته رفته باورهاي غیر مادي و انتزاعي را  ،همراه بود

 .جانشین اعتقاد به عناصر مادي و محسوس كرد

 
دین هاي ابتدایي در كنار اسطوره ها ظاهر شدند و از آن 

چون مردم با افسانه هاي كهن  ها بهره برداري كردند.

ه ها را در خود مي گیرد و خویش آشنا هستند، دین، افسان

 .با آن ها كنار مي آید تا مردم دین را بپذیرند

 
سرزمین هاي ایراني بزرگترین سرچشمة تفكر انساني و 

اندیشمندي بوده است. پیش از دین زرتشت، دین هاي بزرگ 

 فراگیري بودند كه اسطوره ها در آن نقش اساسي داشتند.

پیرواني داشتند  بیشتر این دین ها با هم و در كنار هم

چون هر دیني داراي  كه با صلح و آشتي همزیستي مي كردند.

خود از ه خود ب ،خاستگاه اجتماعي و جغرافیایي معیني است

عوامل فكري و سنت هاي اجتماعي محیط خود نشاني دارد و 

هدف اصلي هر دین آن است كه جامعه موجود زمان خود را 

ن بستیزد و راهنماي تغییر دهد، اصالح كند و با مفاسد آ

 نهر دی ،بنا بر این مردم به سوي یك زندگي بهتر باشد.

با عوامل محیط خود و میراث اجتماعي سرزمین خود مستقیما  

رابطه دارد و در حقیقت نشان دهندة خصوصیات محیطي است 

  .كه از آن برخاسته است

 

معیارهاي هر دین شبیه و منبعث از معیارهاي اجتماعي 

ن پیامبران ااست كه پشت اندر پشت به معاصرسرزمیني 

برداشت ها و  عیارها،منتقل شده است. با مقایسه آن م

ارزش ها مي توان شیوه هاي اخالقي و روابط انساني 

برای مثال؛ صفات خدایان  اجتماعات مختلف را بررسي كرد.

هر دین با یكدیگر تفاوت هاي عمده دارد. خدایي كه زرتشت 

نها آفریننده خوبي و شادي است، هرگز ت ،معرفي مي كند

مردم است و  دوستین نمي شود، كسي را عذاب نمي دهد، گخشم

تهدید به انتقام و عقوبت نمي كند و خواستار صلح و 

آرامش است. این صفات همانست كه مردم سرزمین هاي ایراني 

 به آن ها نیازمند و خواستار آن بوده اند. 
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از پیامبران و یا رهبران  یك هر ،در سرزمین هاي دیگر

اخالقي صفاتي براي خداي خود ذكر كرده اند كه نمایش 

آرزوها و آداب و رسوم آن اقوام و اجتماعات است و  ندةده

با مقایسة آن ها مي توان دریافت كه سرزمین هاي ایراني 

و تیره هاي آریایي پذیراي روحیة جوانمردي، راستي، 

ر همراه با خوبي ها و خیرخواهي، تالش براي زندگي بهت

این صفات و روحیات با پندارهاي شاعرانه و  شادماني است.

هاي قهرماني در اسطوره های ایراني نیز به  داستان

فراواني دیده مي شود. اساس اسطوره هاي ایراني، ایزدان 

 و قهرمانان و شاهاني بوده اند توهمي و پنداري. 

 

ایراني را به  نقش آموزش هاي زرتشت این بود كه جامعه

سوي شیوه هاي خردگرایي و ارزش دادن به شخصیت انساني 

ي و خیالي و اندیشه هاي یاسطوره  نرهبري كند و جها

مربوط به آن را به جهاني كه درآن واقعیت هاي اجتماعي و 

 روابط درست انساني حاكم است، تبدیل كند. جهاني كه در

مثبت داشته  آن انسان بتواند با منش و اندیشة درست نقش

باشد. فردا و آیندة خود را بسازد و دادگري و انصاف و 

و جنگ و چپاول كند. واژه هایي ستمگری  نآرامش را جایگزی

هیچكدام ساخته و پرداخته شخص او  ،كه زرتشت به كار برده

نیست. همان واژه هایي است كه مردم زمان وي به آن ها 

 با مفاهیم وآگاهي داشتند ولي زرتشت آن واژه ها را 

معاني دیگري به كار برد و اندیشة فلسفي و دید 

  .دواقعبینانه خود را آموزش دا

 

بدیهي است هر اندیشة نوین با دشمني و مخالفت شدید 

مردمي كه هنوز به اندیشه هاي كهن باور دارند، روبرو مي 

شود و زرتشت نیز از كینه توزي مردم زمان خود چنان به 

( 46ر سرود یازدهم از گاتاها )یسناي تنگ آمده بود كه د

به كدام سرزمین روي آورم، به كجا » به آن اشاره مي كند:

پناه برم، خویشانم و دوستانم از من دوري مي جویند، از 

همكارانم خرسند نیستم و نه از فرمانروایان كشور كه 

هواخواه دروغند، پس اي اهورامزدا چگونه مي توانم تو را 

 «خشنود كنم؟

 
موزش هاي زرتشت از پایه و بنیاد بر ضد شیوه و رسوم آ

جامعة آن روز بود؛ چنان كه در آثار موجود  پذیرشمورد 

اقوام هندوایراني داراي اعتقاداتي بودند  ،دیده مي شود

ي یهند باستان در مجموعه  كه پس از جدایي از یكدیگر در

 از سروده ها به نام ریگ ودا و در ایران كهن به نام یشت

این سروده ها بازتابي است از یك زندگي  ها حفظ شده است.

ابتدایي چادرنشیني و جنگجویي كه طبیعت در آن نقش اصلي 

  Boyce مي گردد به زمان هاي بسیار دور. بویس داشته و بر

معتقد است این بخش از ادبیات دیني كه با آموزش هاي 
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ن حجر و زما صرزرتشت آمیخته شده، مربوط مي شود به ع

نوسنگي؛ زماني كه پدیده هاي آب و آتش براي اقوامي كه 

در دشت هاي گسترده در امتداد شمالي ایران و قفقاز و 

سرزمین هاي نزدیك به قطب شمال مي زیسته اند، داراي 

ارزش حیاتي بوده و تاریخ آن بر مي گردد به حدود هزارة 

رسوم و اعتقادات  تشتیان،، زر3پنجم پیش از میالد. )ص

 ی(ندی

 
دستخوش دگرگوني  ،اسطوره های هندي و ایراني پس از جدایي

هند  و تحوالت بسیار شدند و رفته رفته دو ملت ایران و

هركدام، شاید زیر نفوذ شرایط جغرافیایي و آمیزش با 

داراي ویژگي هایي شدند كه آن ها را از جهت   ،اقوام بومي

 .استكرده  شیوة زندگي از هم دور و متمایز روحیات و

دیده مي شود، مفاد آن از  آنچه در  یشت ها ،این بنابر

لحاظ زماني مربوط به سده ها پیش از زرتشت است ولي 

تحریر آن به صورت شعر بیشتر از هزار سال پس از گاتاها 

  .انجام شده است

 
یشت ها در ستایش ایزدان و نیایش فرشتگان است، به امید  

اهان و قهرمانان به پاداش روز پسین و بزرگداشت پادش

دشمن و پیروزي در جنگ. سروده هایي است  امید چیرگي بر

پر از تشبیهات شاعرانه، توانمندي ایزدان، تدبیر شاهان 

و نیرومندي قهرمانان. در یشت ها سنت هاي اخالقي 

ایرانیان كهن كه از دیر باز در سرزمین هاي ایراني ریشه 

یم و نگارش جدید داشته، بازگو شده ولي چون از جهت تنظ

مانند سایر بخش هاي اوستا از جمله وندیداد و یسنا  ،است

ي یاز لحاظ ساختمان زبان و دگرگوني واژه ها و پاره 

 .قواعد دستوري با زبان گاتاها تفاوت دارند

 
در یشت ها براي هر پدیده سودمند طبیعي، ایزدي پنداشته 

نقش  ایزدان شده كه وظیفة آن نگهباني آن پدیده است.

كه مظهر و نماد ذهني پدیده ها  بل ،آفرینندگي ندارند

به نام یكي از آن ها نامیده مي شده  هستند و هر روز

ولي شماره یشت هاي موجود بیست و چهار مي باشد كه  است.

بدون تردید درآیین پیش از  شماره روزها كمتر است. زا

ایزدي بود و  ،زرتشت براي نگهباني و سرپرستي هر روز

راي هر ایزدي یشت و آیین نیایشي وجود داشته كه امروز ب

 . رفته است میانشماري از آن ها از 

 

به وسیلة گویندگاني كه  یشت ها در زمان هاي مختلف و 

سده ها پس از گاتاها و زرتشت به   ،نام آن ها را نداریم

رشتة نظم درآمده اند. دلیل تنظیم آن ها پس از زرتشت آن 

اي گاتایي مبني بر خردگرایي، آزاد است كه آموزش ه

ي یاندیشي ، دادگري و صلح وآرامش بودو تحمیل هر اندیشه 

هیچگونه نزاع و تعصب در  ،از این رو نكوهش مي كرد. را
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امور دیني میان زرتشتیان و پیروان سایر دین ها و 

در نتیجه پیروان دین هاي كهن  اندیشه ها وجود نداشت.

ي ملي پدرانشان هنوز عالقمند ایراني كه به افسانه ها

مي توانستند سروده هاي خود را براي بزرگداشت  ،بودند

با این  اسطوره هایي زنده نگهدارند. قهرمانانایزدان و 

تفاوت كه پس از زرتشت براي ارزش بخشیدن و ارج بیشتر به 

یشت ها، بندها و بخش هاي كوتاهي از گاتاها را به آن ها 

زدا و زرتشت را درآن ها تكرار افزودند و نام اهورام

با این كار نه تنها ارج یشت ها میان همگان و  كردند.

زرتشتیان محفوظ ماند بلكه سبب وحدت نظر و یكپارچگي 

میان زرتشتیان و پیروان ایزدان اسطوره هایي شد كه آنان 

 را به نام مزدیسنان یا مزدا پرستان مي شناسیم. 

 

ي شد التقاطي و یستي شیوه مزداپریا مزدیسنا  ،بدین صورت

آمیخته از اسطوره های كهن براي ستایش ایزدان كه سراسر 

ي یهاي گاتایي كه شیوه  آموزشپنداري و تصوري بود با 

ریشة این آمیختگي در  سراسر منطقي و خردگرا بود.

 رویدادهاي تاریخي و در مقاطع زماني خاص قرار دارد. 

 

 دوني بااسكندر مق   ،دپیش از میال 330هنگامي كه در سال 

و، سرپرست و آموزگار تارسآموزه های مشورت و پیروي از 

هخامنشیان را  دودمانخود توانست بر ایران چیره شود و 

براندازد، سرداران سپاه وي پس از مرگش كشورهاي فتح شده 

را میان خود تقسیم كردند و ایران مدت هفتاد سال زیر 

وناني بود؛ آشفتگي فرمانروایان ی حكومت سلوكیدها و

اجتماعي و مبارزه با فرهنگ ایراني در این دوره به شدت 

دیني، فرهنگي  ررواج یافت كه موجب پراكندگي در همه امو

 و فلسفي بود. 

 

در زمان اشكانیان نیز این آشفتگي ادامه داشت تا 

پادشاهی بالش. از كتاب اوستا و محتویات آن در این دوره 

تنها منبعي كه ما را به وجود  د.مدارك كافي وجود ندار

اوستا در این دوره راهنمایي مي كند، كتاب دینكرد است 

و به دست نویسندگان  مختلفكه تألیف آن در زمان هاي 

 833-813متعدد صورت گرفته و در زمان خالفت مأمون عباسي )

دوباره گردآوري « آذر فرنبغ پسر فرخزاد»میالدي( به دست 

پیشواي بهدینان « آذربد پسر همد»ة و پس از آن به وسیل

 تكمیل و به صورت كتابي در نه جلد مدّون شده است. در

نقل شده كه بیشتر آن ها  یاتيبارة این كتاب نیز روا

داستاني و ساخته و پرداخته زمان ساسانیان است. از كتاب 

یك  دینكرد جلد سوم تا نهم آن در دست است.كتاب دینكرد

كه شامل  شمار مي روده گ مزدیسنا بدائرة المعارف و فرهن

مسائل دیني و روایات گوناگون تاریخي و سنتي است و روي 

تنها در جلد سوم  واژة پهلوي است. 169000هم رفته داراي 

به دین چنین گوید یا »آن سیصد و هفتاد و چهار بار جملة 
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در كتاب  بارها این جمله  تكرار مي شود.« بنا به دین

دینكرد و  تابدر حالي كه در ك .ه مي شودنیز دید «بندهش»

بندهش و همه آثار و ادبیات دیني پهلوي به ویژه كتاب 

وندیداد مطالب مربوط به دین زرتشتي وجود ندارد بلكه 

همه آن ها مربوط به اسطوره های كهن و روایات سنتي است 

كه جنبة تاریخي دارند و سراسر آن خرافي و پنداري و 

در  تاطي مزدیسنا است كه پس از زرتشمتعلق به دین التق

نتیجه گردآوري هاي مكرر بر روي هم انباشته شده و نه 

تنها با آموزش هاي زرتشت مخالف است بلكه بین مطالب خود 

 .آن ها نیز تناقض بسیار دیده مي شود

 
نخستین كسي كه به  ،باري، در دوران پس از اسكندر 

ا بالش اشكاني بود گردآوري اوستاي كهن همت گماشت، ولخش ی

كه فرمان داد اوراق پراكنده و پریشان اوستا را مرتب و 

مدون كنند. در دودمان اشكاني پنج تن به نام بالش 

ن در این كه اپادشاهی كردند، از این رو میان تاریخ نویس

ه یك از این پادشاهان به این گردآوري اقدام كرد كدام

است كه وي مي ، اختالف نظر است. دارمستتر معتقد بود

 میالدي پادشاهی كرد 78تا  51باشد كه از  یکمتواند بالش 

و در پارسایي و اعتقاد معروف و همزمان با نرون 

ور روم بوده است كه برادرش به نام تیرداد هم تامپرا

و هم پیشواي روحاني به شمار مي رفته  انپادشاه ارمنست

كه است. با این قرائن دیده مي شود كه وندیداد هم 

مهمترین قسمت اوسـتا مربوط به احكام شـریعت زرتشت 

 قلمداد مي شود،  در زمان اشكانیان مدون گشته است.

 

ي از خاور شناسان تدوین اوستا را به بالش سوم كه ی پاره 

میالدي پادشاهی مي كرد، نسبت مي دهند.  191تا  148از سال 

ان همزم ،چه باید مورد توجه قرار گیرد آن ،به هر روي

بودن اشكانیان با همسایگاني است كه به دین مسیح گرویده 

آن تعصب مي ورزیدند و براي نخستین بار در  بودند و در

بنابر  دین شده بودند. پاسدارتاریخ، دولت هاي مسیحي 

خود را در برابر تهاجمات  ساسانیاناشكانیان و سپس  ،این

دي كه دیني مي دیدند و ناگزیر خود را باید به حربه جدی

 دین و كتاب دیني مدّون است، مجهز مي كردند. 

 

 سنت و شیوه ایراني دین و عقیده آزاد بود. پایهبر 

پادشاهان و فرمانروایان تنها به ادارة امور مي 

زرتشتي بودند ولي  نپرداختند و با آن كه خود داراي دی

در دین و اندیشة مردم دخالت نداشتند و چیزي را تحمیل 

لي پس از رشد مسیحیت كه شیوه تحمیل و تعصب نمي كردند و

وران روم و قدرت دولتي وارد تدر دین به وسیلة امپرا

روابط سیاسي شد، پادشاهان ایران نیز ناگزیر شدند در 

سنت هاي با  الفخود را برخ ،برابر این یورش هاي دیني

به گردآوري  ،بنابر این ارزش ملي خود به دین مجهز كنند.
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ست اسكندر پراكنده شده بود، پرداختند و اوستا كه به د

در این گردآوري ها مطالبي را كه در سینه ها و خاطرات 

آوري و مدّون گردمردم یا شفاهي یا كتبي وجود داشت، 

  كردند.

 

بنا به مندرجات كتاب سوم و چهارم  ،نپس از اشكانیا

-224دینكرد كه داراي ارزش تاریخي است، اردشیر بابكان )

 -ردآوري مابقي اوستا همت گماشت و به تنسر( به گ242

 هیربد هیربدان دستور داد براي تكمیل اوستا اقدام كند. 

 

( فرمان داد تا آنچه 272-242شاپور) -پسرش ،پس از اردشیر

فلسفه و جغرافیا در نواحي  شناسي، هبارة پزشكي، ستار در

مختلف ایران پراكنده بود، گردآوري كنند و یكجا در 

  ي دهند.اوستا جا

 

( براي یكپارچه 379-310پس از او شاپور دوم پسر هرمز)

ساختن اعتقادات و از میان برداشتن گفتگوها و اختالفات 

به  ،دیني كه در میان دسته هاي گوناگون برخاسته بود

اسپند فرمان داد در اوستا مرور كند و  مهرپسر  -آذربد

 27ند در جلد چهارم دینكرد ب بر درستي آن گواهي دهد.

پسر مهر اسپند اوستا  -كه آذرباد ذكر شده كه پس از آن

 ،را گردآوري و مرتب كرد و به درستي آن گواهي داد

از این پس گمراهي در » هرمز گفت : پسر- شاهنشاه شاپور

 « مجاز نیست. ینيدین نشاید و كسي به بي د

 

كتاب هاي پهلوي و تاریخ نویسي دورة اسالمي این  در

ابن ندیم در كتاب الفهرست آورده  ده است.روایات نقل ش

 است:

)یونان(  اسكندر پادشاه یونان از یكي از شهرهاي روم» 

و دارا پسر  به فارس لشكر كشید ،كه مقدونیه نام داشت

یافت و  تدارا پادشاه آن كشور را بكشت و به مملكت وي دس

دیوساز او را منهدم ساخت و  شهرها و كاخ هاي معظم و

ه از علوم بر سنگ ها و چوب ها نقش گردیده و آنچه را ك

سپس فرمان داد كتبي  در ابنیه نصب شده بود، تباه ساخت.

را كه پادشاهان ایران در دیوان ها و گنج هاي شهر استخر 

قبطي  وضبط كرده بودند، نخست به زبان رومي)یوناني( 

ترجمه و استنساخ كرده سپس همه را طعمه آتش سازند و 

موسوم به  ،ه كتب فارسي با آن نوشته شده بودگویند خطي ك

بوده است. اما آنچه را كه از  الگشتج )گشته دبیره(

نجوم، طب و طبایع  )طبیعیات( مورد احتیاج یونانیان 

از آن كتب برگرفته با آنچه را از علوم و اموال و  ،بود

گنج ها دست یافت با دانشمنداني كه داراي آن علوم 

  .فرستادبه سوي مصر  ،بودند
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ولي هنوز در ناحیة چین و هند كتبي از ایرانیان كه 

پادشاهان فارس سابقا  در عهد پیغمبرشان زرتشت و جاماسب 

زیرا  نوشته و بدان كشورها فرستاده بودند، باقي بود.

و تسلط و  سكندرزرتشت و جاماسب ایران را از واقعة ا

از  خرابي هاي او به كشور ایران خبر داده و ایشان را

اما بعد از خرابي  این حادثه بزرگ آگاه ساخته بودند.

 ،چون دیگر در ایران علم و دانش نمانده بود ،هاي اسكندر

از این جهت در میان علماي فارس تفرقه پیدا شد و مردمان 

تحقیق و تعقل  مبه جهت بي علمي و بي دانشي به تعصب و عد

راي خود میل كرده و فرقه ها تشكیل دادند و هر طایفه ب

از این رو همه آن ها را ملوك  پادشاهي برگزیدند.

  الطوایف گویند.

 

 ،چون اردشیر بابكان كه از نسل ساسان بود، ظهور نمود

همه پراكندگي ها و فرق مختلف و ملوك الطوایف را بر 

و حكومتي واحد  خدایيانداخته و ایران را به اتحاد و یك 

روح ایرانیان را  تن هاي بیجان و پیكرهاي بي درآورد.

پس كتبي را كه از آن پیش در چین و  نشاط و حیات بخشید.

هند باقي مانده بود و همچنین كتاب هایي را كه اسكندر 

از كشورها بخواست و آنچه  ،به روم )یونان( فرستاده بود

گردآوري كرد و  ،بود قرا از علوم ایراني پراكنده و متفر

دنبال كرده، علوم پس از وي پسرش شاپور كار پدر را 

پس از این دو پادشاه، خسرو  فارسي را فراهم آورد.

انوشیروان شرح هایي را كه علماي یوناني و اسكندراني و 

از لحاظ این که عالقه و  ،هندي بر كتب مزبور نوشته بودند

آورده و در  فراهمتعلق خاطري به علم و معرفت داشت، 

تضاي آن علوم تألیف و جمع آوري آن ها بكوشید و به مق

 «.كار كرد

 
این پراكندگي و دگرگوني در امور دیني و علمي در دورة 

یورش تازیان و سپس اقوام ترك و مغول به مراتب شدیدتر 

اسالمي كمتر به خرابي ها و  انولي تاریخ نویس بود

كتابسوزي ها اشاره مي كنند. بدیهي است بیشتر این 

دیني بوده است؛ ویراني ها متوجه دین زرتشتي و ادبیات 

كه پس از هر یورش و ویراني، اثري از كتاب ها  تیبيبه تر

باقي نمي ماند و پیشوایان دیني و موبدان را گروه گروه 

سالیان دراز و گاه  ،پس از هر یورش و ویراني مي كشتند.

سده ها سپري مي شد تا ایرانیان دوباره مي توانستند به 

وآنچه را  وجه كنندفرهنگ ملي خود كه فنا پذیر است، ت

 . مدّون سازند ،مانده اقيب

 

اوستا در زمان  دوبارهاز عهد اسكندر تا گردآوري 

سیصد سال فاصله است و پس از بالش تا زمان  ،اشكانیان

اردشیر بابكان كه او را به سبب جمع آوري اوستا، اردشیر 

در این  جامع نیز مي گویند، بیش از دویست سال طول كشید.
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دوري مسافت،  لتباشندگان یك كشور به ع ،دراز دوران هاي

بیشتر اوقات از تحوالت یكدیگر بي خبر مي ماندند و در 

میان مردمي كه اندیشمندي و توجه به دین و فلسفه جزء 

میراث تاریخي آن هاست، فرقه ها و دسته هاي گوناگون 

ظهور مي كردند و هر كدام با توجه به باورهاي باستاني 

ن، از تاریخ و ابا افكار و شیوه هاي مهاجم خود و مبارزه

اسطوره های ملي الهام مي گرفتند و به راهي مي رفتند كه 

بیگمان با راهي كه زرتشت آموزش داده بود، تفاوت داشت و 

ي مي كوشید تا اعتقادات خود یدر هر گردآوري، هر دسته 

  در كتاب دیني جاي دهد. را

 

به شمار كتاب دیني  كتاب اوستا نیز تنها یك ،يسویاز 

كه یك دائرة المعارف فرهنگي بود كه همه  بل رفت،نمي 

آن جاي داشت و براي گردآوري آن  دانش ها و علوم زمان در

  رسیدگي و تعصب دیني به كار نمي رفت.

 

دین ایراني پس از آموزش هاي زرتشت به شیوة خردگرایي و 

ي توجه اندیشمندي تبدیل شده بود و به امور فكري و فلسف

 ،بنا بر این داشت. خالفتو با زورگویي و تحمیل عقیده م

هواداران اندیشه ها، فلسفه ها و دین هاي مختلف در كنار 

با یك  یكدیگر و بدون كشمكش و جدال همزیستي مي كردند.

مي توان هم وسعت سرزمین هاي ایراني و هم  ،نظر كوتاه

 آن ها مجسم كرد.  چندگانگي دیني را در

 

امپراتوری اشكاني به  ،سال پیش از میالد 150ود در حد

 خاورآن ها از اهالي شمال  مهرداد تشكیل شد. فرمانروایي

ساسانیان،  سال پادشاهی كردند. 374ایران بودند و 

  میالدي سرنگون كردند. 224اشكانیان را در سال 

 

میالدي( ایراني ها از سوي  273-240) یکمدر دوران شاپور 

از  و قلمرو كوشانیان مسلط شدند. ش، هندشرق به هندوك

انطاكیه تاختند و بر شام و كاپادوكیه  يسوي مغرب به سو

در قلمرو این فرمانروایي گروه هاي دیني  پیروز شدند.

مانند زرتشتیان، زروانیان،  گوناگون وجود داشتند

مسیحیان و پیروان ایزدان  یهودیان، بوداییان، هندوها،

نتیجه آن ها كه توانستند باورهاي  در اسطوره هایي كهن،

بزرگ فرهنگي وارد  ةآن گنجین خود را در كتاب اوستا،

 كرده اند.

 

آنچه از زرتشت در آن موجود است، همان هفده سرود 

گاتاهاست كه به علت ارزش و ارج بسیار میان بیشتر 

ایرانیان از هر فرقة دیني یا گروه فلسفي مورد پذیرش 

سب اعتبار، خود را به زیر چتر بود و هر دیني براي ك

یا نیایشي از دین  اتاهازرتشت قرار مي داد و بخشي از گ

به نام اهورا  زرتشت را در نیایش هاي خود وارد مي كرد.
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مزدا و صفات وي یعني امشاسپندان توسل مي جستند و نام 

هاي مقدس دین زرتشت به ویژه اهورا مزدا در همه جا 

  تكرار مي شد.

 

است از نیایش هاي دیني  ییاوستاي نوین مجموعه در نتیجه 

زرتشت در ستایش ایزدان، میترا و  زاقوام آریایي پیش ا

زروان و دیگران. این آمیختگي آلودگي هم به زیان دین 

همانند  ییزرتشت است كه شماري از اندیشه هاي اسطوره 

یشت ها و باورهاي خرافي و ناپسند مانند وندیداد را 

و هم به زیان داستان هاي  لمداد مي كنندجزیي از آن ق

ملي و اسطوره های كهن ایراني است كه آن ها را از اصالت 

 و یكدست بودن اندیشه هاي جنگي و حماسي دور مي كند.

 

 ي ایران تایتاریخ افسانه » که كریستین سن معتقد است

كنون در مجموع بررسي نشده و ریشه افسانه هایي كه آن 

مي دهد و نحوه تركیب آن ها جستجو نشده تاریخ را تشكیل 

تغییر شكل  نابرو تحول و تغییرات تدریجي كه افسانه ها ب

اندیشه هاي مذهبي، اجتماعي، سیاسي و ادبي یافته اند، 

 «.نشان داده نشده است

 
یك بررسي درست از تاریخ ایران و جنبه هاي فلسفي، دیني  

ولي  د،و اجتماعي آن نیاز به كوشش هاي فراوان دار

شوربختانه این بررسي ها هیچگاه در كشور ما و به دست 

تعصبات  ایرانیان با صالحیت به آساني میسر نبوده است.

 هاتند مراجع دیني، بي تفاوتي و عدم پشتیباني دولت 

ات و حقایق مسلم تاریخي به ویژه یباعث شده است كه واقع

اساس  باره مسائل مهم دیني و فلسفي با داستان هاي بي در

نه تنها از  با هرزه گویي و كینه ورزي آلوده شود. گاهو 

كه  بل ،ن متعصب تازي صفتاسوي  نویسندگان و تاریخ نویس

ي خاورشناسان مغرض كوشش شده است تا آموزش یاز سوي پاره 

هاي زرتشت كه بر اساس با ارزش ترین اصول فلسفي و اخالقي 

و فشرده طور  در صفحات بعد به تخطئه شود. استوار است،

 .براي نمونه به یكي دو مورد اشاره خواهد شد

 
آنچه باید از آموزش هاي زرتشت جدا و باز شناخته شود، 

خرافاتي است كه در نوشته ها و ادبیات دیني پهلوي و نیز 

مجموع آن نوشته ها و  در بخش هاي نوین اوستا آمده است.

ررسي كه در این ب رساله ها از شمار صد تجاوز مي كند

یشت ها  هايكوتاه براي نمونه به عقائد زرواني و افسانه 

بررسي و گردآوري مطالب  به طور اختصار اشاره مي شود.

تاریخي و اندیشه هاي دیني و فلسفي ایران به یك كوشش 

است تا یك دائرة  منظم و داشتن وسائل كافي نیازمند

گ المعارف بزرگ فرهنگ اوستایي براي بررسي و شناخت فرهن

 .و هویت ملي ایران فراهم شود
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 :اعتقادات زرواني  

آیین زرواني معتقد به زمان بیكرانه  روان یعني زمان.ز  

آن را اساس هستي مي  است كه آغاز و پایاني ندارد و

از آن زمان بیكرانه است كه اهورا مزدا و اهریمن  داند.

زاییده شده اند. آیین زرواني كه همان آیین دهریون 

بسیار كهن تر از دین زرتشت است. در سده چهارم  ،دباش

 Eudemos رودیوس -وتاز شاگردان ارس یاز میالد، یك پیش

Rhodios  همه نژاد ایراني،  در میان مغان و»گفته است

مفهوم وجود و حقیقت واحد را بعضي مكان و بعضي زمان 

نامند كه از آن دو گوهر به وجود آمده یكي  )زروان( مي

خیر، دیگري آفریننده شر و یا بنابر قول گروهي  آفریننده

مغان پیش از این دو گوهر نور و ظلمت پدیدار شده  زا

است. این دو گوهر منشاء و سرچشمه اختالف و تضاد در عالم 

از  طبیعت شده اند كه در آغاز با هم اختالفي نداشته اند.

آن دو گوهر موجوداتي پدید شده اند كه یك دسته تحت 

 .اهورا مزدا و دسته دیگر زیر فرمان اهریمن هستنداطاعت 

 

آیین مهر پرستي را با آیین زرواني پیوند مي  Cumont كومون

در رأس نظام الهي كه میتراییسم به آن »دهد و معتقد است 

معتقد است و آن نظریه مغان زرواني است، دیده مي شود كه 

را گاه دارد كه او  زمان بي نهایت یا زروان اَكَرنه قرار

دادن این نام ها  اب كرونوس یا كیوان )زحل( مي نامند.

مع الوصف آن را وصف ناشدني و بي نام هم تصور مي  ،به او

كردند و این وجود را به تقلید از نمونه هاي نخستین 

موجودات نزد ملل شرقي با سر شیر و جسمي كه ماري به 

 «...تجسم مي كردند ،دورآن پیچیده

 

 Antiochios deنیز در كتیبة آنتیوخوس م. .در سده نخست پ

Commageme   باید همة نسل هاي آدمي از زروان »ذكر شده

در سده « اَكَرن كه تقدیر زندگي به دست اوست، پیروي كنند.

 یغوريسوم میالدي در قطعات مانویان ایران عربي، سغدي، او

زروان به عنوان نخستین آفریننده دانسته شده است. در 

م میالدي نیز فوتینوس به نقل از كتاب گمشده سده پنج

تئودور » :مي نویسد Theodor de Mopsueste تئودور دوموپسوئست

در كتاب نخستین خود مذهب شیعه ایرانیان را كه 

زارادس)زردشت( آورده است، شرح مي دهد، یعني آیین زروان 

كه زردشت او را به عنوان فرمانرواي همه عالم معرفي 

ود بعد از فدیه هایي كه براي زادن هرمیداس كرد. گفته ب

)اهورامزدا( داد، سرانجام هرمیداس را با شیطان 

 «.)اهریمن( یك جا بزاد

 

یكي از  Eznik de Kolb ازنیك دوكولب در سده پنجم میالدي،

آورده « نقض مذاهب»تاریخ نویسان مسیحي ارمني در رساله 

تنها  ،داشتگاه كه هیچ چیز وجود ن مغان گویند آن» :است
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مدت هزار   Zerovanزروان زروان بود. ،موجودي كه وجود داشت

سال فدیه ها داد تا از او پسري به وجود آید كه او را 

هرمیزداس )اورمزد( بنامد تا او آسمان ها و زمین وآنچه 

پس از هزار سال دچار شك شد كه آیا  در اوست، خلق كند.

به نام اورمزد پس از هزار سال دادن فدیه داراي پسري 

كه رنج ها و فدیه ها بي ثمر خواهد  خواهد شد یا آن

 «اورمزد» آن حال كه سرگرم خیاالت و تردید بود ماند؟ در

اورمزد به سبب فدیه  در شكم او پیدا شدند. «اهریمن»و 

هایي كه داده بود و اهریمن به سبب تردیدي كه در او 

ر شكم خود چون زروان از وجود دو پسر د .ودایجاد شده ب

 ،گفت هركدام زودتر خود را به من بنمایاند ،آگاهي یافت

 .پادشاه جهان خواهد بود

 
برادر خود  ،اورمزدكه از اندیشة پدر آگهي یافته بود 

 ،اهریمن چون آن را بدانست. اهریمن را از آن باخبر ساخت

زروان  شكم زروان را بشكافت و براي معرفي نزد پدر رفت.

من پسر توأم. زروان  اهریمن پاسخ گفت: پرسید تو كیستي؟

بدوگفت: پسر من درخشـنده است و بویي خوش دارد، لیكن تو 

 اهریمن و که در آن حال تیره اي و بویي  ناخوش داري.

 اورمزد به هنگام مقّدر، زروان با یكدیگر سخن مي گفتند

 شد و نزد زروان رفت. زادهبا درخشندگي و بویي خوش 

دانست پسر وي همان است كه برایش فدیه  زروان با دیدن او

شاخه  زپس یك دسته ا ها داده و چشم به راه او بوده است.

هاي چوب كه در دستش بود و براي نیایش به كار مي برد، 

در این هنگام اهریمن به نزد  به او داد و او را ستود.

زروان رفت و گفت مگر تو عهد نكرده بودي كه هر یك از دو 

او را به پادشاهي  ،خستین بار به نزدم آیدفرزندم كه ن

اي  گفت: نزروان براي ارج پیمانش به اهریم مي گزینم. بر

 موجود پلید و بدكار! نه هزار سال پادشاهي براي توست.

سپس اورمزد را بر تو فرمانروا خواهم كرد و هر چه اراده 

به  آغازكند، خواهدكرد. پس اورمزد و اهریمن هر یك 

هرچه اورمزد پدید مي  ده هاي خود كردند.آفریدن آفری

 شر ،هرچه اهریمن مي آفرید پاك و خوب و راست بود، ،آورد

 «.و سركش

 
است از در دست از تاریخ نویسان مسیحي ارمني آثار دیگري 

كه مهر نرسي وزیر   Elise جمله منشوري كه بنابر قول الیثي

ر آن و بهرام پنجم به ارمنیان خطاب كرد و د یکمیزدگرد 

منشور كه مشخصات اصلي دین زرتشت را خاطر نشان كرده، 

 جزء آن ها اصول مذهب زرواني را نیز آورده است.

 

میالدي( همان منشور را به نوعي دیگر  484) فارب دو زارال

آورده كه در آن سخن از زروان نیست و مباني دین زرتشت 

 در این روایات كه از سوي نیز به تفصیل ذكر نشده است.

تاریخ نویسان مسیحي ارمني یا یوناني ذكر شده چون 
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اطالعات درستي از اندیشه هاي دیني، فلسفي و تحوالت آن 

بارة مغان، زرتشت و اسطوره های ایراني  در ،نداشته اند

مطالبي نادرست و در بیشتر موارد همراه با كینه و نفرت 

 نوشته اند و آن ها را با هم آمیخته و نتیجه هاي نادرست

ارائه داده اند. كلمه مغ به طور كلي یعني یك پیشواي 

مذهبي و نخستین بار كه در یك سند تاریخي به آن واژه بر 

نوشته، سدة هشتم  Benvenist امیل بنویست كه انمي خوریم چن

پیش از میالد در زمان پادشاهي مادها جامعه به هفت طبقه 

رداخته ي كه به مسائل دیني مي پیتقسیم مي شده و طبقه 

اند، مغان بوده اند. بعدها در هر دیني پیشوایاني براي 

توضیح اصول دیني و اجراي مراسم مذهبي وجود داشته اند 

كه در هر مورد همان واژة مغ به معناي پیشواي دیني به 

كه در دین زرتشتي، زرتشت خود  آن ها اطالق مي شده، چنان

و با دین را مغ مي دانسته یعني پیشواي دیني ولي دین ا

  هاي پیشین به طور كلي متفاوت بود.

 

مغان به عنوان پیشوایان دیني  ،سپس در زمان هخامنشیان

هاي بعدي  دودماندر  ترتیبنقش داشته اند و به همین 

اشكاني و ساساني نقش دیني و اجتماعي مغان تحول و گسترش 

یافته بود و هر زمان مغان نمایندة مذهب رایج بودند و 

همه آن ها را در همه زمان ها به یك نحو مورد  نمي توان

دین زرتشت  قضاوت قرار داد. چون شناسایي مغان هم با

تاریخ نویسان یوناني،  همه ،بنا بر این .آغاز شده است

همه دین هاي ایراني را به مغان  دیگران،مسیحي، عرب و 

نسبت داده و از این راه دین زرتشت را هم با مغان سایر 

آگاهي یا تعصب دیني ناسایر زمان ها به دلیل دین ها و 

 پیوند داده اند.

 

به  ،آنچه مغان زرواني یا مغان زمان ساساني مي گویند

و جهانبیني او در ارتباط  زرتشتهیچ روي با اندیشه هاي 

نیست و در دو جهت كامال  مخالف قرار دارد. برای مثال؛ 

 ر بارخونيدرآثار یكي از نویسندگان سریاني به نام تئودو

Theodor bar Khouni  كه شاید در سده هشتم و اوایل سده نهم

باره داستان اسطوره یي  میالدي مي زیسته، خبر زیر در

زرتشت در ابتدا به » دیده مي شود: نزروان میان زرتشتیا

آخشیج قائل بود كه عبارت بودند از  چهار مبداء مثل چهار

و زروان و   Zarouquar زروكر Parchouquar پرشوكر   achouquarاشوكر

 گفت كه زروان پدر اهرمزد است ...

 

همان داستان تولد اهورامزد و اهریمن  ،سپس ادامه داده

 به زرتشت نسبت داده است. ارا تكرار كرده و آن مسائل ر

)نقل از مقاله كریستن سن ترجمه ذبیح هللا صفا(. در حالي 

به « زمان»وان زیرا زر .كه این تعبیر در اصل نادرست است

باور زرواني ها اساس و پایة آفرینش اهورامزدا و اهریمن 

بود و خود نمي تواند یكي از چهار آخشیج باشد. در 
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به زروان و زمان بیكرانه یی  هگاتاهاي زرتشت هیچ اشار

نرفته است. اندیشه هاي زرتشت كه نمایانگر یك مرحله 

ستایش ایزدهاي مورد  همه ،پیشرفت فكري و فلسفي است

آنچه در میان هندي ها نیز تا  آریایي ها را نفي كرد و

هم اكنون مورد ستایش است مانند وارونا، میترا و اسورا، 

   .نامیدآن ها را به عنوان َدئو و دیو 

 

بدیهي است آمیختن اندیشه هاي پیش از زرتشت و وارد كردن 

ایزدان در بخشي كه آن را اوستاي نوین مي گویند به مرور 

مان و طي نسل ها به دست پیروان آن دین ها و ایزدان در ز

 ادبیات دیني وارد شده و هیچ یك جزء آیین زرتشتي نیست.

شود  يبارة زروان آنچه در اوستاي نوین دیده م در

 : عبارتست از

 

 :13بند  19وندیداد فرگرد        

 دین مزدیسنا را، ،ستایش كن اي زرتشت»         
 این امشاسپندان را،  ،كن اي زرتشتستایش          

 ستایش كن هفت كشور زمین را،          
فضا( خودآفریده  -ستایش كن اي زرتشت، ُتواشه )جو         

  را

ستایش كن زروان بي كرانه را و واي)باد( در باال          

  كارگر را
ستایش كن تو اي زرتشت، باد  نیرومند مزدا آفریده          

 را
  سپنتا آرمئیتي، زیبا دختر اهورامزدا را و         

 
جا از سه ایزدي كه در آیین زرواني به نام هاي  در این

)باد( نقش مهم دارند،  ایزد ُتواشَه، ایزد َویو، ایزد وات

از ایزد تواش )مكان( كه به معناي تند و  .یاد شده است

و  52بند  10در یشت  42در فرگرد سه بند  ،چاالك نیز هست

 . یاد شده است 66

 

 این بخش نیز در :  29و بند  16بند  19وندیداد فرگرد 

 .باره ستایش ایزدان زرواني تأكید دارد

 

مي ستاییم تواشه خود آفریده را، زروان بي  - 16

 . كرانه را و واي )باد( از باال كارگر را

 

اي اسپیَتَمد زرتشت، روان را  ،دیوي كه ویزاش نام است -29

ي برد از آن ُدروندان  دیویسنان  تباهگر زندگي بسته م

از راه هاي زروان آفریده، بر سر آن كه ُدرَوند  .مردمان

 ... است و آن كه َاشََون است، ُپل چینَوت مزدا آفریده مقدس را
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مي ستایم اهورا مزداي فرهمند، : 10بند  72در یسناي 

مي ستایم  ،امشاسپندان و مهر دارنده دست هاي فراخ

ورشید بي مرگ و تیز اسب را و َویو )ایزد باد( َوَزنده در خ

 ...فضاي باال را
مي ستایم تواشه )ایزد هوا( و َزروان بي كرانه و        

 ... خودآفریده را

 

اي  رامش خوارم و: 21بند  2و سیروزه  21بند  1در سیروزه 

 )باد( َاَبركار شكستارترین، ایدون تو و اي و تو اي سپنتا

 ...تواش خود داده و زروان  اكراَن و زمان  دیرنگ خداي مینو.

: ستایم و خوانم دادار هرمزد و امشاسپندان  21بند  

اي َابركار شكستارترین  دامان، تواش خداي،  و ...را

زروان، زمان َاكران زروان َارنگ خداي را كه دامان هرمزد 

 .به پشتیباني و تندرستي تا فرشكرد زمان آورند

 
از دین زرواني و ایزدان مورد  ،ه دیده مي شودك نانچ

هانس  در اوستاي نو یاد و ستایش شده است. ستایش آن،

خاور شناس آلماني معتقد  Hans Heinrich Schaeder ش َدرهاینریش 

بندهش نیز آثاري از اصول دین زرواني  یکماست در فصل 

مطالب كتاب بندهش از دامداد نسك گرفته  دیده مي شود.

جزء بیست و یك نسك اوستاي پیش از اسالم بوده و  هكشده 

بخش بزرگ آن ها از دست رفته و دامداد نسك نیز مانند 

  .سایر نسك ها و كتاب ها به دست اعراب نابود شده است

 
در كتاب دینكرد کوتاه تنها محتواي آن نسك ها به طور  

كه در سده سوم  هجري در زمان خالفت مأمون عباسي در 

به دست آذر فرنبغ پسر فرخ زاد نوشته ، یاد شده بغداد 

 .است

 

بندهش به زمان بي نهایت  2بند  1ش د ر معتقد است در فصل 

اشاره و تأكید شده )نقل از  ،كه یك عقیده زرواني است

گونه پیداست  به بهدین آن»بندهش ترجمة مهرداد بهار(: 

كه هرمزد فراز پایه با همه آگاهي و بهي، زماني و 

 مزدآن روشني گاه و جاي هر رانه در روشني مي بود.بیك

آگاهي و  آن همه، است كه آن را روشني بیكران خوانند.

بهي را زمان بیكرانه است؛ چون هرمزد و گاه و دین و 

 (زمان هرمزد بودند.)هستند و خواهند بود

 
آیین زرواني در ادبیات پهلوي كه پس از دورة ساساني 

رد به جز كتاب مینوي خرد كه جایگاه معیني ندا آمده،

بیگمان در اواخر عهد ساساني تألیف شده و كتاب دیگري 

كه تنها متن فارسي آن در دست « علماي اسالم»موسوم به 

 يمؤلف مینوي خرد م است و متن پهلوي آن مفقود شده است.

همه كارهاي جهان به قضا و زمان و مشیت عالیه » گوید:
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و حكومتش طوالني است،  زروان كه وجودش قائم به ذات

در كتاب علماي اسالم هم آمده كه در آیین «. وابسته است

زرتشتي همه چیز غیر از زمان مخلوق و خالق آن ها زمان 

 . است

 
توجه آن است كه زرتشت كمترین اشاره به شایان نكته 

زروان ندارد و این که خاور شناسان غربي یا نویسندگان 

مسائل را به زرتشـت پیوند  مسیحي و یوناني همه جا این

براي آن ها  مي دهند، حاكي از بي اطالعي و عدم دقت است.

تفاوت ندارد كه گاتاها و زرتشت را نه تنها با اسطوره 

های كهن یشت ها بیامیزند حتي با اصول سایر مذاهب نیز 

پیوند دهند و براي این آمیختگي به روایات بي اساس 

مي كه هیچ كدام مستند به یوناني، سریاني، مسیحي و اسال

آنچه محقق  یك سند و دلیل واقعي نیست، متوسل مي شوند.

، شدهاست دین زرتشت و اصول آن كه در گاتاها آموزش داده 

پس از زرتشت دچار تحول و دگرگوني شده و با اسطوره های 

  ایراني و اصول دین هاي پیشین آمیخته شده است.

 

ز ساسانیان و در زمان آنچه پس از زرتشت به ویژه پس ا

تسلط اسالم به نام زرتشت و یا ادبیات دیني ساساني تدوین 

چه در  شده، داراي واقعیت و اصالت نیست؛ به ویژه آن

آن را مربوط به مسائل دین زرتشت نادرست آمده و  دادوندی

به همه معني با آموزش هاي زرتشت  ،قلمداد مي كنند

جعول است و با هیچ محتویات آن خرافي و م بیگانه است.

آن را گروهي از پیشوایان دیني كه  منطقي سازگاري ندارد.

از دوران هاي بسیار دور كه دست تاریخ به آن ها نمي 

در زمان هاي  دیگرانماّدي، زرواني و  مغانهمچون  ،رسد

مختلف از خود ساخته اند و امتیازات زیادي براي طبقة 

  روحاني درآن گنجانده شده است.

 

قیقت وندیداد و مسائل آن براي كاسبي و دكانداري در ح

كه پسان ها  طبقات روحاني پیش از زرتشت فراهم شده بود

به دین  آننیز مورد استفاده مغان قرار گرفت و انتساب 

 .زرتشتي از روي ناداني یا كینه و تعصب دشمنان بوده است

 

   
 :افسانه هاي كهن در یشت ها 

در اوستا واژة  ي نوین است.یشت ها بخش مهمي از اوستا

َیشتي از َیسَن جداشده و در معني با هم برابرند، یعني 

ستایش، پرستش، فدیه و نیاز. یشتن در فارسي میانه یعني 

ستودن و نماز گزاردن. واژه جشن در زبان فارسي از همان 

ستایش  رزیبایي هستند د چکامه هایییشت ها  ریشه است.

از نظر چگونگي و آفرینش و  ایزدان كه اندیشه هاي آن،

نیروهاي طبیعي برمي گردد به زمان هندو ایراني و آریایي 

همانند آنچه در وید برهمنان نیز دیده مي شود ولي از 
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جهت نگارش و تنظیم، زمان آن ها جدید بوده و صدها سال 

 يمانند سایر بخش ها پس از گاتاها انجام شده است.

زبان، دگرگوني واژه ها  اوستاي نوین كه از لحاظ ساختار

ي قواعد دستوري با زبان گاتاها تفاوت دارد. یو پاره 

یشت ها را بیشتر پژوهشگران كه نخستین آن آنكتیل دو 

دارمستتر،  پرون است و دیگران مانند گلدنر، وسترگارد،

لومل وكریستین سن، ترجمه و بر آن ها حاشیه  باتولومه،

 .كرده اند نویسي

 
فردوسي در شاهنامه با را ي كهن یشت ها بیشتر افسانه ها

ایران را بازگو مي  ییكه تاریخ افسانه  استتفصیل آورده 

دلبستگي بي اندازه مردم به شاهنامه فردوسي به  كند.

ویژه روستاییان كه با سرزمین خویش پیوندي همیشگي 

صفات آزاد  ،آن داستان ها دارند، به این دلیل است كه در

رماني كه جزیي از هویت ملي و منش دادگري و قه منشي؛

 .دیده مي شود ،ایراني است

 
یشت ها در زمان هاي مختلف و به وسیله گویندگاني كه نام 

در اوستاي نوین به  سروده شده است. ،آن ها را نداریم

طور كلي از لحاظ ساختار اجتماعي و فكري خود از جهت 

پایان زباني تحوالت زیادي دیده مي شود. از  ویژگی های 

از ده  بیشدورة گاتایي تا آغاز زمان یشت ها خالء طوالني 

 سده به چشم مي خورد.

 

كریستن سن قبایل ایراني كه به آیین زرتشت  پنداشتبه  

در سرزمین هاي گسترده ایران پراكنده  ،باور داشتند

بودند و چون مشرق و مغرب ایران را دشت هاي غیر قابل 

ي سازد، قبایل ماد و پارس زیست مركزي از یكدیگر جدا م

خود كه در مشرق  همكیشاناز  ،كه در مغرب مي زیستند

بودند، دور افتاده و از نظر آن ها محو شده بودند و چون 

خاص مردم مشرق  ،زباني كه به زبان زرتشت نزدیك است

در همین بخش از ایران یشت ها پدید  ،بوده، پس بنابر این

 آمده است. 

 

به  ،شت( كه از قدیم ترین آن هاستدر یشت دهم )مهر ی

زرافشان و هریرود اشاره مي  مرغاب،رودخانه هاي آمو، 

در یشت نوزدهم )زامیادشت( از سیستان، هریرود و  شود.

تنها در یشت پنجم )آبان یشت(  خاشرود نام برده مي شود.

)دریاچه   مغرب ایران مانند چئچ ست در بارهاطالعاتي 

 به دست مي دهد. ،مان البرزاستكه ه ارومیه( و كوه هرا

)ضحاك(  قرباني خود را در   دهاك اژيهمین یشت،  بنابر

مي توان حدس زد  ،( بنابر این29)بند بابل فدیه مي كند.

كه یشت پنجم در سرزمین ماد تنظیم شده یعني در زماني كه 

 ایران وحدت برقرار شده بود. باختر و خاور میان 
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وده نشده و سرایندگان آن یا یشت پنجم به لهجه مادي سر

یا چون زبان اوستایي  بودندداراي زبان مادري اوستایي 

زبان مقدس شمرده مي شد، منظومه دیني خود را به آن زبان 

ي است ییشت ها نمایانگر زندگاني جنگجویانه  سروده اند.

در این دوره  كه با دوران روستایي گاتایي تفاوت دارد.

تماعي ایرانیان و پیروان زرتشت مقتضیات زمان، زندگي اج

هدف  به مرحله تعرض سوق داد و اعيرا از حالت آرام و دف

پیروزي بر دشمن با تعصب دیني درآمیخت و چون در گاتاها 

و آموزش هاي زرتشت، تشویق به جنگ و جهانگشایي وجود 

میان مردم داستان ها و روایات پهلواني باستاني  ،ندارد

 رواج یافت. 

 

دوره است كه زرتشت را هم در یشت ها به صورت در همین 

درآوردند و در مفاهیم و اصطالحات دیني  استانيفردي د

كه در آن اشعار به امشاسپندان  چنان .تغییراتي حاصل شد

كه مظهر صفات اهورا مزدا هستند و رهبري جنگاوري و 

فتوحات را بر عهده نداشتند، كمتر اشاره مي شود و در 

امشاسپندان نامي به میان آمده، دیده مي  سروش یشت كه از

ایزد پیروزي و پیمان، آناهیتا ایزد آب و  راشود كه میت

پاكیزگي، بهرام ایزد جنگ و فّر كه نمادي از شكوه و 

بزرگي است و با روحیه آن زمان سازگارتر است بر 

 .امشاسپندان و صفات اهورامزدا ترجیح دارند

 
در  ،رگاتاها تحریم كردهوم نوشابه سكرآوري كه زرتشت د

با  ظاهر شده است. قدرت بسیار ادبیات یشت ها با ارج و

این ایزدان، بسیاري از داستان هاي دوران هندوایراني 

ي از آن ها جزء صفات دیوان بوده ینسبت داده شد كه پاره 

برای  .استاست و نیز داستان هاي دیگر بر آن افزوده شده 

به صورت  ،هي قلمداد شدهمثال؛ میترا كه نگهبان دین ب

زین و سالح رزم آوران ظاهر مي شود با جنگجویان درآمده و 

و در همین حال از یك حالت روحاني و معنوي بهره مند است 

 كه ایندرا خداي جنگجویان و فاتحان هندي فاقد آن است؛ و

به  ،ستیا سروش كه در گاتاها نماد و صفت صلح و دوستي ا

 و از َفرَوشي ها آرایش مي دهدپیروي از میترا لشكري 

 مزداپرستان را در جنگ پشتیباني مي كند.

 

خشایارشا از اهورا مزدا به  در سنگنبشته هاي داریوش و

كه زمین  تنهایي و به عنوان خداي یگانه نام برده مي شود

كرده و براي مردم شادي و  هستو آسمان و آدمي را 

هر بار  ده است.و خشایارشا را شاهي بخشی دهخوشبختي آفری

آن  ،كه داریوش در برابر دشمنان به پیروزي نائل مي شد

را از اهورا مزدا مي دانست اما از زمان اردشیر دوم 

هخامنشي نام میترا و آناهیتا در سنگنبشته ها دیده مي 

شوش، پشتیباني و یاري اهورا  شود و در كتیبه همدان و

و آن ها را و میترا را خواستار مي شود  امزدا، آناهیت
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اردشیر سوم در سنگنبشته تخت جمشید اهورا  مي ستاید.

  .مزدا را با میترا نام مي برد و ستایش مي كند

 
بدیهي است میترا ایزد داستاني پیروزي و پیمان در میان 

پیش از اردشیر مورد ارج بوده و ستایش آن  یایرانیان غرب

 از پیش دور مي گردد به دوران بسیار نزد پارسیان بر

ایزدان میترا و آناهیتا  زمان اردشیر دوم نیز تاریخ. در

بدین  وبه اهورامزدا بي نهایت وابستگي پیدا مي كنند 

یك آمیختگي و پیوندي میان اسطوره های كهن ایراني  گونه،

این آمیختگي پس از  و با آموزش هاي زرتشت پدید مي آید

تر بیش  روزه ب هخامنشیان و در زمان پراكندگي اوستا روز

 .مي شود

 
هخامنشیان  دودمانزمان سرودن یشت ها به تحقیق پیش از   

ت نیرومند كه دولچون در هیچیك از یشت ها به آن  ،بوده

 بخش بزرگي از جهان را فرا گرفته بود، اشاره نرفته است.

پادشاهي كه  كیانیان و گشتاسب، دودماندر یشت ها از 

زمان  گربدیهي است ا پشتیبان زرتشت بود، نام برده شده و

تنظیم آن ها همزمان با پادشاهي بزرگ هخامنشي بود كه در 

كار اداره كشورها و گسـترش دادگري آن همه بلندآوازه 

 .بودند، نام و گزارشي از كار آن ها به چشم مي خورد

همچنان كه از بزرگواري و آزاد منشـي كوروش، داریوش و 

 عزرا،ان مانند كتاب ایارشا در نوشته هاي دیني بیگانگشخ

  كتاب استر و كتاب دانیال آن همه سخن رفته است.

 

مادها یعني سده هشتم پیش پادشاهی از زمان  زمان یشت ها

از میالد هم دورتر و به زمان هندوایراني پیش از مهاجرت 

ولي از لحاظ نگارش حدود ده سده  یا مقارن آن تعلق دارد

  ست.پس از تنظیم گاتاها انجام گرفته ا

 

مزدا پرستي » خود دانماركي در اثر ناسخاور ش -كریستن سن

تاریخ بخش هاي اوستاي نوین را به شرح « در ایران قدیم

ولي جالب  زیر حدس مي زند كه نمي تواند كامال  دقیق باشد

 توجه است:

سیزدهم و نزدهم مربوط به پیش از دوره  دهم،های یشت » 

 ؛هخامنشي یا اوائل آن عهد

 ؛پیش از میالد 404از سال  پسنجم یشت پ 

و  57، یسناي 11-9هفده، هشت، چهارده و یسناي های  تیش 

یشت پانزدهم مربوط به دوره هخامنشیان و  37تا  6بندهاي 

 ؛شاید سده چهارم پیش از میالد

  پیش از میالد 147وندیداد در حدود سال  

  است. جمع آوري شده

 

  ؛و زمان اشكانیان میالديیکم یشت نهم مربوط به سده 

  «.است اشكاني یا جدیدتر ورهیشت شانزدهم مربوط به دو 
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براي درك بهتر فاصله زماني نگارش و تنظیم یشت ها با 

به زمان زرتشت  کوتاهیاست نگاه بایسته  ،گاتاهاي زرتشت

 .انداخته شود ،كه همان زمان گاتاهاست

   
 :زمان زرتشت 

خ زندگي آن ها با كمي زمان همه دین آوران بزرگ و تاری

تنها زمان زرتشت است كه با از دست . زیر و رو روشن است

رفتن نوشته ها در پرده ابهام افتاده و جنبه رازآمیز به 

خود گرفته است، به طوري كه در روایات تاریخ نویسان در 

از علل  يیك این مورد اختالف زیادي به چشم مي خورد.

باره ظهور پیامبران و  درن است كه آ ،پیدایش این اختالف

پادشاهان سایر حوادث مهم جهان پیشگویي هایي به زرتشت و 

كه ظهورها و حوادث  جاماسب نسبت داده شده است. براي آن

صدق نكند، زمان  ،در زمان معیني كه پیشگویي شده است

 وادثن ظهورها و حآزرتشت از سوي كساني كه نسبت به 

هي عقب تر برده شده گاهي جلوتر و گا ،حساسیت داشتند

 است. 

 

زمان زرتشت در حدود سده ششم پیش از  ،بر روایاتي بنا

ده تا بیست سده ژدر حدود ه ،بر روایاتي دیگر بنا میالد و

و نیم پیش از میالد و حتي زمان هاي بسیار دورتر یعني شش 

 باره رتا هشت هزار سال پیش از میالد ذكر شده است. د

نیز نقشي داشته و چون بنا به  زمان زرتشت تعصبات دیني

زرتشت  ،بیشتر دانشمندان و تاریخ نویسان تحقیق و تأكید

نخستین پیامبر یا آموزگاري بود كه شیوه یكتاشناسي را 

آفرینش هستي و اندیشه ثنویت و دوگانگي را در اخالق و  در

همه  وا آموزش هاینهاد و از اندیشه ها و  دفلسفه بنیا

مسیحي و اسالم و همه مكتب هاي  دین هاي بزرگ یهودي،

بدون اشاره به  ،فلسفي پیش از سقراط و پس از سقراط

لذا پیروان آن مذاهب در لوث  ،منبع، استفاده كرده اند

كردن اندیشـه هاي زرتشـت و زیر و رو كردن زمان او نقش 

   .اساسي داشته اند

 
كمتر پژوهشگري است كه در تاریخ ادیان و فلسفه و 

نظري  باره زمان زرتشت اظهار كار كند و در زبانشناسي

به  ،نكرده باشد كه اگر قرار باشد نام آن ها ذكر شود

 فراتر خواهد رفت. دیدگاه صد  تحقیق از یك

 

دبستان با مراجعه به كتاب نیولي كه از سرشناسان 

، «زرتشت میهنزمان و » نامبه  ،یا استلایتا خاورشناسی

Zoroaster,s Time and Homeland , Naples , 1980    مي توان اجماال  به

پي برد و چون ورود در این دیدگاه ها گونه  وسعت این

مساله به بحثي جداگانه نیاز دارد و ما را از تحقیق 

بهتر است به نظر ذبیح بهروز كه در  ،اصلي دور مي كند
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در شماره  «تاریخ و تقویم ایران»اثر با ارزش وي به نام 

مورد تایید کنون ایران كوده ذكر شده و  دهم از انتشارات

 .و پذیرش همگان است، توجه شود

 
بهروز پس از بررسي دقیق همه سال شمارهاي باستاني و 

مطابقت آن ها با یكدیگر و آنچه در منابع كالسیك یوناني، 

بندهش و بیروني(  ارداویراف نامه، )زادسپرم، منابع سنتي

، اشاره مي كند كه در و منابع تاریخي مستند دیده مي شود

بود و كبیسه  اخترشناسمده كه زرتشت خود آروایات تاریخي 

ها را مرتب كرده و مبداء حساب به دست داده و باید 

نخستین طالع از آن وي و مربوط به زمان او باشد و در 

شاهنامه فردوسي بیتي هست كه در بخش اعمال افراسیاب 

 :آمده و آن طالع چنین است

 بر جهان یكسره همي تافتي 

                   به اردیبهشت آفتاب از بره

 
یعني زماني كه آفتاب از آخرین درجه اردیبهشت )ثور( به 

حمل )بره( مي رفته است. با توجه به این که  نخستین درجه

سال  2165سال منطقه البروج و تقریبا   26000آفتاب تقریبا  

سال در حوت  1535هر برج را طي مي كند و اكنون تقریبا  

است، براي این که در آخرین درجه ثور)اردیبهشت( و 

نخستین درجه بره باشد، باید از حوت به حمل )بره( برویم 

 :به انتهاي ثور كه مي شود لو از حم

 

  -(1978) كنون تعداد سال ها از آخرین درجه حوت تا

 سال 1535

 سال 2165 -هایي كه آفتاب در حمل بود  تعداد سال

سال است كه قدمت زرتشت را نشان مي  3700موع دو رقم مج

، از آن رقم كسر شود ،است 1978دهد. اگر سال محاسبه كه 

دیده مي شود كه این  .پیش از میالد به دست مي آید 1722

ده پیش از میالد را نشان مي دهد، ژمحاسبه دهه سوم سده ه

د به پیش از میال 1720-30یعني گشتاسب حامي زرتشت در حدود 

 ته است. ستخت پادشاهي نش

 

عمر جهان را به هزاره ها  ،در روایات سنتي ایران قدیم

 تقسیم كرده بودند كه دوازده هزار سال آن در آثار

مزدیسنا مثل بندهش و نوشته هاي اسالمي به نام دوازده 

برج خوانده شده است و هزاره زرتشت هزاره جدي )هزاره 

مداركي وجود دارد كه تولد  این کهباتوجه به . دهم( است

ي از هزاره حوت )هزاره یماني را دقیقا  در نقطه 

و  ،دوازدهم( به دست مي دهد )الملل و النحل شهرسـتاني(

مدارك به نتیجه زیر مي  ،بر اساس محاسبات متكي به آن

 :رسیم

 . )آغاز هزاره( زاده شده است زرتشت در هزاره دهم 
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 . و هزار سال استفاصله زرتشت و ماني در حدود د 

 . اول هزاره دهم در سده هجدهم پیش از میالد است 

 

 )پیامبري( كرده است. سال داشته كه دعوي رهبري 42زرتشت 

باید بپذیریم كه هرگاه همین موقعیت مهم نجومي را همراه 

با تصحیح حساب ها و ایجاد دوره هاي كبیسه براي ابراز 

برابر است با  تولد او ،پیام خود غنیمت شمرده باشد

  :بنابر این .پیش از میالد 1725+  42= 1767

ربیع االول مطابق  20در تاریخ دوشنبه  اشو زرتشت .1

تاریخ مشهور به  2400خرداد روز ششم فروردین ماه سال 

پیش از  1767فروردین  6یزدگردي برابر با روز دوشنبه 

 .میالد دیده به جهان گشود

سي  ،ن خواندهنگامي كه شاه گشتاسب را به دی .2

  .سال داشت

سال و پنجاه روز از عمرش  پس از این که چهل و دو .3

شالوده رصد تازه را استوار كرد و كبیسه را  ،گذشته بود

 و تاریخ هاي قدیم را تصحیح و تنظیم كرد. ایجاد نمود

رصد تازه ممكن است به دستور كي گشتاسب پشتیبان زرتشت 

 . انجام شده باشد

روز یازدهم دي ماه خورشیدي شب  سه شنبه خورشید .4

فروردین یزدگردي در  یکمشب  برابر باچهارشنبه هشتم رجب 

رصد جهان را بدرود گفت. در این هنگام هفتاد و  35سال 

هفت سال یزدگردي پنج روز كم،  از عمرش گذشته بود كه مي 

 .«روز 28100شود 

 
 محاسبة ذبیح بهروز متكي به همه دالئل و مدارك تاریخي و

 به عمل آمده و از میان ده ،كنون موجود است نجومي كه تا

همه آن ها  ها فرضیه كه از سوي خاورشناسان ارائه شده و

 .بیگمان قطعي تر و درست تر است ،تصوري است بي پایه و

كه در  ناسيبه ویژه كه با تحقیقات جدید تاریخي و زبانش

 در همه بررسي ها ،فرصت مناسبي باید از آن ها یاد شود

سال پیش از  1700باره زمان زرتشت مي رسد به پیش از 

چون نظریه استاد بهروز همراه با مطالب نجومي است . میالد

آن مشكل به  و به طور فشرده نوشـته شده كه استفاده از

علي  رتوصیه مي شود به مقاله آقاي دكت نظر مي رسد،

 باره زمان زرتشت كه در دو شماره از ماهنامه حصوري در

در وانكوور منتشر شده است، مراجعه شود كه در  «پیك مهر»

این مورد و نظریه استاد بهروز توضیحات روان و سودمندي 

 .در بر دارد

 
منظور اصلي از این پژوهش آن است كه فاصله زماني میان 

یشت ها و گاتاها از یك سو و تفاوت اصول فلسفي و اندیشه 

روشن  ،از سوي دیگرهاي اخالقي كه در آن ها وجود دارد 

بدیهي است براي شناختن این تفاوت ها و جدا كردن  شود.
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 ،پهلويمحتویات گاتاها از یشت ها و سایر ادبیات دیني 

اجتماعي و تاریخي آن ها در نظر گرفته شود  اوضاعباید 

كه در مطالعات بعدي توضیحات بیشتري در این مورد فراهم 

پردازیم به توضیح مي فشرده اكنون به طور  خواهد آمد.

 .از اصول گاتاها ییپاره 

 

   
 : ا(امشاسپندان )صفات اهورامزد 

زرتشت در گاتاها اهورا مزدا را با شش صفت معرفي مي 

این صفات یا فروزه ها را در ادبیات دیني  كند.

امشاسپندان مي نامند كه از دو واژه تشكیل شده َام شا به 

اهورامزدا  .مقدس معني جاویدان، سپنتا به معني پاك و

خداي زرتشت برترین نیرویي است كه هستي را به گردش 

آورده و نیرویي است پاك و جاویدان، مقدس و ابدي، همیشه 

. بوده و خواهد بود و چیزي جز خوبي و پاكي نیافریده است

و از ساخته  واژه امشاسپندان در گاتاها دیده نمي شود

َاشا،  رتند از :صفات مزبور عبا هاي پس از زرتشت است.

 . ُوهوَمَنه، خشََتر، آرمئیتي، هئوروتات و َام ر تات

 

َاشا در زبان پارسي هخامنشي آرتا همرا با وَهیشَت یعني  1   

به شكل آرتا وهیشَت كه پسان ها در زبان فارسي « بهترین»

به معني راستي و حقیقت یا  ،به اردیبهشت تبدیل شده است

ي كه هنجار هستي بر آن نظام كائنات وآن قانون ازل

 . استوار شده است

 

ُوهوَمن از دو واژه ُوهو)نیك، به( و َمن )اندیشه، منش( 2  

ساخته شده است. در زبان پهلوي َوهمن و به فارسي امروزي 

 . بهمن شده است به معني نیك اندیشي ، َمنش نیك

 

خشََتر یا خشََتر وئیري یعني نیرو، قدرت، فرمانروایي و  3  

اري برگزیده و در زبان فارسي امروزي به شكل شهریور شهری

درآمده به معني شهریاري خدایي، نیروي برتر، مشیت و 

 .خواست الهي

 

آرمئیتي یا سپنتا آرمئیتي. براي معني آرمئیتي به  4  

آن  زبان فارسي نمي توان دقیقا  یك معني واحد پیدا كرد.

پارسایي، را به آرامش، بردباري، وفاداري، پاكدامني، 

انصاف، دادگري، تسلیم به حق و حقیقت و سایر مفاهیم 

یعني آرمئیتي  تيمشابه مي توان معني كرد. سپنتا آرمئی

پاك و مقدس كه پسان ها به سپندارمذ و در فارسي كنوني 

واژه آرمئیتي در زبان . به اسفندیار تبدیل شده است

 . اوستایي مادینه یا مؤنث است
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معني رسایي، بالندگي، كمال كه در زبان َهئؤروتات به  5   

 .امروزي به خرداد تبدیل شده است

 

َام ر تات به معني پایندگي، جاوداني، بي مرگي، 6    

دیرزیوي، ابدي كه در زبان امروزي با َامرداد تبدیل شده 

 . است

 
سه واژه نخست در زبان اوستایي نرینه  ،از این شش واژه

دیگر مادینه یا مؤنث.  یا مذكر بوده اند و سه واژه

ي از زبان هاي هندواروپایي یا غیر آن كه یمانند پاره 

واژه ها داراي جنس نرینه، مادینه یا كماسه )خنثي( 

 .هستند

 
اهورا مزدا را با همین شش صفت تعریف  ،زرتشت ،در گاتاها

مي كند كه مفاهیمي ذهني و مجرد هستند و نشان دهندة یك 

كه پس از دوران ستایش ایزدان و مرحله پیشرفت فكري است 

نمادهاي مادي همانند خورشید، ماه، آب، هوا و غیره آن 

 . ارائه شده است

 
زرتشت یك سیستم فلسفي و فكري به وجود آورد كه داراي 

جنبه هاي اخالقي و اجتماعي كلي است كه در هر زمان و 

آموزشي است كه ضمن تشویق به  مكان قابل اجرا مي باشد.

هره مندي از دنیاي مادي، رعایت اصول اخالقي و كار و ب

مفهوم این صفات داراي  دادگري را به شدت توصیه مي كند.

ارزش ها و معیارهاي جسمي و رواني است و همه آموزش  همه

هاي زرتشت براي پیروي و هماهنگي انسان با آن صفات است 

  رأس آن قرار دارد. كه اهورامزدا در

 

یعني امشاسپندان سلسله مراتبي میان صفات اهورامزدا 

وجود ندارد، یكي بهتر یا فروتر از دیگري نیست. همه به 

نشان دهنده یك  و تفكیك ناپذیر هستند. یوستهیكدیگر پ

هیچیك از این صفات به  مركزیت و نیروي واحدند.

هیچكدام داراي تشخص  وجودآورنده و آفریننده دیگري نیست.

هني و انتزاعي هستند تا صفاتي ذ و تعّین مادي نیستند.

بهتر شناخته شود. اما در  ،خدایي كه زرتشت معرفي مي كند

این مفاهیم ذهني به عنوان فرشته  يادبیات دیني پهلو

ي به عهده یهایي كه هر كدام داراي سمتي هستند و وظیفه 

تاریخ نویسان یوناني و بیشتر  دارند، قلمداد شده اند.

منتهي  داد مي كنند.خاور شناسان آن ها را خدا قلم

خدایاني كوچكتر از اهورامزدا یا آن ها را همكار و شریك 

 معرفي مي كنند.  اهورامزدا

 

از خاورشناسان و پژوهشگران تاریخ ادیان، اندیشه  يشمار

هاي دیني را با یكدیگر مقایسه مي كنند تا شاید ریشه و 

این مقایسه ها  در مبناي مشتركي براي آن ها پیدا شود.



 611 

ون توجه به ارزش منابع، به روایاتي مراجعه مي كنند بد

كه فاقد هرگونه اثر و ارزش تاریخي است و یا در مورد 

فرهنگ ایراني به نوشته ها و منابعي كه از سوي  ودین 

 دشمنان این ملت در طول تاریخ فراهم شده، توجه مي كنند. 

 

باره اصول و مفاهیم دین زرتشت باید ارزش منابع را  در

نجید و به آنچه مربوط به منابع یوناني، اسالمي، یا س

به  باید با نهایت احتیاط و فادبیات دیني پهلوي است

هاي جنبي مراجعه كرد. بیشتر آن روایات  ررسيعنوان ب

آمیخته با داستان هاي جعلي و دروغ یا پر از اطالعات 

  و ناشي از دشمني است. نادرست

 

ه درخشان ب تابنده و ن،در گزیده ها زادسپرم امشاسپندا

ظاهر هر كدام از در  و توصیف شده اند سان كانون نور

در جاماسب  دیگري كمتر و كوتاهترند، یعني درجاتي دارند.

( ذكر شده 1903نامه )جیوانجي جمشید جي ُمدي بمبئي 

  امشاسپندان هر یك از دیگري خلق شده و تجلي یافته اند.

 

ه آن ها اشاره شده و در بندهش به سلسله مراتب و وظیف

ي یاد مي كند. یبراي هر یك از امشاسپندان چهره دوگانه 

در متن هاي مانوي نیز از  یكي مادي و دیگري روحاني.

بازان اهورا مزدا نام رن و ساسان محافظه امشاسپندان ب

  برده شده است.

 

از خاور شناسان مانند گایگر، امشاسپندان را برخی 

یي یا خدایان بابلي مي دانند. همانند آدیتي هاي  ودا

كه نامي از زرتشت نمي برد، نقل مي كند كه  هرودوت با آن

كوه مي روند و به زیر گنبد چکاد ایراني ها به باالترین 

آب، و  آتش، آسمان براي زئوس و نیز خورشید، ماه، زمین،

باره دین  باد قرباني مي كنند. مانند این روایات در

نشریه انستیتوي 15)شماره مي شودایراني ها زیاد دیده 

 (1929، شرقي كاما

 
زرتشت تنها به این که وجود »که است برآن ولتون م 

و به همین ترتیب نام  بسنده نكرد خدایان را انكار كند،

فَرَوشي ها و هوم هرگز  )بهرام(، ورترغن آناهیتا، میترا،

 خدایان بي نام آسمان،بیشتر  در گاتاها دیده نمي شود.

 و ستارگان در میان دیوان آریایي ذكر شده اند.نور 

زرتشت با كمال صراحت و سادگي مساله قدیم دیوان اوستا 

 را كه همان اهریمنان دانسته است، حل مي كند به شرط آن

)مولتون نقل « بپذیریمكه ما هم مانند زرتشت آن ها را 

 (از كریستن سن در كتاب مزدا پرستي در ایران قدیم
 

تاریخ نویسان یوناني و مسلمان و یا  با این هم،

پژوهشگران غربي مطالب گاتایي و اوستایي را با صراحت و 
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براي هر واژه آنقدر به تعبیر و  سادگي نمي خوانند.

مي پردازند و به دنبال مقایسه مي گردند كه از  تفسیر

اصل مطلب دور مي شوند و به داستان پردازي و نقل روایات 

تجوها به ویژه با نبودن مدارك این جس در مي رسند.

مسائل دیني كهن را با آموزش هاي گاتایي بیشتر  ،تاریخي

 درمي آمیزند.

 

و  خدایان و در ایران پیش از زرتشت كه دین هاي گوناگون

هر ناحیه كه از یكدیگر فاصله  ایزدان وجود داشتند، در

هاي بسیار داشتند مانند نواحي شرقي و غربي ایران كه 

 گسترده آن ها را از یكدیگر جدا مي كرد، ايهبیابان 

 ي از بزرگ و كوچك دین خود را داشتند.یهرگروه یا قبیله 

ارائه داد كه یی چون زرتشت ظاهر شد، اصول فلسفي و كلي 

مربوط به یك قبیله و یك ناحیه نبود و چون مراسم دیني 

 ،به جز نیایش به اهورامزدا را درآیین خود منع كرده بود

دین هاي ایراني مي توانستند آن اصول كلي  همهجه در نتی

ضمن در و  بیفزایندو فلسفي را بپذیرند یا به دین خود 

 ،از این رو مراسم دیني خود را به جا مي آوردند.

گاتاهاي زرتشت به صورت نیایش هاي مقدس مورد پذیرش و 

  ارج همه دین ها شد.

 

 پیروان بدیهي است درگیري ها و كشمكش هاي بسیار میان

وجود آمده بود كه در سرتاسر ه دین هاي پیشین و زرتشت ب

َكویان كه  گاتاها نشاني از آن ها دیده مي شود.

همه بر ضد او شوریدند  ،فرمانروایان نواحي مختلف بودند

اصول و فشرده همه  جز كي گشتاسب كه از او پشتیباني كرد.

های دین ها و سنت هاي پیش از زرتشت به همراه اسطوره 

دیني و سنتي دیده مي شود. در بخش یازدهم  ادبیاتكهن در 

كتاب بندهش براي امشاسپندان نسبت به اهورامزدا سلسه 

 .مراتبي ذكر مي شود

 

سپندارمذ،  –اردیبهشت و شهریور او را از راست بهمن،» 

خرداد و امرداد از چپ و سروش از پیش ایستند. بدان 

ن زندگي كنند و بدان آمرزیداري هرمزد است كه آفریدگا

ندگي رسند و بدان رادي  هرمزد است كه بدان برترین ز

فرهمندي و همه آگاهي هرمزد است كه از اهریمن رهایي 

را نشان مادي مرد  خویشي هرمزد رسند. او هو ب یابند

یا  پرهیزگار را رامش بخشد هركه مرد پرهیزگار است.

 « آسوده یا آزرده بود. آن گاه هرمزد بیازارد،

 

سایر كتاب هاي پهلوي از  با توصیفي كه در بندهش و

تصور مي شود اهورامزدا دربار و  شده،امشاسپندان 

ن به خدمت آماده امأمور تبارگاهي دارد و آن ها به سم

ي خاورشناسان به یاند و از همین توصیف هاست كه پاره 

براي اهورامزدا  و عنوان منابع بررسي استفاده كرده اند
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كه پسان  ي ساخته اندكه هركدام چناننكایو شر همكاران

 .داراي وظیفه نیز هستند ،هاخواهیم دید

 
 اهورا مزدا 

از اهورامزدا در همه بندهاي گاتاها به همراه صفاتش یاد 

زمین و  مي شود. اهورامزدا تنها آفریدگار هستي است،

 ستارگان را معین كرده، مسیر خورشید و آسمان را آفریده،

 از اوست. هاللي بودن و پرشدن ماه، و باد، حركت ابر

 ندزرتشت اهورامزدا را بزرگترین و برترین نیرویي مي دا

پاكي و  چیزي جز خوبي، كه هستي از او سرچشمه مي گیرد؛

و نظمي هماهنگ  پایه خرد آفرینش بر راستي نیافریده است.

دارد و نمي تواند دو سرچشمه و دو آفریننده داشته  قرار

ون در حركت و مسیر پدیده هاي طبیعي اختالف و باشد؛ چ

از یك  همه به سوي یك هدف واحد حركت دارند. تعارض نیست،

و بن سرچشمه مي گیرند و از یك قانون كلي پیروي مي  یشهر

  كنند.

 

با مفاهیم ، آنچه زرتشت به عنوان آفریدگار توصیف مي كند

 ،ساميدر دین هاي  ادیان توحیدي سامي تفاوت دارد. سایر

چیزي  براي خدا خصوصیات جسمي و رواني و حسي قائل هستند.

 ندد،و بسیار بزرگتر، خدا مي خ مانند انسان ولي تواناتر

به  گناهان را مي بخشد، انتقام مي گیرد، مي شود، خشمگین

 .هركس بخواهد عزت مي دهد یا ذلیل مي كند

 
شباهتي با  ،خداي زرتشت به آن معني كه درگاتاها آمده

حتي با پیشكش  ،نسان ها ندارد، هرگز گناهي را نمي بخشدا

آدمیان را  ت.سانتقامجو نی و وساطت خشمگین نمي شود و

نمي  ذلیل و زبون و قابل ترحم نمي داند؛ آن ها را

خدا آن  .دترساند و در دلشان هول و هراس ایجاد نمي كن

ي باور داشته یمفهوم فلسفي است كه اگر كسي به آفریننده 

چون با مفاهیم علمي و  مي تواندآن را بپذیرد ،دباش

 .فلسفي بدون پایگاه دیني نیز هماهنگي دارد

 

زرتشت به جستجوي خدا رفته است و با كوشش  ،در گاتاها

به وجود نیرویي كه گردش  منطقي و اندیشه بر مبناي خرد

 پي برده است. هستي به او بستگي دارد، نظامكائنات و 

ني پهلوي وهومن را ملك وحي و واسطه بعدها در ادبیات دی

میان اهورامزدا و زرتشت خواندند كه بي معني است و با 

براي تفسیر و  فطرت منطقي دین زرتشت سازگاري ندارد.

توضیح گاتاها هرگز نباید از ادبیات سنتي پهلوي به 

  كرد. ادهعنوان یك منبع استف

 

براي  ،بود پیگیردارمستتر كه از خاورشناسان پركار و 

ترجمه اوستا و گاتاها اعتقاد داشت باید به ادبیات سنتي 
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 بسیار شد لعزش هایو از همین رو دچار  پهلوي مراجعه كرد

 .وكارش ارزش تحقیقي خود را از دست داده است

 
بندهاي گاتاها به همراه اهورامزدا از اشا و  همهدر 

 سپس از خشَترا و آرمئیتي و پس از آن از هئوروتات ،وهومن

چنان تصور كرده اند كه به  است. نام برده شده ،و امرتات

 ،علت تكرار بیشتر نام اشا و وهومن به همراه اهورامزدا

 كهیك اتحاد سه گانه میان آن ها موجود است در حالي 

بلكه این صفت اهورامزدا بیش از دیگر صفات  .چنان نیست

 اشا را به راستي و حقیقت معني مي كنند. نمایان است.

راستي در یك معني وسیع و گسترده كه در برگیرنده همه 

پایه قانون ازلي و  جنبشي در كائنات بر هر هستي است.

همیشگي انجام مي شود كه در نهاد طبیعت همه چیز را 

ي معقول و راست و درست برآن یپیوند مي دهد و شیوه 

  حكومت دارد.

 

م زرتشت اصرار مي ورزد كه انسان باید بكوشد با نظا

 كائنات، با واقعیت و حقیقت روابط بین پدیده ها باشد.

به  ،انسان هر قدر به سوي اندیشمندي و دانایي پیش رود

قدرت  و نظام و قانون كلي حاكم برجهان آگاه ترمي شود

پیشرفت هاي  و عملي در او افزون مي گردد. عقليپیش بیني 

علمي و فني بر اساس شناسایي بیشتر قوانین طبیعي و 

ماهنگي با آن هاست و تسلط انسان بر طبیعت ناشي از ه

 . شناسایي و هماهنگي با قوانین آن است

 
آموزش هاي زرتشت برخالف سنت هاي دیني رایج در زمان خودش 

بود كه ایزدان را ستایش مي كردند و به اعتقادات خرافي 

البته زرتشت براي درك و رسیدن به حقیقت  باور داشتند.

 و هم مباني اعتقادي را. می پذیردرا  هم مباني عقلي

 مبتني بر يمباني عقلي مبتني بر استدالل و مباني اعتقاد

در  ولي ذوق ، عشق، ذوق و عشق و بدون واسطه استدالل است.

ك و دریافت مستقیم كساني از نظر زرتشت ارزش دارد كه به 

ي كه از یجامعه  مرحله باالي دانایي و خرد رسیده باشند.

ذوق و دریافت آن  ،و خردمندان تشكیل شده باشد دانایان

است چون  ترها ظریف تر و داراي پایه و اساسي با ارزش 

 .ذوق وعشق وكشف و شهود هم نوعي داوري و قضاوت است

داوري و قضاوت افراد نادان كه معرفتي به اصول عقلي و 

درماندگي و  موجب گمراهي، بي نظمي، ،دانش علمي ندارند

 .بیچارگي است

 

   
 :آرمئیتي 

آرمئیتي صفتي است نمایانگر آرامش، فروتني، وفاداري، 

مهر و دادگري كه در گاتاها پس از اشا، وهومن و خشتر 

ست ا يیبیش از دیگران تكرار شده و از لحاظ دستوري واژه 
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ي است یمادینه و مؤنث. در ادبیات دیني پهلوي كه مجموعه 

زرتشت و ناسازگار از اندیشه هاي دیني گوناگون پیش از 

با افكار گاتایي، براي هر یك از امشاسپندان غیر از 

وظیفه روحاني یك وظیفه و سمت مربوط به این جهان در 

  :اداره پاره از كارها شناخته شده است

تیمارگر و نگهبان جانوران سودمند و  وهومن )منش نیك(،

 چارپایان
 نگهبان آتش )راستي و حقیقت(، اشا         

 .خشترا )نیرومندي و شهریاري(، نگهبان فلزات         
 بردباري و وفاداري، محبت، آرمئیتي)آرامش،  

          نگهبان زمین و پاكدامني( پرستار
بالندگي( محافظ و  رسایي، )كمال، َهئور وتات         

 .نگهبان آب

نگهبان و  جاوداني و بیمرگي( )پایندگي، َام ر تات         

 اهانمراقب گی

 
زبان مؤنث و مادینه  چون واژه آرمئیتي از لحاظ دستور

 گزیده سیروزه، یشت ها، یسنا،چون در ادبیات پهلوي ، بود

دینكرد و به ویژه وندیداد  شایست نشایست، زاتسپرم،

نگهبان زمین را دختر اهورا مزدا  و پرستار آرمئیتي،

 و فرزندي میان اهورامزدا و رابطه پدر قلمداد كرده اند.

در اوستاي نوین به  ده ها بار تكرار شده است. یتيآرمئ

 نامیده شده آسمان نیز ایزد همسر زمین و عنوان مادر

به این ترتیب زوج اهورامزدا و آرمئیتي مرتبط مي است. 

آن  دیاواپرتیوي كه اهورامزدا در شود به ایزد ودائي،

 .مي آید شمارشوهر آرمئیتي به  صورت در ردیف ایزدان و

 
چون كیومرس به هنگام درگذشت » دركتاب بندهش آمده است

پالوده شد، دو  آن تخمه ها به روشني خورشید ،تخمه بداد

بهري را سپندارمذ  آن را نریوسنگ، نگاه داشت و بهر

با به سر رسیدن  پذیرفت. چهل سال آن تخمه در زمین بود.

مهلي و  پانزده برگ، چهل سال، ریباس تني یك ستون،

)مشي و مشیانه( از زمین رستند. درست بدان گونه  یانهمهل

یكي به دیگري  كه ایشان را دست بر گوش بازایستد،

هم باال و هم دیسه بودند. میان هر دو ایشان فّره  پیوسته،

سه( همباال بودند كه پیدا  )هر گونه آن )روان( برآمد.

نبود كدام نر و كدام ماده و كدام آن فّره هرمزد آفریده 

ي )رواني( است كه مردمان یه با ایشان است،كه فّره بود ك

بدان آفریده شدند...هرمزد به مشي و مشیانه گفت كه 

 «.یدا و مادر جهانیان مردمید، پدر

 
در ادبیات پهلوي  ،از این روایات كه ریشه مشخصي ندارد

باره اهورامزدا و آرمئیتي كه پدر و فرزند اسطوره یي  در

یار است و چون تخمه كیومرس از بس و داستاني بوده اند،

در شكم زمین جاي گرفت  ،سوي اهورامزدا كه سمت پدري دارد
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به  كه همان آرمئیتي دختر اهورامزدا قلمداد شده،

مزدیسنان چنان نسبت داده اندكه روابط جنسي و ازدواج 

میان پدر و دختر و پسر و مادر امري مجاز و اهورایي 

مشي و  ،روایت بندهشپس چون بنا به  شناخته مي شود.

مشیانه كه به شكل گیاه ریواس از زمین رستند، خواهر و 

آمیزش میان آن ها امري طبیعي  ،بنابر این ،برادر بودند

ي به ویژه از سوي تاریخ یروایات افسانه  ینسپس ا است.

نویسان مسلمان پس از ساسانیان با شاخ و برگ فراوان نقل 

دین زرتشت  حارم را درروایت شد و مساله ازدواج با م و

در  .پیش كشیدند و از این كتاب به آن كتاب نقل كردند

حالي كه هیچ مبناي تاریخي و واقعي نداشت و حتي یك مورد 

و میان مزدیسنان دیده و شنیده  ایرانيآن در سرزمین هاي 

نخست  ،نشده است و آنچه در ادبیات دیني پهلوي آمده

وده به تعصبات و دشمني بیشتر پس از اسالم و در محیطي آل

هیچیك از نوشته هاي مزبور در ارتباط با دو دیگر بوده، 

مساله ازدواج با محارم نیز در  آموزش هاي زرتشت نیست.

از نسك هاي دوره ساساني مرتبط  یكيوندیداد آمده كه با 

 :است و كریستن سن نیز به آن اشاره مي كند

اد دوره مقایسه وندیداد موجود با فهرستي از وندید

آمده است، نشان مي  ساساني كه در هشتمین كتاب دینكرد

در سده نهم  ندهد كه دوازدهمین فرگرد از وندیداد پیشی

میالدي از میان رفته بود و بنابر این دوازدهمین فرگرد 

 صاز وندیداد موجود كه با زبان سست خود به خوبي تشخی

ن كتاب قسمت مجعول بسیار جدیدي است ...ای داده مي شود،

تألیفي است از قواعد و آداب دیني كه در نواحي  مجموعه و

مختلف معمول بود و به همین سبب مطالب آن با هم اختالف و 

 كریستن سن، )مزداپرستي در ایران قدیم از تناقض دارند

 (ترجمه ذبیح هللا صفا

 
از  كتاب بندهش به جاي شش امشاسپند ه همین ترتیب درب 

برد كه در رأس هر روز امشاسپندي  نام مي سي امشاسپند

مي گردد به سنت هاي كهن تاریخي كه در  قرار دارد كه بر

رأس هر روز ایزدي قرار داشته است و در یشت ها به آن 

 بارهادر بندهش و سایر نوشته هاي پهلوي  اشاره شده است.

ي از اندیشه هاي یامشاسپندان و پاره  به اهورامزدا،

آلوده به خرافات و  یکسرهولي گاتایي اشاره مي شود 

ي ناپسند و نیز یكه زن آفریده  روایات بي پایه است چنان

 . نیمي از جهان آفریده اهریمن است

 
 :نویت و دوگانگي در گاتاهاث

ت جز نیكي، خوبي و شاهورامزدا خداي زرت ،چنان كه دیدیم 

پس آفریننده پلیدي  نمي آفریند. پاكي چیزي نیافریده و

در دین هاي پیش از زرتشت و به  و دروغ كیست؟ بدي ها ها،

آن است كه اهریمن  پاسخ ،پیروي از آن در ادبیات پهلوي

به عنوان آفریننده ناپاكي و شّر در برابر اهورامزدا 
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 آفریدگاربه ترتیبي كه جهان هستي داراي دو  ،قرار دارد

یكي اهورامزدا آفریدگار خوبي ها و دیگري اهریمن  است.

آفرینش بد از سوي اهریمن به همه جهان  بدي ها.آفریدگار 

حتي در میان ستارگان آن ها كه ثابت  هستي سرایت دارد.

خوب و  ،بد و مخلوق اهریمن و آن ها كه سیارند ،هستند

هستند تا موجودات ُخرد و كوچك پاره اي  ورامزداآفریده اه

 خوب و پاره اي بد و زیان آور و مخلوق اهریمن هستند.

اعتقاد به دو آفریدگار در  یت در آفرینش هستي واین ثنو

 طبیعت از سوي زرتشت با صراحت و با تأكید مردود است.

براي روشن شدن چگونگي دوگانگي و ثنویت كه از مسائل مهم 

 -باید به هات سي ،هاي فكري دین زرتشت است ایهفلسفي و پ

 .ام یسنا یا سرود سوم گاتا ها اشاره و دقت شود

 
 :ود سوم گاتاهاترجمه سر 

باره  اكنون سخن مي گویم براي خواستاران و دانایان در1  

با ستایش  نهاده شده. اندیشه هایي كه بر پایه خرد

نیایش خردمندانه براي ُوهوَمن و اشا تا با  و اهورامزدا

  .روشن شدن آن هاخرسندي و رضایت خاطر فراهم شود

 

بنگرید با  ا،بشنوید با گوش هوش بهترین آموزش ها ر 2   

تان  یك خود هر نادرست را، اندیشه روشن دو راه درست و

)فكري و  در پیشگاه جنبش بزرگ گزینش كنید. داوري و

  .آگهي و اعالم كنید دیني( گزینش خود را با هوشیاري،

 

دو گوهر  نفس، دو آري آن دو مینوي همزاد )دو ذات، 3   

رؤیا پدیدار غیرمادي( در آغاز به حالت تجرد و در عالم 

كردار. از آن دو یكي خوب  و در گفتار شدند، در اندیشه،

یكي بد است. نیكوكاران خوب و زیانكاران بد را بر  مي  و

  .گزینند

 

مینو )دو نفس خوب و بد( به  هنگامي كه این دو آري، 4    

آیند( زندگي و  هم برسند )از حالت رؤیایي به حركت در

و پلیدي با هم برخورد مي  )پاكي نازندگي پدید مي آید

چنان كه سرانجام بدترین زندگي از آن دروغگویان . كنند(

 .و بهترین منش گزینش درستكاران خواهد بود

 

كس كه هواخواه دروغ  گوهر( آن از این دو مینو )نفس، 5     

كه هوادار پاك ترین  آن را برگزید و بدترین كردار بود،

ي از سخت ترین یون جامه یعني كسي كه چ اشا را، ،منش بود

به باالترین پایه درست كاري  مي  سنگ در بر مي كند )و

 اآن ها كه اهورا را ب رسد تا با بدي رویارویي كند(

 .كارهاي راست و با باور كامل خشنود مي سازند

 

غیرمادي( گمراهان به  گوهر -)نفس از این دو مینو 6   

پاسخ )گفتگو و  زیرا هنگام پرسش و شیوه درست برنگزیدند.
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كه  چنان ،رایزني( تزویر و فریب بر ایشان چیره شد

با خشم )پلیدترین  ،بنابر این بدترین منش را برگزیدند.

همراه و هم آواز شدند كه جهان هستي را به  عامل دشمني(

 .كشند باهيت

 

)سوشیانت، رهایي بخش(  و به این جهان فرا خواهد رسد 7  

)وهومن( و  را( و پاك منشيبا نیروي فرمانروایي )خشت

روان را  راستي )اشا(، تن را نیروي جواني و سرزندگي،

كه بر دیوان پیشي   چنان راست منشي )آرمئیتي( مي بخشد.

مي گیرد و پیروز مي شود و آن ها را براي تو اي 

  .با آهن لگام مي كند و در بند مي كشد هورامزداا

 

 آن، شان فرا برسدو بدینسان هنگامي كه كیفر گناهان 8   

گاه اي مزدا فرمانروایي و توانایي تو به وسیله وهومن 

گاه )گمراهان( آگاه مي شوند اي اهورا  آن آشكار مي شود.

كه دروغ را باید به دست راستي بسپارند و )راستي  تا آن

 (را جایگزین نادرستي كنند

 

و بدینسان كساني كه از آن تو باشیم كه این جهان را  9     

جا كه شیوه هاي  آن باد و بارور )تازه( مي سازند.آ

خردمندانه و هنجار دادگري سروري دارند و هم ترازند 

زیرا در آن زمان اندیشه و منش با دانایي و دانش همتراز 

  .و همسنگ است

 

زماني كه بیگمان آن شیوه تبهكاري و ویرانگري كه از 10     

اشد، فرو ریزد، كامیابي و پیروزي دروغ سرچشمه گرفته ب

امي و نگاه كوشاترین و شتابان ترین كسان كه در نیك آن

در جایگاه  ،درستكاري بلندآوازه و پیش تر از دیگرانند

 به كار تبهشت آساي وهومن، مزدا و اشا گردهم آمده دس

 .)دادگري و آباداني( مي شوند

 

هرگاه اي مردم این فرمان ها )پیام گاتاها( را كه  11   

راه راست را از بیراهه  اده است، گردن نهید ومزدا نه

گمراهان و  آن بازشناسید، آنگاه به راستي زیان دیرپا از

 .سودهاي فراوان به كام درستكاران خواهد بود

 
در این سرود گاتاها كه در  ،با توجه به آموزش زرتشت

در  ،بردارنده یكي از بزرگترین نكات فكري و فلسفي اوست

در نهاد آدمي دو مینو یا دو نفس همزاد بند سوم آمده كه 

سان عالم رویا پدید ه از آغاز آفرینش به حال تجرد و ب

 مینویكي از آن دو  هستند.ایستا آمده كه بي حركت و 

راستي در اندیشه، گفتار و كردار  سرچشمه خوبي، پاكي،

بدي ها و  همهاست به نام سپنتامئینو و دیگري سرچشمه 

ار و كردار است به نام َانَگرَمئینیو. پلیدي در اندیشه،گفت

این دو ذات با دو نفس پاك و پلید همزاد یكدیگر در نهاد 
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قرار  كدیگرآدمي از آغاز آفرینش پدید آمده و در برابر ی

 .دارند

 
این دو مینو و نفس مخصوص آدمي، در نهاد او و مربوط به 

 انسان اخالق، منش و گزینش اوست. این دو مینو در خارج از

سپنتامئینیو و انگرمئینیو در عالم طبیعت و  وجود ندارد.

سپنتا مئینیو را گروهي  در جهان بیجان پدیدار نشده اند.

ترجمه  افزایندهبه نام روان مقدس، خرد آفریننده یا 

براي روان و خرد در زبان  كرده اند كه درست نیست.

اوستایي واژه هاي دیگر وجود دارد و مئینیو به معناي 

یو، ذات، گوهر و نفس است و ارتباط با اندیشه، منش و مین

سپنتا به معني پاك و آنچه ضد پلیدي،  اخالق انسان دارد.

مینو و نفس دیگر كه سرچشمه همه بدي  بدي و آلودگي است.

انگر مئینیو پسان ها به واژه اهریمن تبدیل شده  .ها است

نفس این گوهر و  كه نماد دروغ، خشم، خشونت و گناه است.

بد نیز ویژه نهاد آدمي است و در جهان طبیعت وجود 

سپنتامئینو یا نفس پاك در انسان پرتوي از ذات  ندارد.

 است. بختيو شادي و خوش اهورامزدا و عامل خیر و خوبي

انگرمئینیو یا نفس پلید در انسان بر ضد نفس پاك، 

ویرانگري و  جنگ، خشم، پلیدي ها، ها، سرچشمه بدي

ت. این دو مینوي پاك و پلید در نهاد آدمي تباهكاري اس

خفته و غیرفعالند و انسان با آزادي و اختیاري كه در 

گزینش و انتخاب دارد، مي تواند یكي از آن ها را به 

 .حركت، فعالیت و آفرینندگي خوبي یا بدي وادار كند

 

چگونگي صفات و شناخت  31از هات   9و  8در گاتاها بند 

ویژه  ،كه شش بند دارد 47در هات  ت.اهورامزدا آمده اس

 سپنتامئینو و ذات پاك و پویا كه سرچشمه منش نیك، شادي،

آباداني، درستكاري، دوستي، صلح و آرامش است، بیان شده 

دیده مي  اهابا توجه به این توضیحات روشن در گات است.

شود كه سپنتامئینو گوهر و ذاتي است كه از ذات 

با او همسان است و در نهاد  اهورامزدا سرچشمه گرفته

آدمي نشانه و پرتوي از صفات خدایي است. هیچ یك از 

آدمیان و آفریدگان جامعه انساني از این ودیعه و امانت 

كه  30از بند پنجم هات  الهي محروم و بي بهره نیستند.

آزادي انسان در گزینش راه بد و  ،باال دیده مي شود در

لید یا نفس پاك امري روشن راه خوب یعني پیروي از نفس پ

هرگاه انسان در اندیشه، گفتار و  و مسلم به نظر مي رسد.

آنگاه رویارویي و  ،كردار یكي از آن ها را برگزیند

اگر پیروي  برخورد و ستیز در نهاد آدمي به وجود مي آید.

پلید را برگزیند، ایجاد كننده و آفریننده بدي،  اتاز ذ

 . بودپلیدي، دروغ و گناه خواهد 

 
آفریننده بدي ها، پلیدي ها و گناه انسان  ،بر این بنا

است و اهورا مزدا كه پرتو و نشان آن در آدمي 
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سپنتامئینو است، خالق بدي و پلیدي و گناه نیست. انسان 

نه اهورامزدا. اهورامزدا چیزي جز  است كه گناه مي كند

 .یدخیر و خوبي و شادي و خوشبختي نیافریده و نخواهد آفر

و نفس پاك و  انسان هر قدر از سپنتامئینو یعني گوهر

 پویایي كه در نهاد و سرشت او نهفته است، پیروي كند و

از صفات خداوند پیروي كرده و به  ،آن را به كار اندازد

اهورامزدا نزدیك مي شود. در نهاد آدمي یك جنگ دائمي 

و نبرد میان خوبي  وجود دارد و زندگي انسان سراسر ستیز 

یك جنگ رواني و آگاهانه است، یك  ،بدي است. این جنگ و

حركت انساني است كه سرنوشت او را معین مي كند یا به 

 . رود یا به بیراهه مي افتد راه راست مي

 
 ،در ادبیات پهلوي كه سراسر مخالف آموزش هاي زرتشت است

این جنگ رواني را كه در داخل و نهاد انساني جریان 

جا نیز اهریمن  آن بیعت مي كشاند و دربه عالم ط ،دارد

را در برابر اهورامزدا قرار مي دهد و از آن پس به 

نتیجه هاي غیرمنطقي و خالف مباني عقلي مورد اعتقاد 

در بندهش داستان ده نبرد میان  هدایت مي شود. شتزرت

اهریمن و اهورا مزدا نقل شده كه سراسر كودكانه و بي 

 . پایه است

 
ب و بد نتیجه گزینش است و انسان با آزادي در گاتاها خو

خوب  مي تواند انتخاب و گزینش كند.، و اختیاري كه دارد

اگر انسان  .و بد به داوري و گزینش انسان بستگي دارد

دیگر خوب و  ،نباشد و از صحنه روزگار و هستي حذف شود

خوب و بد زماني معني دارد كه انسان  بدي نخواهد بود.

ثنویت و  ،بنابر این سپس گزینش كند.باشد، داوري و 

دوگانگي زرتشت امري نفساني، رواني و اخالقي است كه در 

نه در عالم  ،نهاد انسان و همراه با وجود او معني دارد

طبیعت. در عالم طبیعت و جهان بیجان هیچ چیز بد نیست. 

را بد  يانسان است كه با توجه به منافع و قضاوت خود چیز

كند و اال ستاره و باد اهریمني یا  یا خوب تصور مي

اهورایي وجود ندارد و ثنویت و دوگانگي در خلقت و 

است و برعكس  بخردانهآفرینش هستي امري بي معني و نا

ثنویت اخالقي كه در نهاد آدمي است و پایه فكر فلسفي 

به منطقي ترین شیوه خداشناسي و تئولوژي نیز  ،زرتشت است

كه پایبند دین نیستند، نمي حتي آن ها  .شمار می رود

توانند كیفیت و چگونگي خوب و بد و تضاد و اختالف آن ها 

را نادیده بگیرند و این منطق زرتشت حتي بدون اتكاء به 

فلسفي با ارزش ترین نظریه و تئوري  گاهدین و صرف از ن

همه فیلسوفان  ،طبق متون تاریخي پویا و دیالكتیكي است.

از سقراط و پس از او از زرتشت  یوناني پیش انو دانشمند

و )فیثاغورث( افالطون، پیتاگور  پیروي كرده اند.

هراكلیت، دوآلیسم و مباني اندیشه دیالكتیكي را از 

 .زرتشت گرفته اند و خود را شاگرد او مي دانند
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به این نتیجه  ،آزادي براي انسانپذیرش فلسفه زرتشت با 

اگر  ویش است.ول اعمال خومنطقي مي رسد كه انسان مس

سرنوشت آدمي، مسیر زندگي و گزینش او از پیش معین و 

مقدر شده باشد و مجبور باشد راهي كه سرنوشت برایش مقدر 

نخواهد بود و  کردارشبد  مسوول خوب و برود؛ كرده است،

به موجب  به مجازات برسد. ،گناهي كرد نباید اگر خالف و

گي او مبارزه آموزش گاتاها انسان آزاد كه هر لحظه زند

انساني توانا  جهان براي او میدان نبرد دائم است، است و

 در است كه مي تواند در محیط و آینده خود مؤثر باشد.

از گزینش  پسكه در باال اشاره شد، انسان  30همان هات 

راه درست كه او را نیرومند و توانا مي سازد، باید 

و تازه تر بكوشد فرداي خود را بهتر و جهان خود را نو 

یعني سرنوشت خود را بسازد و پیرامون خود را  كند.

ارزش به  پرورش،نقش آموزش و  ،به این ترتیب .دگرگون كند

  مؤثر است. يسزایي دارد و در ساختن فردا و نو كردن زندگ

 

زرتشت آموزش مي دهد در كنار شما نباید آدم نادان و 

ن بگوید و دانا باید به نادا نیازمند وجود داشته باشد.

ي یدین زرتشت یك دین محلي و منطقه  او را راهنمایي كند.

و متعلق به یك قوم و قبیله نیست. آموزش هاي كلي براي 

است.  شآرام شادي و خوشبختي و گسترش دادگري و صلح و

باید اصول كلي و مفاهیم آن را به درستي و دقت ارائه 

و در  انیدداد، آن را از پیرایه ها و وصله هاي ناجور ره

تنها ، آنچه درست است و اصالت دارد آموزش آن كوشش كرد.

گاتاهاست كه بزرگ ترین گنجینه اخالق و دانایي است و 

 .پیروي از آن تنها راه رهایي و رستگاري

 
در نوشته هاي گوناگون به وسیله تاریخ نویسان دوران هاي 

از  ییپیشین به ویژه متعصبین مذهبي و نیز پاره 

ان و خاورشناسان براي دشمني و ضدیت با دین پژوهشگر

زرتشتي مطالب بسیار دیده مي شود كه هیچكدام كمترین 

اثري در ارزش هاي اخالقي و فلسفي دین زرتشت نداشته است. 

 :نمونه به یكي از آن ها اشاره مي شود يبرا

 
 :نقش خاورشناسان در بررسي هاي اوستایي 

كه آنكتیل  1771از سال پژوهش هاي اوستایي در اروپا عمال  

 دوپرون ترجمه اوستاي خود را به زبان فرانسه منتشر كرد،

انگلیس،كشورهاي  آلمان، پس از او در فرانسه، آغاز شد.

این پژوهش ها دنبال شد و صدها تن از  ؛اروپایي و امریكا

دانشمندان و پژوهشگران تاریخ ادیان و زبان شناسان 

همه  ینه انجام دادند.ي در این زمی بررسي هاي ارزنده

این فعالیت ها جنبه علمي و فني داشته و هیچكدام از روي 

عالقه و اعتقاد به زرتشت یا خاستگاه او ایران نبوده 
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بررسي كنندگان و پژوهشگران به دو گروه مشخص تقسیم  است.

 :مي شوند

پژوهشگراني كه به زرتشت اعتقاد و باور دارند، به  1         

اي او ارج و ارج مي گذارند و گاتاها را یك او و آموزش ه

این گروه طبعا  از  میراث بزرگ انساني مي دانند.

پارسیان هستند كه خود را حافظ و نگهبان  ایرانیان و

 يم آنچه مي گویند و اندیشه و فرهنگ ایراني مي دانند و

 . از روي اعتقاد و عالقه است ،نویسند

 

ي دارد ین جنبه علمي و حرفه شا پژوهشگراني كه كار2          

و هیچ یك از آن ها به اصول دین زرتشت به عنوان مذهب 

چه بسا گروهي از آنان علماي  خودشان اعتقاد ندارند،

ادیان دیگرند كه براي آگاهي از همه دین ها و احیانا  

به تحقیق مي  آغازآمادگي ذهني براي مبارزه با آن ها 

 .كنند

 
گروهي صرف به كار علمي و  ،از میان پژوهشگران غربي

زبانشناسي مي پردازند در نهایت بي تفاوتي و بي طرفي 

دستور زبان  براي جستجو در ریشه و معناي واژه ها،

ي و تحوالت و انشعابات زبان ها كار مي كنند كه یمقایسه 

 گلدنر، بارتولومه، جكسُن، چون شمار آن ها بسیار است.

گیكر، هورن، شپیگل، و ست،  راي خ لت، میلز، ه رتل، یوستي،

نیولي، دارمستتر  دوش ن گیَمن، ب ن و نیست، هوفمن، اینسلر،

و ده ها و شاید صدها تن دیگر كه به زبان هاي زنده دنیا 

این نویسندگان با  داراي آثار بسیار باارزشي هستند.

كمترین ، وجود احاطه كاملي كه به مسائل اوستایي دارند

به زرتشت و گاتها ندارند. مانند اعتقادي از لحاظ دیني 

ون سان مونتني و سایر اسالمشناسان كه مسلمان  ز ه ن ز، بالش ر،

بعضي  نیستند و كمترین اعتقادي هم به دین اسالم ندارند.

از ایراني ها نوشته هاي خاورشناسان را به عنوان منابع 

حالي كه همه آن خاورشناسان  در می پذیرند.بررسي دربست 

ر اختالف نظر بسیار دارند و هیچكدام از یك با یكدیگ

تئوري روشن دفاع نمي كنند و اصوال  نباید چنین انتظاري 

داوود پیشگام بررسي ها و  آن ها داشت، حتي استاد پور از

پژوهش هاي اوستایي در ایران، هنگام استناد كردن 

در برابر كوشش با ارزش  اسانبه كار خاور شن« رفرانس»

كرده است  تأثیر قرار گرفته و تصور زیران ي از آنیپاره 

است. یرای  آن كوشش ها به خاطر ایراني ها انجام شده

گلدنر در  تذكر داده است: 51در یشت ها صفحه »مثال 

به گردن عموم  زمینه اوستا خدمات شایان نموده و

تألیفات عدیده او سرچشمه  ایرانیان حق بزرگي دارد.

 « مزدیسناست. لوماتمع

 

باره  یادآوري است كه كوشش همه خاورشناسان درن شایا

ایران از نخستین آنان آنكتیل دو پرون گرفته تا آن ها 
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شناخته شدن فرهنگ  براي روشن شدن و ،كه همزمان ما هستند

خاطر ه ایراني مؤثر هستند ولي این كوشش ها هیچكدام ب

یك كوشش  لكهب ملت و فرهنگ ایراني نبوده و نخواهد بود.

تاریخ ادیان و بررسي هاي تاریخي و  زمینهدر علمي 

 زبانشناسي است.

 

باره خواندن سنگنبشته هاي  كنون بررسي هاي بسیار در تا

بابلي و آثار فنیقي و تمدن هاي گمشده آمریكاي التین، 

مصر و یونان انجام شده و دانشمندان بسیاري در این 

حالي  در .برده اند سرزمینه ها كوشش كرده و عمري را به 

در حال  ،كه از مردمي كه صاحب آن فرهنگ ها بوده اند

این كوشش هاي علمي به  نشاني در دست نیست. حاضر اثر و

خاطر صاحبان آن تمدن ها انجام نشده و با غرضي هم همراه 

 نبوده است ولي دردمندانه برعكس آن نیز دیده شده است.

تابي كه در ك ردبراي نمونه باید از سموئل نیبرگ نام ب

كوشیده است زرتشت و « دین هاي ایران باستان» زیر نام

 دین او را تخطئه كند و در این راه از هیچ چیز فروگذار

كتاب او را آقاي نجم آبادي از زبان آلماني  نكرده است.

به فارسي ترجمه كرده و بدین وسیله خدمت شایاني به 

 .انجام داده است اگاتاه ایرانیان عالقمند به زرتشت و

ن و دشمنان، انسان را اچون شناختن و دانستن نظر مخالف

ي از مغلطه و ینوشته او به عنوان نمونه  مجهزتر مي كند.

 .دشمني است كه سعي مي شود به طور فشرده نقل شود

 
از  كتاب وي به زبان سوئدي نوشته شده و مطالب آن را پیش

در چند سخنراني كه از سوي بنیاد اوالئوس پتري نوشتن 

خاورشناس  -دوست وي ش د ر بیان كرده است. شده بود،برگزار 

كه در سال  آن را به زبان آلماني ترجمه كرد آلماني،

 .مقارن جنگ دوم جهاني منتشر شد 1938

 
هیچ  و نه فیلسوف و نیبرگ با این که نه جامعه شناس بود

براي نخستین بار كوشش كرد  ،اثري در این زمینه ها نداشت

ه اندیشه هاي زرتشت با جهان بیني اسراییلي نشان بدهد ك

سازگار نیست و زرتشت  كه براي او مبناي سنجش ادیان بود،

را در كتاب خود انساني خلسه گر كه مواد مخدر استعمال 

مي كند، به لباس طبیب و كاهني معرفي كرده كه در زمان 

هاي دور در یكي از جوامع بدوي آسیاي مركزي به حكم 

نیبرگ  ي دیني قبیله خود را به عهده داشت.وراثت پیشوای

ادعا مي كند كه زرتشت با جادوگري مشغول دفع ارواح 

 وزیانكار و ایجاد رابطه با عالم ارواح پاك بوده است 

رسیدن به این عالم برتر از راه رقص و سماع و خلسه و یا 

 نوشیدن موادي از گیاهان نشئه آور میسر مي شده است.

اد دارد كه زرتشت غالبا  در این عوالم نیبرگ چنین اعتق

بسیاري از سرودهاي خویش را در حال جذبه  سیر مي كرده و

 ار)نیبرگ هركجا در اوستا به كلمه ك و بیخودي سروده است
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آن را به خلسه یا عمل خلسه ترجمه كرده  ،برخورد كرده

 (.است

 
ي كه زرتشت ظهور كرده یدر ناحیه  ،نیبرگ پنداشتبه  

قدرت داشت و زرتشت به ناچار از « میترایي»ید عقا ،بود

و به ناحیه دیگري كه فرمانرواي آن ویشتاسب  گریختجا  آن

نیبرگ معتقد است چون قبیله  مهاجرت كرد. شاه بود،

 ،به آیین میترایي گرویده بودند ترویشتاسب نیز پیش

 در آراء پیشین خودنو زرتشت در این محیط  ،این ربناب

بخشي از آداب و عقاید میترایي را تغییراتي داد و 

پذیرفت و با دین خود درآمیخت و سرانجام ویشتاسب شاه و 

سران دربار او را به دین خود درآورد و پرستش اهورامزدا 

رواج داد و در زماني كوتاه  آنجا و امشاسپندان را در

دین خود را از دورترین نقاط شرقي ایران به نقاط غربي و 

 .جنوبي رسانید

 
شََمن  هاي باورهای و کردارها از رخی كه ببر آن است یبرگ ن

آداب و  ي ازیپاره  سكائي و اقوام بدوي آسیاي میانه و

رقص و سماع با آداب و رسوم دین  مانندرسوم صوفیانه 

زرتشت را در  ،بنا بر این دارد.همانندی هایی زرتشتي 

آورده و بعضي از  اصل از شمن هاي آسیاي مركزي به شمار

صوفیان را نیز بازمانده آداب شمني دانسته و  اعمال

نیایش هاي سراسر اخالقي زرتشت را با وجد و حال صوفیان و 

مي كشیدند  فریادهایي كه شمن ها در حمام هاي دود بنگ بر

و كارهایي كه براي تسخیر ارواح به جا مي آوردند، یكسان 

 ،تشابهات در نظر گرفته شودیی مي شمارد و اگر پاره 

عیسي و انبیاء بني اسرائیل شاید به مراتب بیشتر از 

زرتشت در قالب آداب و رسوم شمن ها مي توانند گنجانده 

 .شوند

 
دست و نگاه شفابخش عیسي كه بیماران را تندرست، ارواح 

صلیب او كه محور  پلید را دور، مردگان را زنده مي كرد؛

 او رقص و آواز و وجدآمیز عالم و نردبان آسمان است؛

Chorea Mistica   در میان حواریون، صعود او به عالم باال و

به رسوم و  ،برخي دیگر از اموري كه به او نسبت داده اند

كن روح تعالیم و زیبایي یاید شََمني خیلي نزدیك است. لقع

و معنویت عیسي چنان است كه هر كس از مقایسه او با شمن 

خود دین یهود و  هاي آسیاي مركزي شرمنده مي شود و نیبرگ

 .دین مسیح را بسیار پیشرفته مي داند

 
این که نیبرگ مهرپرستي را پیش از ظهور زرتشت دین رایج 

بر هیچ دلیلي استوار  ،سرزمین هاي شرقي ایران پنداشته

 .نیست و كوچكترین دلیل تاریخي در دست نداریم
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این که آمیزش و اختالط مزدا پرستي زرتشت را با آیین  

)براي جلب  شین در زمان زرتشت و به كوشش خود اوهاي پی

بي شك خیالي باطل و بي  ،نظر پیروان آن آیین ها( دانسته

 .اساس است

 
كه گفتار زرتشت  جا آشكار مي شود نادرستي این نظر از آن

گاه با  آن در گاتاهابا سایر بخش هاي اوستا مقایسه شود،

و موضوع تفاوت هاي بزرگي كه از لحاظ زبان و ساختار 

میان آن ها دیده مي شود؛ به باطل بودن این عقاید پي مي 

بریم. زرتشت در گاتاها آزادي اندیشه و دین را آموزش مي 

تحمیل عقیده متوسل نمي  دهد و براي تبلیغ دین به جنگ و

  .دستور كشتن دیگر اندیشان را نمي دهد و شود

 
كه  آن خوردن َبنگ از اعمال شََمن ها بوده و نیبرگ براي

دین زرتشت و افكار فلسفي و اجتماعي او را ناچیز و 

ابتدایي جلوه دهد، مي گوید خوردن بنگ در دین زرتشتي 

  .رواج داشته است

 
این که زرتشت یك رهبر دین یكتاپرستي بوده پذیرفتن با   

ي قلمداد مي كند كه به یاو را رئیس موروثي قبیله  ،است

مطالبي كه در كتابش خدایان متعدد معتقد است و طي 

 . دچار ضد و نقیض گویي فراوان شده است ،آورده

 
خاورشناسان و ایران  دیدگاه های همهبا اعتقادات و 

مخالف است و مي گوید ترجمه سرودهاي یکسره شناسان بزرگ 

به تجربه آموخته است كه یك  گاتاها بسیار دشوار است.

تا  سرود گاهاني در بامداد به گونه دیگر مي ماند

و  نادرستاز سراسر گاتاها تعبیرهاي  ،شامگاه. بنابر این

 . كرده است لودغرض آ

 

كوشش خود را به كار برده كه سرودهاي گاهاني  همهنیبرگ  

سرود گاتاها را كه اصول فكري و دیني  17یعني همان 

با مقدار زیاد مطالب خرافي و روایات الحاقي  ،زرتشت است

 همهمخلوط كند و در حقیقت  ،دهكه در اوستاي نوین وارد ش

مطالبي كه در كتابش مي گوید براي پیوند زدن گاتاها و 

ت هاي اوستاي نوین است كه هیچ مافكار زرتشت به سایر قس

 .ارتباط و پیوندي با دین زرتشت وآموزش هاي او ندارد

 
روي  ،كجا فرصتي به دست مي آورد مطلب دیگري كه نیبرگ هر

ست كه اوستا سندي نوشته و مكتوب ا آن ،پا می فشاردآن 

نبوده و با قبول سنت چندین هزار ساله سرودخواني در هند 

با عناوین غیر منطقي از وجود اوستاي نوشته  ،و ایران

دانشمندان از شماری باز مي زند.  پیش از ساسانیان سر

 ،ساختند كه الفباء اصل فنیقي داردفرضیه یی  ییاروپا

اروپایي اسنادي دیگر دانشمندان ولي با تحقیقات گسترده 
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به غیر  .را بر هم زد فرضیهبه دست آمد كه اعتبار این 

پیروي از قواعد صنایع لفظي الزاما   از سنت سرودخواني،

 اختراع الفبا بستگي مستقیم حروف و همراه با نوشته است.

آن )یعني واج شناسي( با دستگاه تلفظ هر صداست.  الاشك

ني را فنیقي نمي دانست و الفباي اگر اصل الفباي ایرا

هند را ساخته یونانیان پس از اسكندر قلمداد نمي كرد، 

گرفتار این همه تناقض نمي شد كه از یكسو دیني ببیند كه 

بیش از هزار سال پیش از مسیح با این انسجام منطقي و 

هاي بزرگ كه ارزش آن ها مورد پذیرش همه  موزشآ

ز سوي دیگر به دنبال زبان هاست و ا همهدانشمندان 

ابتدائي نشان دادن خاستگاه این دین باشد و زرتشت را یك 

خداشناس ابتدایي و گاوچران و جادوگر رئیس قبیله معرفي 

 .كند

 

وري برف 9شد و در  زادهدر سوئد  1889دسامبر  28نیبرگ در 

نخست در  .سال عمر كرد 85او  در اوپساال در گذشت. 1974

د زبان هاي سامي به ویژه عربي و مقام دانشیار و استا

عبري و سرانجام در مقام استاد زبان هاي ایراني در 

رساله  سهاز كارهاي او چاپ  دانشگاه اوپساال كار مي كرد.

انتقادي از ابن عربي و مقدمه مفصل در احوال و آراء ابن 

در  در لیدن چاپ و پسان ها 1919عربي بود كه در سال 

 منتشر كرد. 1924خیاط را در سال  «االنتصار»قاهره كتاب 

سپس توجه  ت تحریریه دائره المعارف اسالم بود.اعضو هیوی 

شد  فاو به زبان هاي ایراني به ویژه ایراني میانه معطو

یکم جلد  1928در  .و استاد زبان پهلوي شناخته شد

كتاب  او در اوپساال منتشر شد. «راهنماي زبان پهلوي»

 زیركرد و به زبان انگلیسي  مزبور را اصالح و تكمیل

همراه جلد دوم كه شامل واژه   A manual of Pahlavi عنوان

 1964در سال  ،نامه، نكات دستوري و فهرست ُهزوار ش ها بود

 منتشر ساخت.

 

به ایران  1963و  1960در سن هفتاد سالگي در سال هاي 

آمد، در دانشكده ادبیات دانشگاه تهران و انجمن فرهنگ 

باستان و مؤسسه فرهنگي آلمان سخنراني كرد. از ایران 

بانو فرنگیس یگانگي، دكتر جعفري و دكتر مهر شنیدم كه 

پشیماني  ارزرتشت اظهدر باره در ایران از  نوشته هایش 

كرده و آن را مربوط به دوره مخصوصي از تحوالت فكري خود 

كند كه هرگز بازنگری دانسته و قول داده بود در آن ها 

جام آن مبادرت نكرد و با سرسختي و اصرار لجوجانه به ان

)استاد  سخنان دانشمنداني چون هرتل، جكسون، آندرآس

گذاران  هن را كه از پایانیبرگ(، بارتولمه و سایر

 .همه جا نادرست مي داند ،زبانشناسي ایراني بودند

 
 كه در و وید نگ رن هستند از شاگردان مكـتب او ویكاند ر

هیچكس در هیچ  شمار مي روند.ه ب کنونیسان ردیف ایرانشنا
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تنها دوست آلماني او ش د ر كه  .زمینه با او موافق نیست

شاگردانش . حتا با او همراه بود ،كتابش را ترجمه كرد

 .نمی پذیرند او را دیدگاه های نیز بخش عمده 

 

اروپا  1938كتاب وي در سال  نخستدر زمان انتشار چاپ 

پري مي كرد و براي گفتگوهاي علمي روزهاي آخر صلح را س

سوی انتقادهاي چندي از هم با این  آرام آمادگي نداشت.

به عمل آمد كه مهمترین آن  بر دیدگاه های او دانشمندان

بود كه از   Keramers و كرامرس Pettazoni ها از پتازوئي

 بلندپایه بودند.  انپژوهشگر

 

مان با نیبرگ خود در مقدمه چاپ دوم مي نویسد، همز

شد و نازي  آغازجنگ دوم جهاني  1939انتشار كتاب در سال 

ها بخش بزرگي از اروپا را تسخیر كردند و برنامه آن ها 

این بود كه قدرت خود را نه تنها از نظر سیاسي بلكه از 

سپس ادامه مي  .كنندجهات فكري و معنوي به دنیا تحمیل 

نازي ها به  نظریه سیاسي و جهان بیني آریایي كه»كه  دهد

همیشه مورد نفرت من بود و با  ،سختي تبلیغ مي كردند

  .«باره دین سازش نداشت دیدهاي تاریخي من در

 

منحصر مي شود به بخشي  ،البته منظور نیبرگ از تاریخ دین

از مطالعات كلي او كه مربوط است به دین زرتشت. چون 

سالم باره دین یهود و دین ا نیبرگ مطالعات دامنه داري در

دارد و بدون پروا تنها به دین زرتشت حمله مي كند و بد 

با سایر ادیان مخالفتي ندارد، چون از دیرباز  مي گوید و

با جهان بیني آریایي مخالف بود و تصور مي كرد این جهان 

 بیني پیوندي با زرتشت و دین او دارد. 

 

نیبرگ در اصل یك زبانشناس و فیلولوگ بود، در زبان 

ا مقام استادي پیش رفته بود و اگر قسمتي از پهلوي ت

 ،ائل فلسفي و تاریخي سوق دادسفعالیت خود را به سمت م

در جهت مخدوش كردن و كوبیدن دین زرتشت بود. به تصور 

دیني بي اساس و بر پایه خرافات  ،اگر دین زرتشت ،او

مي شد، به این ترتیب پایه جهانبیني نژادي كه  مدادقل

نژاد آریایي بود و از طرف آلماني هاي متكي بر برتري 

ت و بي ارزش مي شد. این توهم سنازي ارائه شده بود، س

از صاحب نظران كه یا اطالعات دامنه اندکی میان گروه 

دین زرتشت نداشتند و یا این که مانند  در بارهداري 

تعصبات افراطي بودند، ایجاد شده بود كه  رنیبرگ دچا

پرستي، دین زرتشت است و براي مبنا و ریشه افكار نژاد

مبارزه با افكار مخرب نژاد پرستي باید با دین زرتشت 

 . مبارزه كرد

 
نفر  نیبرگ خود در مقدمه چاپ دوم اشعار مي دارد كه دو

و دیگري   Otto Paulیكي اتوپاول ،از انتقادكنندگان او
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بودند كه به تصور او  Walter Wust ووست پروفیسور والتر

زیرا عنوان  .وست از نازي هاي بلندپایه بودپروفیسور و

آیا به راستي نخستین انجمن » گفتار ووست چنین بود

از كساني بود كه پیشه آنان خلسه گري بود.  تشتیانزر

 «. آنان گاو چران هایي بودند بر آیین شمني

 

كه نازي ها تنها از طریق جهانبیني می افزاید نیبرگ 

 بل ،من مخالفت مي كردند دیدگاه هایآریایي نبود كه با 

كه این جهانبیني را كه از راه مرد برتر نیچه در كتاب 

  .بود، گسترش مي دادند شدهزرتشت او آماده 

 
جا دچار یك حالت رواني شده  نیبرگ از فرط تعصب در این 

كه اساس آن غیر منطقي و حمله هاي ناروا به هر كسي است 

 . تي آریایي استكه تصور مي كند داراي افكار نژاد پرس

 
باره یك  ي است دریكتاب نیچه بیان فلسفي و شاعرانه 

انسان آزاد كه از بند و قیدهاي تحمیلي مذهبي و اجتماعي 

 یك برداشت شخصي است و ،رها شده است و درك او از زرتشت

اگر او به زبان و ادبیات فارسي آشنایي داشت و قهرمانان 

از  ،دها مرد برتربه ص ،شاهنامه فردوسي را مي شناخت

لحاظ اخالقي و قدرت هاي انساني دست مي یافت. اطالعات 

ولي سیستم فلسفي نیچه  .سطحي بود نیچه از زرتشت محدود و

یك سیستم كامل است كه ارتباطي با اصول فكري زرتشت 

ولي هنینگ  .نیبرگ به هنینگ نیز سخت تاخته است ندارد.

چون خودش  .اشدهرگز نمي توانست یك نژادپرست آریایي ب

 .بود یميكل

 
و  ت تاختهشدبه دیگر كتاب خود یعني هرتسفلد  منتقدبه  

مي گوید سرتاپاي وجود هرتسفلد را یك جهانبیني آریایي 

كتابي به نام  1947هرتسفلد در سال  فراگرفته بود.

صفحه و به هر جمله  800 منتشر كرد در« زرتشت و جهان او»

و آن ها را  كردهعلمي  و هر واژه كتاب نیبرگ انتقاد

باطل و بي معني خوانده است. نیبرگ معتقد است هرتسفلد 

 باره وضع تاریخي زرتشت از هرتل بینش بنیادي خود را در

Hertel   گرفته بود و هرتل را متهم مي كند كه او به زرتشت

اعتقاد پیدا كرده و دیگر راهي براي گفتگوي علمي باقي 

از هر كس دیگر  برگضع خود نیدر حالي كه مو .نمانده است

 بیشتر به یك نظر اعتقادي و تعصب آمیز نزدیك است. 

 

تعصب آمیز و خالف دیدگاه های هر كس كه به  ،به طور كلي

زرتشت انتقاد مي كرد و هر قدر كه در باره حقیقت نیبرگ 

این انتقادات درست و تاریخي و قطعي بود، نیبرگ یك عالمت 

به او مي چسباند  يهانبیني آریاینژادپرستي و پیروي از ج

مي گرفت و خود وكتابش را اهانت و او را به باد تحقیر و 

در عالم تصور داراي چنان ارزش و اثري مي دانست كه تصور 
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 علمي جهان همه كوشش خود مراكز دانشـمندان و همهمي كرد 

می جمله  كوبیدن او كرده اند. از و وقف انتقاد را

كه از سوي Ratan bai Katrak  باي گترگ كه بنیاد رتنپنداشت 

دانشگاه هاي جهان به  همهیك پارسي تشكیل شده و در 

باره دین زرتشت و فرهنگ ایران  برگزاري كنفرانس هایي در

اقدام مي كند، تصمیم گرفته است كه او را بكوبد، لذا یك 

باره نیبرگ و هرتسفلد در دانشگاه آكسفورد  دوره درس در

یكي از  ،هنینگ ستادآن را به عهده اترتیب داده و 

واگذار كرده است. این  ،برجسته ترین خاور شناسان زمان

زیر  1951انجام شده بود و در سال  1949درس ها كه در سال 

در آكسفورد به چاپ « زرتشت سیاستمدار یا جادوگر»عنوان 

 .رسید

 
نیبرگ در مقدمه چاپ دوم به درس هاي هنینگ اشاره مي كند 

مسائلي كه  همهبه او مي تازد و چون در دفاع از  و سخت

در كتابش با بغض و غرض علیه زرتشت و ایران زمان 

هخامنشي و ساساني و به طور كلي تمدن و فرهنگ ایران 

 يمناسزاگویی و  اهانتبیان كرده است، وا مي ماند، به 

 : به چند جمله از این مقدمه اشاره مي شود پردازد.
مسائل روش هاي تاریخ با ه هنینگ از بن به نظر مي رسد ك»

 .«دین آشنایي ندارد، یعني چیزي نمي داند

 
می نیبرگ به هرتل و هرتسفلد و هنینگ و همه ایرانشناسان 

كه به دین زرتشت اعتقاد پیدا كرده اند و یك انسان  تازد

پژوهشگر نباید معتقداتي داشته باشد. این طرز فكر 

تقاد شدید خود نیبرگ بر از روي تعصب و اع ،غیرمنطقي

پایه  یکسره برضدیت با زرتشت ناشي مي شود و تحقیقات او 

دشمني با فرهنگ ایران و به دور از بیطرفي است و هرگز 

كه دو به ویژه  .نمي تواند جنبه علمي داشته باشد

به دانشمندي كه از كتاب نیبرگ انتقاد كرده اند و نیبرگ 

آریایي به آن ها حمله  به عنوان معتقد به جهانبیني تشد

از همه از  بیشمي كند، هر دو از یهودیاني هستند كه خود 

ولي با دید روشن و  .افكار نژادپرستي آزار دیده اند

زرتشت و آموزش هاي فلسفي در باره ي كه یاطالعات گسترده 

به یقین دریافته بودند كه نازي  ،و فكري او داشته اند

نژادي خود به دنبال پایه  ها براي ارزش دادن به تبلیغات

و ریشه تاریخي هستند و مي خواهند خود را به یك سرچشمه 

و بنیاد تاریخي یعني زرتشت و افكار آریایي پیوند دهند. 

آموزش هاي زرتشت حاكي از  در حالي كه سراسر گاتاها و

برابري انسان ها و ضدیت با جنگ و گسترش اندیشه و گفتار 

و  ویرانگربا هدف هاي پیوندی ن و كردار نیك است و كمتری

 .ضد انساني نازي ها نداشته است

 
ایران را به طور كلي یك كشور پراكنده مي داند و مي او، 

شاهنشاهي هخامنشي در واقع به زبان امروزي یك »گوید 
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كشور جمعي، درست تر بگوییم یك كشور مشترك المنافع، یك 

ا و زبان ها جهان شاهي از گوناگون ترین ملت ها و تیره ه

به  اهانبرخي پادش و آیین ها بوده كه تنها در زمان از

یك وحدت سیاسي را نیاز برای چندی بر  بنا ویژه مقتدر و

جا كه هنینگ اشاره مي كند  به وجود مي آورد؛ و در آن

پیروزي اسكندر بزرگ ترین شكاف در پیوستگي تاریخ ایران »

ه درازا كشید است و براي ایرانیان بیش از نیم هزاره ب

 گیردنیبرگ نتیجه مي  ، «تا از اثرات آن رهایي یافتند

ایرانیان در  مركزیتي وجود نداشته، در ایران وحدت و

برابر یورش و كشتار اسكندر بي تفاوت بوده اند و آن را 

از  پسمانند یك واقعه عادي پذیرا گشته اند و وضع آن ها 

ت و به هنینگ حمله اسكندر با پیش از آن فرقي نكرده اس

مي تازد كه این موضوع جدي نیست و براي خوشایند 

با كسي كه با روش كار » افزایداظهار شده و مي  رانیانای

مانند هنینگ یك  ،تاریخي این چنین شوخي هاي سبك مي كند

به این  «.باره مسائل تاریخي میسر نیست گفتگوي علمي در

كه  رتشت بلدشمني بدون دلیل نیبرگ نه تنها با ز ،ترتیب

 .واقعیات مسلم و غیر قابل تردید تاریخ آشكار مي شود

 
میزیل مي  نیبرگ در مقدمه چاپ دوم به دوشن گیمن و دو 

زبانشناسي و تاریخي آن ها كه دیدگاه های تازد و با 

دارد، مخالفت مي كند و ناپذیری ي مستند و تردیدیپایه 

ندیشه ولي من در ا» :مي دهد پایانمقدمه اش را چنین 

بنیادي خود همچنان سخت پایدارم و به اندازه كافي گستاخ 

هستم كه فكر كنم كه كتاب من داراي اندیشه هایي است كه 

باره آن بررسي و  در كنون سطحي بررسي شده، یا اساسا   تا

ولي شایستگي آن را دارد كه جدي تر از  .اندیشه نشده است

 . «دكنون گرفته شده است، گرفته شو آنچه كه تا

 

كه از زمان انتشار كتاب نیبرگ جز انتقادات فزود باید ا

آن را غرض آلود  به یک صداو علمي كه بر آن شده و  منطقي

به نوشته هاي او  یتاكنون هیچ كس ،و بي ارزش دانسته اند

 .استناد نكرده است

 
گفته شد، هنینگ در سه كنفرانس پي تر كه پیشگونه  همان  

دیدگاه های باره كتاب و  فورد دردر پي در دانشگاه آكس

« زرتشت و جهان او»نیبرگ و هرتسفلد كه كتابش به نام 

توضیحاتي داده است كه به یك قسمت از  به تفصیل ،بود

 .باره همین موضوع اشاره مي شود سخنراني وي در

 
یكسره انسان دیگري  ،زرتشت نیبرگ برخالف زرتشت هرتسفلد

حون و جیحون در فراسوي زرتشت نیبرگ در دوردست سی است.

كشورهایي كه با دولت متمدن بابل و بین النهرین نزدیكي 

داشتند، در میان ملتي بي تاریخ زندگي مي كرد، خود 

از  تقریبا  در حالي كه هرتسفلد  تاریخ بود.قبل انساني ما
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نیبرگ بر آن  هر رویداد زندگي زرتشت تاریخ دقیق مي دهد.

تشت یكسره غیر الزم و بي است كه مساله تعیین تاریخ زر

 «.فایده است

 
زرتشت در قبیله اش حرفه موروثي » :افزایدنیبرگ مي 

جادوگري داشت و در میان قبایل وحشي آسیاي میانه پیش از 

كه مطیع شاهنشاهي هخامنشي شوند و با تمدن آشنایي  آن

یابند، وظایفي را كه خاص این حرفه بود، صادقانه انجام 

در این  .ودقبیله نوعي آیین شمني ب مذهب این مي داد.

 :آیین دو نكته شََمني اساسي به چشم مي خورد

( «َوَره»و به اوستنائي  «َور»آزمون ایزدي )به پهلوي  -1

 كه همه جا آن را آزمایش فلز گداخته مي گوید.

آزمون ایزدي كه فلز از  سرچشمه مي گیردکه  «َمگه» -2

ازي به توضیح نی ،طرف دعوي مي ریختنددو گداخته بر روي 

ندارد و این عمل را مجمعي از اعضاي گروه، داوران الهي 

 .زیر نظر زرتشت، جادوگر و رئیس شمن ها انجام مي دادند

   
چیست و معني و مفهوم آن  «مگه»اما توضیح این که غرض از 

َمگه جایگاه محصوري است كه . دشوارتر مي نماید ،كدام است

ولي این در واقع  .شودمناسك مقدس در آنجا برگزار مي 

سماع »اساسا  این اصطالح براي  .معني ثانوي این اصطالح است

به  ،«گروهي كه آوازهاي جادویي مي خوانند»و « جادویي

جمع »كار مي رود. در میان َمگه گروهي از افراد كه در 

گاه به گاه به دور هم  ،پذیرفته شده اند« مقدس یا محفل

را مي كنند كه هدف آن رسیدن گرد مي آیند و مراسمي را اج

به حالت جذبه است. سماع و شاید رقص مهم ترین وسیله 

با استفاده از  تهالب رسیدن به این حالت جذبه بوده است.

بخور و بخار و بنگ و شاهدانه این حالت سریع تر دست مي 

همین كه شركت كنندگان این مراسم به حالت خلسه مي  .داد

نامفهوم را با فریاد بر زبان كلمات و اصوات  ،افتادند

مي راندند و آنگاه كم كم به حالت بیهوشي و یا اغماء 

كه به  كردنداین حالت تصور مي  در كامل مي افتادند.

ي وحدت با خدا یا بهتر بگوییم با وهومن یعني یگونه 

ارواحشان به یاري خلسه از  بهمن یا منش نیك رسیده اند.

عود كرده است تا درآنجا قید تن آزاد شده و به آسمان ص

با ارواح دیگري كه بدین شیوه یا از طریق مرگ از قید تن 

 نیست. هو تفاوتي میان این گرو رسته اند، یكي شود

شََمن پرستان « خواب برادر مرگ است»همانطور كه مي گوییم 

هومنه مجموع ارواح  و نیز مي گفتند خلسه برادر مرگ است

 .یهاني استآزاد و یا روح آزاد الهي و ك

 
بزرگترین موهبت و  ،رسیدن به حالت خلسه یا بیهوشي

َمگه وحشتناك ترین بدبختي به شمار  دورماندن از عضویت در

شََمن بزرگ نفوذ  ،يیروشن است كه در چنین قبیله  مي رفت.

بر ریاست بر انجام افزون و اعتبار فراوان داشت، چه 
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ه شمار مي آمد مراسم آزمون الهي، رئیس و رهبر َمگه نیز ب

و در چنین مقامي، او بود كه تصمیم مي گرفت چه كساني 

شایستگي كسب برترین سعادت را كه تنها به لطف َمگه ممكن 

 «.مي نمود، دارا هستند

 
هر شخص منصف، بیطرف و بیغرض از هر آیین و فرهنگي كه 

نیبرگ را آدمي كه  ،با دیدن و خواندن این توضیحات ،باشد

هذیان رسیده است، مي بیند كه مي  جنون وتعصبش به حّد 

بهره كه دارد،  اندکیعوامل و استعداد  همهخواهد از 

یك فرهنگ  یگاهو علیه یك طرز فكري فلسفي كه پابگیرد 

دروغ ببافد و مطالب جعلي بسازد و  ،بزرگ و جهانگیر است

نیبرگ در  به تصور خود آن را از ارزش و اعتبار بیندازد.

باره یك یك كلمات گاتاها دروغ گفته  در سراسر كتاب خود

و چون از لحاظ زبانشناسي و دانش زبان هاي عربي و پهلوي 

حرفه خود  حدود زا ،و فارسي موقعیت مختصري داشته است

ژي( خارج و در مباحث تاریخي و لویعني زبانشناسي )فیلو

فلسفي كه داراي هیچ صالحیتي نبوده است و اثري از خود 

 .باره زرتشت زده است افسانه سازي در ندارد، دست به

مانند كسي كه هر لحظه در كنار زرتشت بوده و در درست 

، خیاالت اشتهحضور د ،مراسمي كه به او نسبت مي دهد همه

باطل و خصمانه خود را عین واقع قلمداد مي كند و هر كس 

به این دروغ بافي و افسانه سازي انتقاد منطقي و تاریخي 

و ناسزا مي گیرد و به او اهانت باد  او را به ،كند

اتهام نژادپرستي و پیروي از جهانبیني مخّرب آریایي مي 

او یهودي و  ندگاني از انتقادكنیزند، در حالي كه عده 

خودشان طبعا  ضد جهانبیني نژادي بوده اند. به همین 

در این پنجاه و چند سالي كه از انتشار كتاب او  ،دلیل

 ،ته و عده زیادي آن را خوانده اندبه زبان آلماني گذش

هیچ كس به مطالب كتاب او اشاره نكرده و به صورت مرجع و 

 مأخذ از آن استفاده نشده است. 

 

هاي نیبرگ در رشته تحقیقي او یعني  شكوشبا این هم، 

زبان پهلوي و زبانشناسي تا آنجا كه از حدود آن خارج 

 هرچند، است مورد استفاده نسبي قرار گرفته ،نشود

شاگردان مكنزي براي او در رشته زبان پهلوي هم صالحیتي 

قائل نیستند و در مورد ُهزوارش هاي زبان پهلوي و تنظیم 

 . ..نیستپذیرش مورد دیدگاه هایش آن ها نیز  فهرستي از

   

   
 :كتابشناسي 

یادداشت هاي گاتاها، پورداوود، انتشارات  دانشگاه  

  تهران

دوم(، پورداوود، انتشارات یشت ها )جلد اول و  

 .دانشگاه تهران
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یسنا)جلد اول و دوم(، پورداوود، انتشارات دانشگاه  

 .تهران

سوشیانت موعود مزدیسنا، پورداوود، چاپخانه هور  

 . بمبئي
دین هاي ایران باستان، نیبرگ، مركز ایراني مطالعه  

 .فرهنگ ها

پژوهشي در اسطوره های ایران، مهرداد بهار،  

 .رات آگاهانتشا

در متن پهلوي، سي روزه كوچك و سي روزه بزرگ،  یپژوهش 

 .آذرمیدخت دهدشتي، انتشارات فروهر

باره: موعود آخر  ایرانیان در سوشیانت یا سیر اندیشه 

 .الزمان، علي اصغر مصطفوي، چاپخانه ندا، تهران

 .مینوي خرد، ترجمه احمد تفضلي، انتشارات توس 

حیي ماهیار نوابي، انتشارات یادگار زریران، دكتر ی 

 .اسطوره های

نخستین انسان و نخستین شهریار، آرتور كریستن سن،  

 .نشر نو

گات ها، سروده هاي زرتشت، موبد فیروز آذرگشب،  

 .انتشارات فروهر

ب، چاپ شاندرزنامه هاي پهلوي، موبد اردشیر آذرگ 

 .خواجه

 –شناخت اسطوره های ایران، ترجمه ژاله آموزگار  

 . حمد تفضلي، نشر آویشنا

 .بندهش، گزارش مهرداد بهار، انتشارات توس 

مزدا پرستي در ایران قدیم، آرتور كریستن سن، شركت  

 .مؤلفان و مترجمان ایران

 

 

 
 عزیز آریانفر

 
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی 

 )آمیزه یی( پارسی دری

 بخش دوازدهم  

B2 
 یادمان های نوشتاری

ه زبان های توده های ایرانی آسیای میانه پیش از ب 

 اسالم

 )تا سده هشتم میالدی(  

 

 اوستا

ævestá 

 

 یادداشت:
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تاریخ خلق »در این جا ترجمه فصل یازدهم جلد یکم کتاب 

، تدوین شده از سوی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه «تاجیک

( زیر نظر اکادمیسین 523-492علوم تاجیکستان )برگ های 

را که مربوط به  1999توینسکی و اکادمیسین رانوا، لی

زبان های ایرانی باستان و میانه از دو سوی پشته ایران 

اند، )در دو بخش( خدمت پیشکش می کنیم. شایان یادآوری 

است که این کتاب به زبان روسی به کمک وزارت فرهنگ 

تاجیکستان به یاری استاد داکتر علی اصغر شعردوست در 

 پ شده است.   تهران چا

 

پیشکش حضور دوستان گردید. در   B1و  Aچندی پیش بخش های 

 بایسته است نکاتی را به عرض برسانیم: Bباره بخش 

با توجه به گرانباری متن و پیچیدگی آن که نیازمند دادن 

توضیحات ضروری در هر مورد و نیز مقایسه آن با آن چه که 

رسی دری در دست در زمینه در آثار چاپ شده به زبان پا

است و نیز با توجه به دشواری پژوهش در زمینه، بایسته 

 دیدیم هر یادمان مکتوب را جداگانه به دست نشر بسپاریم. 

 
چون در کتاب نخست به معرفی اوستا پرداخته شده است، ما 

آن چه   B1نیز در این جا بر روال گذشته، در آغاز در بخش

دیا به زبان پارسی دری را که در باره اوستا در ویکی پی

آمده است، آوریم. همچنین ترجمه بخش هایی از اوستا از 

ویکی پیدیا به زبان روسی با چند جدول را هم به آن 

 افسانه» افزودیم. در پی آن، یک نوشته پژوهشی زیر نام

یکی از پژوهشگران ایرانی را  نوشته« هاي كهن در اوستا

 خدمت پیشکش کردیم.

 

را تقدیم می  ترجمه متن روسی B2وازدهم اکنون در بخش د

کنیم تا خوانندگان گرامی بتوانند با مقایسه چهار متن، 

   به برداشت های بهتری دست یابند:  

 

 
 اوستا

مهم ترین منبع نوشتاری برای مطالعه زبان های قبایل کهن 

اوستا است. اوستا،  –ایرانی و توده های آسیای میانه

آیین زرتشتی است که دیرین ترین  مجموعه یی از متون مقدس

اوایل هزاره یکم پیش از  -آن ها مربوط اواخر هزاره دوم

 33میالد پنداشته می شود.

وضعیت گویشی زبان اوستایی به گونه دقیق تثبیت نگردیده 

است. گویشی که در متون اوستایی آمده است را می توان 

ها  )فراگویشی( نامید. تنها زبان گات« ترانس دیالکتی»

 اند که هود زرتشت را مولف آن می انگارند.
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خصوصیات زبان اوستایی به پیمانه بسیاری مرتبط است با 

تاریخ تشکل متون اوستا. از این رو، برخورد صرفا 

زبانشناسانه برای تعبیر و تفسیر متون اوستا نمی تواند 

کارساز باشد و ره آوردهای بایسته و در خور بدهد. برای 

کامل اوستا بایسته است از روش )مُتد( پیچیده درک بهتر و 

این جوهر کار گرفت. complex exegetical method جامع تفسیری 

های لینگویستیکی  لیو تحل هیتجزدر آن است که  روش آن

تجزیه و تحلیل در همه موارد همراه با  )فقه اللغه یی(

شناسانه  ، متن)فیلولوژیک( زبانشناسانههای 

ی واقع رئالیستیک و (کیدئولوژیاباوری ) ،)تکستولوژیک(

 ی( همخوانی و مطابقت داشته باشند.خی)تار

در باره زمان زندگی و میهن و خاستگاه زرتشت چند دیدگاه 

خوارزمی »هست که شناخته شده ترین آن ها فرضیه نامنهاد 

زرتشت است. طبق این فرضیه، که گستره افسانه یی « بودن

اوستا را در ساحه خوارزم  اریانیم وایجو یاد شده در

تاریخی جا می دهد، چنین پنداشته می شود که زرتشت 

برخاسته از قبیله یی بود که در خوارزم می زیسته است. 

روشن است در این جا مراد از خوارزم تنها گستره خوارزم 

کنونی نیست، بل خوارزم بزرگی است که مرو و هرات را هم 

انی زرتشت نیمه نخست سده در بر می گرفته است. زمان زندگ

 ششم پ. م. پنداشته می شود. 

 

به باور استاد هومباخ )دانشمند آلمانی(، زرتشت در 

مرزهای هزاره دو م  و یکم پ. م. می زیست و خاستگاه او 

 در منطقه یی واقع میان شهرهای مشهد و توس ایران بود. 

 

خاورشناس  -فرضیه دیگری هم هست: به پنداشت نولی

ایی، زرتشت در اواخر هزاره دوم و اوایل هزاره ایتالی

یکم پ. م. در خاور جهان ایرانی زبان میان دامنه های 

هندوکش )که در آن سرما و زمستان دایمی فرمانفرما بود( 

و گستره هامون هلمند می زیست. دو قطب این پهنه های 

گسترده تاریخی نظر به ترمینولوژی دبیرخانه هخامنشی 

باختر و زرنگ )زرنج(. با این هم، تثبیت  عبارت اند از

دقیق تر زادگاه و زیستگاه زرتشت میسر و ممکن نیست. هر 

چه بود، زرتشت ناگزیر بود زادگاه خود را ترک گوید و در 

بیرون از گستره آن به پخش اندیشه ها و باورهایش 

بپردازد. شمالی ترین مناطق پویایی ها زرتشت باختر و 

ارات، هرات( و جنوبی ترین آن اریا )اری، هری، 

درانگیانا و اراخوزیا )رخج( . پنهای گیتایی )جغرافی( 

اوستا کامال ایران خاوری است و درست در خاور پشته ایران 

 جا می گیرد. 

 

زرتشت در آغاز زاوتر )روحانی( بود که با روحیه سنتی به 

جامعه   polytheismموعظه می پرداخت. او بر ضد چند خدایی 
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د عصیان کرد و شورید و آیین دایوه ها یا دیوان خو

)خدایان پلشتی و پلیدی( را به باد نکوهش گرفت و 

دکترینی را اعالم داشت که همزمان هم  دوآلستیک )دو 

 monotheisticو هم یکتاپرستانه یا توحیدی  dualisticایزدی( 

 بود. 

 

زرتشت آموزه های خود را شفاهی پخش می کرد. متن اوستا 

س از مرگ او به گونه نوشتاری ضبط شد. به گواهی پ

)اثری از دوره پارسی میانه(، اوستا در دو « دینکرد»

نسخه بود که یکی از آن ها به آتش کشیده شد و دیگری 

هنگام  لشکرکشی الکساندر مک دونی به دست یونانیان 

 افتاد.

 

پادشاه اشکانی دستور داد از  -در آینده، والش )بالش(

شور آن چه را که پس از ویرانگری ها و تاراجگری سراسر ک

های یونانیان و رومیان از اوستا و دیگر آثار بر جا 

 مانده است، گردآوری و در یک بایگانی نگهدارند. 

 

تا  52والش )بالش( همان ولوگیز شاه پارتی است که از سال 

میالدی فرمان می راند. درست در  عهد او بود که آیین  80

ه پیمانه یی جان دوباره یافت و هر چند در دوره زرتشتی ب

 پارت ها پنهانی پیروی می شد.

 

میالدی بود که  224تنها با روی کار آمدن ساسانیان در 

آیین زرتشت در سیمای مذهی رسمی درآمد.  آن هم در کشاکش 

 سهمگین با آیین مانوی و مسحیت شرقی )ارتدکس(.

 

بار دیگر به گونه  ( اوستا272-224در دوره شاپور یکم )

منسجم و  canonicalمکتوب ضبط گردید. این نخستین متن 

متعارف تدوین شده اوستا بود که با دیکته موبدان برجسته 

 که متون قدیمی را نیک می دانستند، نوشته می شد. 

 

بر پایه روایت دینکرد، این نسخه ساسانی در یک بایگانی 

م، میان پرسپولیس ویژه نگهداری می شد )شاید در نقش رست

 و اصطخر یا استخر(. 

 

( بر پایه روایات، دومین متن 379-309در دوره شاپور دوم )

canonical اوستا با ویرایش آذربار )ادوربارد( َمهرسَپندان- 

موبد موبدان تدوین یافت که به نشانه تعهد به خاطر موثق 

بودن متن و یاد کردن سوگند، خود را در بوته آزمون بس 

ی گذاشت. به روی سینه برهنه وی ریم سرب )روی( جدی

 گداخته ریختند و او از آزمون پیروز برآمد.

 

( دبیره نوی برای نوشتن 579-531در دوره  خسرو یکم )

 اوستا از روی پهلوی کتابی ساخته شد.
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دارد. « اوستاگ»نام اوستا ریشه در واژه پارسی میانه 

ه معموال به چم  می باشد ک« اپاستاگ»شکل دیرین تر آن 

تعبیر می شود. احتماال آپاستاگ  نخستین به چم  « متن اصلی»

بوده باشد که منظور از نقل شفاهی « نقل یا انتقال دادن»

 )دهان به دهان و سینه به سینه( متون مقدس است. 

 

نسک دارد )نسک به چم  بسته بندی و بافتن دسته  21اوستا 

  21ا شاید به خاطر آن (.  تعداد نسک ها رbouquetهای گل

 کلمه داشت.  21تعیین کرده بودند که سرود اصلی زرتشت 

 

برگ چاپی دارد. در  500اوستایی که به ما رسیده است، 

نسک،  21کلمه داشت. از  345000حالی که اوستای آغازین 

ویندیداد به گونه کامل حفظ گردیده است.  -تنها یک نسک

نسک های هیربدستان و فراگمنت های قابل مالحظه یی از 

نیرنگستان هم حفظ گردیده اند که در آن ها مکلفیت های 

موبدان و قواعد و شعاییر مراسم و مناسک مذهبی شرح داده 

شده است. افزون بر این، فراگمنتی از هادخت نسک هم بر 

جا مانده است که در آن سرنوشت روان پس از مرگ شرح داده 

کل ترجمه پهلوی آن و هم  می شود.  برخی از نسک ها به ش

به شکل نقل قول هایی بازتاب یافته در آثار پهلوی به ما 

 رسیده اند.   

 
تحقیقات در باره امالی نسخه های دستنویس اوستا نشان می 

دهد که خط اوستایی عبارت بود الفبای فونیتیکی که می 

توان آن را با ترانسکریپسیون بین المللی یی که اکنون 

می شود، مقایسه کرد. این الفبا بر مبنای کار گرفته 

پهلوی کتابی ساخته شده بود تا بتوان از دید فونیتیک 

دقیقا متون شفاهی اوستا را که سینه به سینه و دهان به 

دهان از بر شده بود، به رشته نگارش کشید. چون دبیره 

اوستایی در دوره ساسانی ساخته شده بود، چنین نتیجه 

خط اوستایی بازتابگر خوانش متون به آن گرفته می شود که 

شکل صدایی بوده که در عهد ساسانیان خوانده می شده است. 

اوستا « ارخیوتیپ ساسانی»در این صورت، شکل آوایی 

)منظور نخستین نسخه مکتوب اوستا با دبیره  اوستایی 

است( بنا به یک رشته از ویژگی ها از قرائت نخستین 

 ت بوده است. ایرانی خاوری خود متفاو

 

ششم پ.م. -امکان دارد که هنوز در مرزهای سده های پنجم

در هنگام بازآفرینی اوستا از سوی باشندگان جنوب غرب 

ایران، زبان پارسی باستان بر آن تاثیر بر جا گذاشته 

بود. افزون بر دین زرتشتی ایرانی خاوری، آیین زرتشتی 

متمایز بود. مادی هم وجود داشت که از آن از دید زبانی 

باید محتمل دانست که تالش هایی در راستای پذیرش و ترویج 

زرتشتسیم خاوری در پارس به مقصد مقابله و رویارویی 
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مذهبی و ایدئولوژیکی با موبدان مادی، از سوی سران 

پارسی هنوز پیش از رویکار آمدن داریوش شاه صورت گرفته 

 بود. 

 

وستای تدوین شده در آوندهایی در دست اند دال بر آن که ا

پارس، به گونه مستقیم از مرو و هرات نه، بل که با 

پیمودن راهی دور و دراز از طریق اراخوزیا )رخج( به آن 

رسیده بود.  این گونه، دو آیین زرتشتی وجود داشت: یکی 

آیین مغان شمال غرب ایران و دیگری آیین برخاسته از 

نوب پارس در ایران خاوری )دبستان اوستایی( که در ج

اصطخر در پرسپولیس )هرگاه به آثار پهلوی باور داشته 

 باشیم( تثبیت گردیده بود. 

 

درست در عهد ساسانیان بود که دو دبستان یا دو شاخه 

  34آیین زرتشتی با هم متحد گرداینده شدند. 

 

اوستای دستداشته در بر دارنده سنت های هر دو دبستان  

هم، اطالعات تاریخی و غربی و شرقی است. با این 

گیتاشناسیک )جغرافی( بازتاب یافته در گام نخست در یشت 

ها گواه بر آن  اند که بخش بزرگ اوستای جوان برخاسته 

 از گستره واقع در خاور سرزمین ماد است. 

 

فصل است که به نام یسناها  72بخش اصلی اوستا مشتمل بر 

ه نیایش ها و یاد می گردد. یسناها کتابی است در بردارند

مناجات که حتا امروز هم پارس ها )زرتشتیان پارسی( برای 

 ستایش خدایان قدیم باز می خوانند. 

 

عمدتا مجموعه یی از فرمول های مونوتونییک است که  -یسنا

فصل جدا می  16پیوسته تکرار می شوند. از جمع آن ها 

گات های نامنهاد )سرودها( که حاوی پیام های  -شوند

برای نسل های آینده اند. از نگاه شکل خود، این  زرتشت

 سرودها سر به سرودهای کهن دوره هندواروپایی می کشند.  

 

در هنر ویژه مختصرسازی کلمه ها و جادادن  -ویژگی گات ها

آزاد کلمه ها در جمله ها است. چنین چیزی به آن خاطر 

ممکن گردیده بود که زبان زرتشت متعلق به مرحله دیرین 

 markedان اوستایی با پایان های مشخص شده کلمه ها زب

endings of words  بود. چنین چیزی به زرتشت اجازه می داد تا

حتا  -کلمه های مرتبط به هم را از یک دیگر جدا بسازد

بیشتر از آن چه که در شعرهای التینی مشاهده می شود. 

زرتشت از این امکان برای بخشیدن تصاویر متافوریک یا 

بزرگ به شعرسرایی خود بهره می   Metaphorik  imageryیمجی ا

آفریده های شعرسرایی مذهبی اند  -گرفت. سروده های زرتشت

 که در کمال هنروری و اوستادی سروده شده اند.
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تاریخ تدوین کهن ترین نسخه های دست داشته اوستا را سده 

 سیزدهم میالدی می پندارند که در هند رونویسی شده است.

نسخه های دست نویسی که از ایران به دست آمده اند، 

متاخر تر اند که نه پیشتر از سده هفدهم رونویسی شده 

 اند. 

 

در عهد ساسانیان اوستا به زبان پارسی میانه ترجمه شد. 

مگر، این ترجمه چنان تحت اللفظی بود که در متن پارسی 

بود و اوستایی حفظ گردیده  syntaxمیانه حتا عناصر نحوی 

چون ترتب کلمات در زبان های اوستایی و پارسی میانه از 

بن از هم متفاوت اند، در بسیاری جاها ترجمه پارسی 

میانه گنگ و نارسا از کار بر می آید. در نتیجه، 

یادداشت ها و مالحظاتی برای توضیح و تفسیر متن، برخی از 

به زبان آزاد پارسی میانه نوشتند. « آیات»واژه ها و 

این یادداشت ها ره آورد  پویایی های چندین نسل بود. 

به وجود آمد. واژه  زند تقریبا به چم  « زند»این گونه، 

اوستا در  -درک، فهم، دانستن،  توضیح و شرح است. زند

واقع ترجمه اوستا به زبان پارسی میانه به  اضافه 

توضیحات و تشریحات است. در یک سخن، ترجمه و تفسیر 

 اوستا.

 

اوستا تا روزگار ما بر جا مانده است:  -بخش های زیر زند

گات ها، یسنا، شماری از یشت ها، وندیداد و نیرنگستان. 

فهرست کامل همه ترجمه های اوستا به زبان پارسی میانه 

با ذکر حجم آن ها )شمار کلمه ها( را اوئست در اثر خود 

ند، آورده است. در دست نوشته های ترجمه ها، همراه با ز

پس از متن اوستایی، بیت پی بیت یا جمله پی جمله هر دو 

متن و تبصره ها آورده می شود که از بر می شدند. بنا به 

رویات زرتشتی، حافظانی بوده اند که کل اوستا را همراه 

با زند از بر کرده بودند و اوستا را با زند )ایستاگ 

آیین  اود زند( همراه از یاد می خواندند. روشن است در

های نیایشی، آوای زنده موبدان، برتر از خط  نوشته 

 کاتبان پنداشته می شد.  

 

 
 پی نوشت ها:

 در باره زبان اوستایی نگاه شود به:  -33

، «مقدمه یی بر زبان شناسی ایرانی»ُارانسکی ای. ام.، 

 ،100-74چاپ دوم، ص. ص. 

مبانی زبان »در کتاب « زبان های اوستا»سوکولف س. ن.، 

ص.  -1979، مسکو، «شناسی ایرانی: زبان های ایران باستان

 ؛233، 129

Kellens J. Avesta,- EIr.- vol3 Fasc.1- 1987-P. 35-44; 

 Compendium, P.32-35; 

Hoffmann K. Avestan lanuage.- EIr. Vol 3. Fasc.1; 1987- P.47-62.  
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 جدید ترین ترجمه بخش هایی از اوستا به زبان روسی زیر

با تحاشی و  تعالیق و تبصره ها « سرودهای برگزیده»نام 

کامنسکی است که در  دوشنبه  -به قلم ای. ام. استئبلین

 از چاپ برآمده است. 1990در  

 

 آخرین کارها در باره  زرتشت و آیین زرتشتی:

 1987، مسکو، «آیین زرتشت: باورها و سنت ها»بویس م.، 

Boyce M. A. History of Zorostranism,1-Leiden; köln. 1975; 

Henning W.B. Zoroster, Politican or With- Doctor?-London, 1954; 

Humbach H A. Western Apporoch to Zarathushtra- Bombay, 1984;  

Gnli Gh. Zoroasters Time and Homeland. A Stady on the Origings   

of Mazdeism and Related Problems-. Naples, 1980 

 

 . این فرضیه به گونه مفصل مطرح شده است در آثار:34

Hoffmann K. Das Avesta in der Persis.-Problegomena tot he Sources  

on the History of Pre-Islsmic Central Asia.-Budapest, 1979,- p.89-93. 

 
در این که کانون های زرتشتی و سنت های اوستایی جدا از 

)دبستان شان( در اراخوزیا در دوره هخامنشی و پسان مغان 

تر از آن وجود داشتند، شک و تردیدی نیست. اما آشتی 

ناپذیری دو دبستان زرتشتی در پارس عهد داریوش یکم و 

مسیر رسیدن اوستا از مرو و هرات به پارس از راه 

 اراخوزیا، گمانه زنی صرف است. 

 

رفته به یمن و برکت  مرو و هرات در این فرضیه، روی هم 

خودنمایی می کنند. چون در ورسیون « خوارزم بزرگ»تیوری 

و. هینینگ، میهن زرتشت را در منطقه مرو و هرات جستجو 

می کنند و اوستای مدون با آمیزش سنت های گوناگون به 

سیستان( هنوز  -شمول سنت های مغان )از جمله از اراخوزیا

شورای  -شده بود.در دوره والش یکم اشکانی ساخته 

 ویراستارن. 

 
  

 پیوست ها:

 )برگرفته از ویکی پیدیا با اندکی ویرایش(

 

 زند و پازند: 

زند در اوستا به معنای شرح و تفسیر است و معنای دیگری 

با  اوستا یعنی متن اوستا زند برای آن وجود ندارد.

نیست. گاهی  لهجه یا زبان آن. بنا بر این، زند پهلوی تفسیر

 است: جای اوستا به کار رفته در ادبیات این کلمه به

 کنون زند رزتشت زی ما فرست

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87
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 که ما راست گشتیم و هم دین پرست

 

در  اسالم است که پس از پا + زند کلمه یی مشتق از پازند

شده بدون  روان پهلوی ایران شکل گرفت و عبارت است از

، خود کلمات آرامی نگاشت جای مفهوم ، یعنی بهُهزوار ش لغات

اند. پازند معموال  به خط  ها را نوشته فارسی معادل آن

شود، نوشته  گفته می« دین دبیره»که به آن  اوستایی ساده

است.  شود و در بعضی موارد به خط فارسی نیز نوشته شده می

را که اهمیت بیشتری  نامه سههای پازند،  در میان نوشته

پارسی  دارند و باید به عنوان منبعی که از

است به شمار آوریم،  و پهلوی به جای مانده اوستا ،باستان

که  ایاتکار جاماسپیک، ائو گمدئچا ،دانای مینو خرد شامل:

 باشند. سرچشمه بسیاری از لغات پارسی نیز می

 

 منابع:

، ۱۳۳۵، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، جلد اول، برهان قاطع

، «برهان»متخلص به  محمد حسین بن خلف تبریزی نوشته

محمد  هـ. ق، به اهتمام دکتر ۱۰۶۲شده به سال  تألیف

اکبر  علی ، مقدمه به قلم:دانشگاه تهران، استاد معین

، سعید نفیسی ،اصغر حکمت علی ،ابراهیم پورداوود ،دهخدا

چکیده از صفحه دو تا سیزده )این بخش به قلم ابراهیم 

 است. پورداوود نوشته شده

 

 زبان اوستایی:

شاخه یی از زبان های ایرانی باستان است.  زبان اوستایی

را بدین زبان  نزرتشتیا ، کتاب مقدساوستا های نسک

و نزدیک  سانسکریت اند. این زبان همریشه با نوشته

است. تنها اثر به جا مانده به  پارسی باستان به

آید که دو گویش  است. از مطالعه اوستا بر می اوستا آن

وستا به کار رفته است که یکی گوناگون از این زبان در ا

های  است که سروده گاهانی نماید. نخستین لهجه تر می کهنه

و  هفت هات ۴۱تا  ۳۵ های یسن شخص زرتشت به آن است. به عالوه

تر  به این لهجه است. لهجه پسین ۲۷نیز چهار دعا از یسن 

 .های اوستای امروزی است لهجه سایر قسمت

 

 خاستگاه زبانی:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88%DB%8C_%D8%AE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A6%D9%88_%DA%AF%D9%85%D8%AF%D8%A6%DA%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%81_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%87%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85_%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B5%D8%BA%D8%B1_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%81%D8%AA_%D9%87%D8%A7%D8%AA
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زبان اوستایی به احتمال قوی از زبان های نواحی شرقی 

و جوان را  گاهانی  ایران بوده و در آن دو گویش باستانی

ان تشخیص داد. تاریخ متروک شدن زبان اوستایی به تو می

سرودهای  -ترین قسمت اوستا درستی دانسته نیست. کهن

پ. م. تنظیم شده   ۶و  ۱۰شاید میان سده های  -زردشت

باشد ولی قسمت عمده آن که جدیدتر است، متعلق به 

است. اوستا که تنها اثر این زبان است، به  هخامنشی دوره

برای نوشتن اوستا از  ساسانی خطی که در اواخر دوره

تنظیم شده، نوشته شده. تحقیق زبان اوستایی  خط پهلوی روی

شناسی تطبیقی پیشرفت بسیار کرده اما هنوز  با توسعه زبان

 .فهم همه نکات اوستا به آسانی ممکن نیست

 

 الفبا و نگارش زبان:

الفبایی برپایه الفبای زبوری  ساسانیان در دوره

اختراع شد و اوستا بدان نوشته شد. این الفبا  پهلوی و

اند. این الفبا برای  نامیده دین دبیره یا خط اوستایی را

های  هر یک از آواهای اوستایی یک نشانه دارد. نشانه

شده و در هر جای کلمه که  الفبایی جدا از هم نوشته می

نویسه  ۴۸آمده یک صورت داشته است. دین دبیره دارای  می

کند.  دیگر متمایز می کاست و آواهای زبان را به خوبی از ی

دلیل این دقت باال در ابداع خط آن است که این خط را 

بایست صورت دقیق  برای ثبت متون مقدس ساخته بودند و می

 .داده است تلفظ را بازتاب می

 

 متن های اوستایی:

متون برجای مانده به این زبان، همگی در حیطه مجموعه 

ای بیست و یک اوستا قرار دارند. اوستای باستانی دار

کتاب مجزا بوده که امروزه تنها پنج بخش آن به ما 

است  گاهان ترین بخش اوستا سرودهای است.  قدیمی رسیده

اند. سابقه این اشعار  را سراینده آن دانسته زرتشت که

زنی های زبانشناختی به اوایل هزاره نخست  برپایه گمانه

های بعدی  های اوستا در قرن رسد. سایر بخش پیش از میالد می

اند. اوستای کنونی به جز گاهان دارای پنج بخش  تکمیل شده

ها  زبانی تاجایی یکدست دارد. این بخشدیگر است که 

 باشد. می خرده اوستا و وندیداد ،ویسپرد ،یشت ،یسنا شامل

 

 آواشناسی:

یی بازی کرده و به   آواها در زبان اوستایی نقش عمده

زبان در تغییر حاالت نقش مهمی  تصریفی دلیل ویژگی

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D9%81
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زبان اوستایی بر اساس آوانویسی دوران  آواهای اند. داشته

جدید که برای سهولت مطالعه این زبان توسط متخصصان 

 ایجاد شده، به دو بخش واکه و همخوان تقسیم می شوند.

 

 :ها واکه

a ā ə ə̄ e ē o ō å ą i ī u ū 

 

  

 واکه پسین ه مرکزیواک واکه پیشین

کوتا

 ه

بلن

 د

کوتا

 ه

بلن

 د

کوتا

 ه

بلن

 د

 /i /i/ ī /iː/   u /u بسته
ū /u

ː/ 

 /e /e میانه
ē /e

ː/ 
ə /ə/ 

ə̄ /ə
ː/ 

o /o/ 
ō /o

ː/ 

 /a /a   باز
ā /a

ː/  
å /ɒ

ː/ 
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 ی
  ą /ã/ 

 
  

 

 :ها همخوان

k g γ x xʷ č ǰ t d δ ϑ t̰ p b β f 

ŋ ŋʷ ṇ ń n m y w r s z š ṣ̌ ž h 
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-
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 ی
یا 

کام

 نرم

کام

 ی

-لبی
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چ

ا

ک

ن

ا

ی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87_%D8%AE%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%85%DB%8C
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 منابع:

تاریخ ادبیات ایران  ،«ادبیات اوستایی»تفضلی، احمد. 

چاپ سوم تهران:  ،ژاله آموزگار به کوشش پیش از اسالم،

 .۱۳۷۸سخن 

 .محسن ابوالقاسمی و سرگذشت آن، نوشته دکتر زبان فارسی

 

 

  زبان مادی:

است و  زبان هندواروپایی یک ان مادیزب

 ،سکایی های زبان همراه است. این زبان، به بوده مادها زبان

های  باستان از زبان خوارزمی و پارسی باستان و اوستایی

باستان چهار  های ایرانی زبان باستانی ایرانی بودند. از

پارسی  و اوستایی ،سکایی ،مادی :است زبان آن شناخته شده

 .باستان

 

و منطقه  غرب ایران بان مادی و سکایی، که یکی درز زا 

دریای  تا چین شمال، از مرزهای و دیگری در ماد فرمانروایی

، رایج سُغدباشندگان و  پارت جمله بین اقوام ، ازسیاه

بوده، تنها کلمات و عباراتی در آثار دیگران برجای 

پارسی باستان  های اوستایی و است. اما از زبان مانده

ایرانی، کتاب  پیامبر ،زرتشت .مدارک بسیار در دست است

 .است به ارمغان آورده ه زبان اوستایی خود را ب

 

 

 آرامی التین آرامی التین

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1
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ə  سه»کسره در» ā  شاعر»ا در» 

 

 

 
 :ادبیات مادی

هیچ اثر مکتوبی از زبان مادی در دست نیست و مشخص نیست 

در آمده یا نه؛ اما در  نگارشکه این زبان اصوال  به رشته 

یونانی، ویسان نخشماری از تاریهای  نوشته

ها و  قصه  ها، به داستان هرودوت و دیونون و کتسیاس مانند

است. برای نمونه،  اشعار این دوره اشاره شده

، ملکه سکاها و ناکام ماندن زرینا به استریانگایوس عشق

توان نام برد که در مآخذ  را می« زریادرس و اداتیس»وی 

اصل مادی دارد و  مری بویس شود که به نظر متعددی دیده می

بازتاب  شاهنامه در کتایون و گشتاسپ صورت داستان بعدها به

های  توان از داستان است. از دیگر آثار ادبی مادی می یافته

گذاری دولت ماد انجامیده  حماسی  مادی یاد کرد که به پایه

. است و در آثار کتزیاس نقل شده
۱  

 

ی را ی  ، دعاویَدهیوکه گفته هرودوت، در زمان پادشاهی به

باره آنچه  فرستادند. سپس او در نوشتند، نزد وی می که می

هایش را بازپس  کرد و داوری بود، داوری می نزدش آورده شده

را  خط دهد مادها فرستاد. تنها شاهد مستقیمی که نشان می می

کشف  نوشیجان ی سیمین است که در تپهی شناختند، تکه می

جا  بر آن به خط میخی هایی از دو نشانه شده و بخش

است، اما شناسایی نوع خط میخی و زبان آن ناممکن  مانده

خطی که )  خط میخی پارسی باستان ،دیاکونف است. به باور

ا بردند(، در اصل نوآوری ماده کار می هایشان به برای کتیبه

دهد مادها از خط  احتمال می رودیگر اشمیت که حالی بوده، در

بردند میخی آشوری بهره می
۲          

 

 واژگان:

 :ویژگی زبان مادی بدین صورت است

1. /tsv/ ایرانی> sp مادی )مانند sp اوستایی در مقابل s 
( پارسی باستان

۳ 

1. spaka  (مادی )یعنی سگ 

2. aspa (مادی )یعنی اسب 

3. vispa پارسی باستان(مادی )یعنی همه ،visa ،

جمله در  ؛ ازvíśvaودایی <ṵíćṷa ، هندوایرانیvīspaاوستایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B3%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-3
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یعنی  vispa-zana صورت مادی )وامواژه پارسی باستان( به

 پارسی باستان( و visa-dana در مقابل)« دارای همه نژادها»

vispa-dahyu ها( در مقابل  مادی )یعنی )دروازه( همه ملت

توسط هرودوت بیان  مورد آخر visa-dahyu پارسی باستان

 .است شده

2. /dz/  ایرانی> z مادی است )مانند z اوستایی در مقابل 

d پارسی باستان)
۴ 

  jánaپارسی باستان،   danaیعنی نژاد،  zana عبارت .1

ودایی آشکارا مادی است، چرا که در   jánaهندوایرانی، 

 .است  آمده  vispa-zana ترکیب

3. /ts/ ایرانی> s مادی )مانند s اوستایی در برابر ủ 
(استانپارسی ب

۵      

نام شخصی است « درخشان، روشن، سرخ»یعنی  suxra کلمه .1

 <ćukrá ، هندوایرانیsuxra، اوستاییθuxra پارسی باستان

 .های معادل مادی است فتدلیل وجود ج که به śukrá ودایی

4. /θr/ ایرانی> ůr مادی مانند ůr اوستایی در برابر ç 
فارسی باستان
 ۶ 

1. čiůra  چهر، نژاد»مادی = čiça  ،فارسی باستانčiůra  

فارسی  čiçantaxma در برابر  čiůra-taxma ی در نام خاص  اوستای

 باستان

2. xšaůra   شهریاری»مادی = xšaça  ،فارسی باستانxšaůra  

جمله در  ودایی، از kșatrá <- هندوایرانی  kšatráاوستایی، 

دلیل  مادی است به DBe6 خاص  یکی از مادها در  xšaůr-ita نام

 .دلیل بافت مادی هویژه ب های معادل و به وجود جفت

 

خوبی  دیگر ویژگی بارز زبان مادی با این شیوه به

 ایرانی  havarnah مادی همانند f <ایرانی hv دریافتنی نیست

xvarənah اوستایی farnah   های نهم و  )که از سده« فر»مادی

تازگی کامال   است(، به هشتم پ.م در نام اشخاص دیده شده

که باید جزو یکی  شده یا اینمادی بودن آن مردود دانسته 

، تنها مایرهوفر .شمار آید های گوناگون  مادی به از گویش

، سپاهیگری و حقوقی زمینه اصطالحات رتعدادی واژه د

های خاص از قلمرو پادشاهی هخامنشی را مادی  نام

ها  باره برخی از آن حال، اشمیت در عین است. در دانسته

 اه، دارایمعنی ش به  xšāyaθiyaتردید دارد؛ برای مثال، 

/θiy/ جای به /ti/ ایرانی> /šiy/  پارسی باستان نیست، بلکه

پارسی باستان است، و  /θiy/ <هندوایرانی thii بیشتر

. بنابراین، لزوما  نباید مادی شمرده شود
۷ 

هایی را  جای ویژه نام و به ها واژه که تا چه اندازه، این

لحاظ  درستی از ها را به آن شناختی ریشه های )که داده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%D9%88%D9%81%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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معنایی و منطقی پذیرفت( که در روایات فرعی یونانی، 

اند، تنها  ایالمی، باب لی و غیره دوران هخامنشی ثبت شده

مادی و مانند   sp ،z  جمله پایه معیارهای زبانی، از بر

طور قطع مادی دانست، مطلبی است که باید  توان به آن، می

پادشاهان   های نام میان شود. در این گیری تصمیم در جزئیات آن

مربوطه که در منابع آشوری   های نام جای و زاگرس محلی ماد از

( ذکر شده، .م میانه سده نهم پ.) شلمنصر سوم از زمان

.استثناست
۸  

: است یافته بازتابلغاتی که در متون یونانی 
۹ 

 

 مادی
در بازتاب 

 متن یونانی
 توضیح

Dahyuka Δηιόκηζ نخستین پادشاه ماد 

Fravarti ΦραόρΊης 

دومین پادشاه ماد و 

نام یک شورشی  مادی 

 کتیبه بیستون در

Huvaxštra κναζάρης سومین پادشاه ماد 

uštivaiga Άστνάγης 
چهارمین و آخرین 

 پادشاه ماد

 

شوند که  هایی دیده می واژه ،باستانهای پارسی  در کتیبه

ها را  برخالف قواعد آوایی پارسی باستان است، که این واژه

:باید مادی دانست
 ۱۰ 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%B3%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87%D9%94_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87%D9%94_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-10
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#cite_note-10
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 معنی پارسی باستان مادی

aspa asa سگ 

zana dana نژاد 

xšāça xšāθra شاه 

vispa visa همه 

zūrah dūrah فریب، بدی 

vazṛka vadṛka بزرگ 

pati-zbay pati-zay اعالم کردن 

hufrasta hufrašta شده خوب مؤاخذه 

vinasta vinšta تباهی، آسیب 

 

 پانویس ها:

-۱۱۵، «ایران، تاریخ، فرهنگ، هنر» زرشناس، .1

۱۱۶. 

 .۵۶، های ایرانی تاریخ زبان بیدی، رضایی باغ  .2

 .۱۵۶، های ایرانی راهنمای زبان اشمیت، .3

 .۱۵۶، های ایرانی راهنمای زبان اشمیت، .4

 .۱۵۶، های ایرانی راهنمای زبان اشمیت، .5

 .۱۵۶، های ایرانی راهنمای زبان اشمیت،  .6

 .۱۵۷، های ایرانی راهنمای زبان اشمیت،  .7

 .۱۵۶، های ایرانی راهنمای زبان اشمیت،  .8

 .۵۵، های ایرانی تاریخ زبان بیدی، رضایی باغ .9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B31390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.B1.D8.B6.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.A8.D8.A7.D8.BA.E2.80.8C.D8.A8.DB.8C.D8.AF.DB.8C1388
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.B1.D8.B6.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.A8.D8.A7.D8.BA.E2.80.8C.D8.A8.DB.8C.D8.AF.DB.8C1388
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.B1.D8.B6.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.A8.D8.A7.D8.BA.E2.80.8C.D8.A8.DB.8C.D8.AF.DB.8C1388
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 .۵۵، های ایرانی تاریخ زبان بیدی، رضایی باغ .10

 .۱۵۷، های ایرانی راهنمای زبان اشمیت،  .11

 

 منابع:

 Skjærvø, Prods Oktor. “Old Iranian Languages”. vol. XIII. New 
York: Bibliotheca Persica Press, 2006. 344-377. 

 های ایرانی باستان دیگر گویش» اشمیت، رودیگر»، 

. ترجمه آرمان ۱ ج. ،های ایرانی راهنمای زبان در

بیدی، نگین  بختیاری، عسکر بهرامی، حسن رضایی باغ

  ۱۳۹۰تهران: انتشارات ققنوس،  ،نیا صالحی

 های ایرانی تاریخ زبان» بیدی، حسن رضایی باغ»، 

 ۱۳۸۸، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی تهران

 ادبیات ایران پیش از اسالم» زرشناس، زهره»، 

تهران: سازمان چاپ و  ،هنرایران، تاریخ، فرهنگ،  در

 کتاب، 

 محسن  و سرگذشت آن، نوشته دکتر زبان فارسی کتاب

 ابوالقاسمی

 ایگور میخائیلوویچ دیاکونوف ، نوشتهتاریخ ماد ،

 انتشارات امیرکبیر، ، تهرانکریم کشاورز ترجمه

 

 پارسی باستان:

های پادشاهان این خاندان  ی از این زبان در نوشتهی نمونه

ها کمابیش ششصد و  در دست است. در این نوشته خط میخی به

است. امید است باز به  کار رفتهه اندی واژه )غیر مکرر( ب

که در این چند سال گذشته  این سرمایه افزوده شود، چنان

 است. افزوده شده و از چهار صد به ششصد و اندی رسیده

 ۱۳۱۲گلی در پایان سال  پس از پیدا شدن چند هزار لوحه

، چند یالمیازبان  و یالمیاخط میخی  به تخت جمشید خورشیدی در

کار ه یالمی باهای  غت پارسی باستان نیز در آن نوشتهل

که  ماه خورشیدی ۱۲های  توان به نام ها می است که از آن رفته

به ما  بیستون در داریوش تای آن در سنگنبشته ۹تنها 

های هخامنشیان را به  این نوشته اشاره نمود. ،است رسیده

خوانیم  می سنگنبشته اند، که بر روی سنگ نوشته شده دلیل آن

 هایی و هر کدام را در سرزمین

 (ماد )در الوند و همدان )بغستان(، بیستون یالم(،ا) شوش مانند

 اند. ( یافتهمصر )در سوئز ( وارمنستان )در وان و

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.B1.D8.B6.D8.A7.DB.8C.DB.8C_.D8.A8.D8.A7.D8.BA.E2.80.8C.D8.A8.DB.8C.D8.AF.DB.8C1388
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AF%DB%8C#CITEREF.D8.A7.D8.B4.D9.85.DB.8C.D8.AA1390
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B2_%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1_(%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AA_%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7_%D9%85%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF_%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%B4%D9%87%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ه مانند بیشتر این نوشته نوشته بغستان از داریوش بزرگ ک

یالمی او  بابلی به سه خط میخی به سه زبان پارسی باستان،

های جهان به  شتهباز بزرگترین این سنگن ،کنده کاری شده

ایزدی که گران بهاترین سند زبان  کوه آورند. این می شمار

ملی ما را در بر دارد، در دو هزار و پانصد سال پیش از 

است.  این به فرمان داریوش، سومین پادشاه هخامنشی نوشته

شته که از پیش آمدهای چهار یا پنج سال باین سنگن

های هر یک از  داریوش سخن رفته و نام شهریاری نخستین

هماوردان پارسی باستان، سرکشان با تاریخ شکست و کشته 

 ۱۴۱سطر پارسی باستان،  ۵۱۵شدنشان یاد گردیده، دارای 

 یالمی است.اطر س ۹۵۰سطر بابلی و 

 

نخستین کسی که برخی از حروف خط میخی هخامنشی را 

بود که در  آلمانی (Grotefend)در التین:  گروتفند خواند،

میالدی زمینه کار او دو تصویری بوده که مسافر  ۱۸۰۲سال 

( در هنگام اقامت چند Carsten niebuhr)کارستن نیبور آلمانی

توان  است. می روزه اش در تخت جمشیده با دقت ترسیم کرده

است، و به کمک  گفت گروتفند کاشف و رمزگشای خط میخی بوده

امروزه از هر جهت  ،تالش صدو پنجاه ساله دانشمندان دیگر

که  از زبان رایج زمان هخامنشیان آگاهیم. آن چنان

ودا نامه  ،اوستا ارسی باستان در ردیفهای پ سنگنپشته

ترین آثار  را از کهن یونانی هومر های ، منظومهها هندی مینوی

و  آورند می شماربه  و اروپایی هند کتبی اقوام معروف به

زبان فارسی کهن پس از اسالم کتاب شاهنامه فردوسی است که 

به سی سال طول انجامید با شصت هزار بیت شعر که در آن 

از اسالم به صورت افسانه در  پیشداستان های و تاریخ 

 «آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عزیز آریانفر

 

سنتزی )آمیزه  خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و

 یی( پارسی دری

 
 بخش دوازدهم  

B4 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%81%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AF%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AF%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AF%D8%A7_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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 یادمان های نوشتاری

 به زبان های توده های ایرانی آسیای میانه پیش از اسالم 

 )تا سده هشتم میالدی(  

 

یادمان های زبان های پارسی میانه ساسانی، پارتی، 

 باختری و خوارزمی

 
 یادداشت:

تاریخ خلق » در این جا ترجمه فصل یازدهم جلد یکم کتاب

، تدوین شده از سوی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه «تاجیک

( زیر نظر اکادمیسین 523-492علوم تاجیکستان )برگ های 

را که مربوط به  1999لیتوینسکی و اکادمیسین رانوا، 

زبان های ایرانی باستان و میانه از دو سوی پشته ایران 

یان یادآوری اند، )در دو بخش( خدمت پیشکش می کنیم. شا

است که این کتاب به زبان روسی به کمک وزارت فرهنگ 

تاجیکستان به یاری استاد داکتر علی اصغر شعردوست در 

 تهران چاپ شده است.   

 

پیشکش حضور دوستان   B3و  A  ، B1, B2چندی پیش بخش های 

بایسته است نکاتی را به عرض  Bگردید. در باره بخش 

 برسانیم:

انباری متن و پیچیدگی آن که نیازمند دادن با توجه به گر

توضیحات ضروری در هر مورد و نیز مقایسه آن با آن چه که 

در زمینه در آثار چاپ شده به زبان پارسی دری در دست 

است و نیز با توجه به دشواری پژوهش در زمینه، بایسته 

دیدیم هر گروه یادمان های مکتوب را جداگانه به دست نشر 

 بسپاریم. 

 
چون در کتاب نخست به معرفی اوستا پرداخته شده است، ما 

آن چه   B1نیز در این جا بر روال گذشته، در آغاز در بخش

را که در باره اوستا در ویکی پیدیا به زبان پارسی دری 

آمده است، آوریم. همچنین ترجمه بخش هایی از اوستا از 

ن ویکی پیدیا به زبان روسی با چند جدول را هم به آ

افسانه » افزودیم. در پی آن، یک نوشته پژوهشی زیر نام

یکی از پژوهشگران ایرانی را  نوشته« هاي كهن در اوستا

 خدمت پیشکش کردیم.

 

را تقدیم کردیم  ترجمه متن روسی B2سپس در بخش دوازدهم 

تا خوانندگان گرامی بتوانند با مقایسه چهار متن، به 

 برداشت های بهتری دست یابند.

 

نخست آن چه را که در باره زبان     B3نون در ادامه دراک

سغدی و یادمان های زبان سغدی در ویکی پیدیا به زبان 

پارسی دری آمده است، آوردیم. در پی آن ترجمه نوشته یی 

در باره  زبان سغدی از زبان روسی را که در همین ویکی 
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پیدیا آمده، پیشکش کردیم. سپس یک نوشته بسیار ارزنده 

پیشینه، جایگاه و برنامه های پژوهش های »یر نام ز

نوشته پروفیسور ورنر زوندرمان، ترجمه آرمان « تورفانی

بختیاری که در سایت تحقیقات ایران شناسی آمده، خدمت 

فرجام هم ترجمه متن روسی یادمان های  تقدیم کردیم و در

سغدی را پیشکش کردیم و مقاله یی را هم در باره آیین 

 ر پیوست این نوشته آوردیم.مانوی د

 

نخست آن چه را که در باره زبان  4ب.   12اکنون در بخش 

پارسی میانه ساسانی در کتاب به زبان روسی نوشته شده 

است، می آوریم. سپس، در پیوست نوشته یی در همین زمینه 

از بانو داکتر زهره زرشناس را که در دایره المعارف 

ه می آوریم. در پی آن بار اسالمی آمده است برای نقایس

دیگر به کتاب بر می گردیم و آن چه را که در باره زبان 

پارتی و آثار مکتوب به این زبان آمده خدمت پیکش می 

کنیم. وانگهی برای مقایسه چند  نوشته در باره این زبان 

 را از منابع گوناگون می آوریم. 

 

باره  سپس باز  به کتاب بر می گردیم و نوشته یی را در

زبان خوارزمی می آوریم. و در فرجام  در پیوست ها دو 

مقاله یکی به قلم داکتر زمریالی طرزی و یکی هم  به  

قلم یکی دیگر از پژوهشگران هم میهن را می آوریم و در 

پایان کار مقاله یی را در باره روابط تاریخی ایران و 

 چین پیشکش می کنیم.      

 

 
 به زبان پارسی میانه )ساسانی(کتیبه های نوشته  شده 

 در گستره آسیای میانه

در گستره آسیای میانه شمار فراوان کتیبه ها به زبان 

از جمله، چند کتیبه  -پارسی میانه )ساسانی( کشف شده است

( که بیشتر روی سفالینه ها، استخوان ها 36در مرو قدیم )

و شاخ های گوسفندان نوشته شده اند. یکی از این گونه 

در شهرک گیاور  1935به سال     smithereensقطعات ریز و کوچک

قلعه یافت شده است که در بردارنده نوشته هایی به زبان 

های سغدی و عربی هم اند. به باور و. آ. لیفشیتس، این 

ها مشق هایی بوده اند در هنر خطاطی از بازمانده های 

نخست  بایگانی های های مدرسه های خطاطان خوش نویس نیمه

 سده هشتم. 

 

یک کتیبه دیگر به زبان پارسی میانه به روی دیواره یکی 

از اتاق ها در شهرکی در پنجکنت یافت شده است که بیگمان 

کار یک خوش نویس چیره دست بوده است. کتیبه مربوط سده 

هفتم است و به گمان غالب با حضور هواداران و حتا شاید 

آخرین  -د ساسانیهم وابستگان و خویشاوندان یزدگر

شاهنشاه ساسانی در سمرقند سغدی پیوند داشته باشند. 
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شماری کتیبه های گرافیتی به زبان پارسی میانه در دیر 

)صومعه( یی در قره تپه کشف شده است که متعلق به سده 

 پنجم ترسایی اند.   -های چهارم

 

 یادمان های نوشتاری مانوی به زبان پارسی میانه ساسانی:

ارسی میانه، زبان اصلی آیین مانوی درر ایران و زبان پ

( مانی در دربار شاپور یکم ساسانی 37آسیای میانه بود. )

حضور یافت و به شاهنشاه کتاب ویژه یی را به نام 

شاپورگان که به نام او نوشته بود، اهدا کرد. او در این 

اثر به گونه فشرده دکترین آیین مانوی را بازتاب داده 

دهای مستقیمی در دست نیست که خود مانی این اثر بود. آون

را به زبان پارسی میانه نوشته باشد. به گمان غالب، او 

آن را از روی اوریجینال آرامی آن که زبان مادری اش 

بود، به پارسی میانه ترجمه کرده بود. به هر رو، از 

نسخه پارسی میانه این کتاب تنها فراگمنت هایی حفظ 

 گردیده است.

 

همچنین بخشی از مقدمه نوشته شده بر نسخه پارسی میانه 

شهرت « ایوانگلیون»اثر بزرگ مانی که به یونانی به 

فصل بود  22دارد، حفظ گردیده است. این کتاب مشتمل بر 

که هر فصلی با یکی از حروف الفبای آرامی آغاز می 

گردید. از مزامیری که مانی تالیف کرده بود و به زبان 

انه ترجمه شده بود، تنها فراگمنت های متن یکی پارسی می

از مزمورها به ما رسیده است. متن یکی از مزامیر خوب 

زیر نام  -حفظ گردیده است که به نسخه زبان پارتی است

)آفرین  بزرگان(. همچنین فراگمنت های « وزرگان افریوان»

سغدی این مزامیر در دست است. فراگمنت هایی از متن 

کوشودگان »هم مانده است که نام پارتی آن  دومین مزمور

)آفرین  دانستگان( است. این اثر از دید ساختار « افریوان

و محتوا به مزمور نخستین همانند است. همین گونه  

حفظ گردیده است « کیفاال»فراگمنت های نسخه پارسی میانه 

 که در باره نسخه سغدی آن پیشتر روشنی انداختیم.

 

ر نسخه های دست نویس مانوی به زبان های در میان فزونشما

ایرانی میانه که کاوشگران آلمانی در تورفان یافته 

بودند، تنها یکی از آن ها به شکل کتاب صحافی شده است، 

)توبه(، به زبان سغدی که در « نیایش و بخشایش»به نام 

بردارنده  سروده هایی به زبان های پارسی میانه 

هم متن اصلی توبه نامه به زبان  )ساسانی( و پارتی است و

می توان دریافت که « کتاب»سغدی. حتا با نگاه سرسری به 

برگ های آن با هم برابر سرش نشده اند. با این هم، 

هینینگ توانست تا اندازه یی تواتر و ترتب برگ های کتاب 

 را احیا نماید و آن را سر از  نو بیاراید. 
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اب مشتمل بر متون زیر بخش پارسی میانه یی و پارتی کت

 است:

نامه یی سر به ُمهر که به گمان غالب پیام فرستاده  .1

شده از سوی مانی به یک نیایشگاه مانوی دست آموزگاری به 

 نام مار امو می باشد،

قطعه که کم و بیش کامل  14)در  Boehmeسروده های  .2

 حفظ گردیده اند(.

 سروده ستایشگران ناریس  .3

)شش سروده « اهرایی -سروش»سروده های ستایشگرانه  .4

 که یکی از آن ها کامل حفظ گردیده است(

سروده های جالل و شکوه عیسا )دو تا که یکی کامل و  .5

 دیگر به گونه فرگمنتال حفظ گردیده است(

در متن «. رسوالن»سروده هایی در باره جالل و شکوه  .6

قسمت میانی  -سرآغاز و در متن پارتی -پارسی میانه یی 

 نمی شود. سروده دیده

)فراگمنت های سه سروده  Boehmeسروده یی در ستایش  .7

 یی(

 سروده های شادی آفرین )هفت فراگمنت( .8
 

بخشی از آثار نثری مانوی متشکل است بر قواعد مذهبی، 

موعظه ها، ارشادات و آموزه ها که به شکل پرسش و پاسخ 

ارائه شده اند. شمار نسبتا بسیار آثار در باره پیدایش 

و متون  دارای بار اخترشناسیک و فراگمنت هایی از کیهان 

گاهنامه ها نیز  در دست است. متون برخی از فراگمنت ها 

تاریخ آیین  -)به زبان های پارسی میانه، پارتی و سغدی(

مانوی و زندگانی مانی را بازتاب می دهند که در آن ها 

همچنان آثار مانی و رسالت پیروان او برشمرده شده است. 

ن آثار در ژانر تقویمی با انشای بسیار روان، با ای

کاربرد جمله های کوتاه و ساده نوشته شده اند و از  

همین رو به آسانی از سایر متون  فرق می شوند. دو متن 

به زبان پارسی میانه با شخصیت مانی مرتبط اند. یکی 

دیدار مانی با بهرام یکم را بازگو می کند و دیگری در 

انی است. هر دو متن از سوی شاهدان رخدادها باره مرگ م

و شاید هم  276-274تدوین شده اند که متعلق به سال های 

اندکی پسانتر اند، و دارای استایل ساده، و بار بار 

تکرار می شوند و برخی از ویژگی های دستوری آن ها نارسا 

و گنگ اند که به باور بویس گواه بر مرحله اولیه نثر 

 است.  پارسی میانه

 

مانی برای تبلیغ آیین خود، افسانه ها و امثال و حکم ها 

و وجیزه های گوناگونی را از هند و چین به عاریه گرفته 

بود که در آینده از راه ایران  به سوریه  و در فرجام 

به غرب رخنه کرده بودند. این  گونه، آیین مانوی نقش 

به  Parableپیشتازی را همچون میانجی در گسترش تمثیل ها 

اروپا بازی  نمود. بیشتر این تمثیل ها به زبان  سغدی 
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حفظ گردیده اند اما برخی هم به زبان های پارسی میانه و 

پارتی هم اند. زبان این آثار روان و آگنده و سرشار از 

 اند. ولی با سوژه های ناتمام.  Pithinessایجاز 

 

و ساده چنین می نماید که گویا این نوشته های فشرده 

برای راهبان در نظر گرفته شده بودند که باید با هنروری 

مستقیم به شنودگان می رساندند که چنین چیزی بار دیگر 

گواه بر ارجحیت رسانایی شنیداری بر رسانایی نوشتاری 

 است. 

 

متاخرترین متن منثور مانوی به زبان پارسی میانه 

دمه یی است )ساسانی( که دارای تاریخ نگارش مشخص است، مق

-825که در قره شهر در بین  سال های « ها سروده»بر کتاب 

ترسایی تدوین یافته بود. ظاهرا این کتاب از سوی  832

سغدیان که از زبان پارسی میانه به عنوان زبان دینی کار 

می گرفتند، نوشته شده است. در این متن واژه هایی دارای 

 د.اشکال پارتی و پارسی نو به چشم  می رس

 

در شمار فراگمنت های پارسی میانه یی کلکسیون مانیرهایم 

سطر  که به زبان  11در هلسنکی فراگمنتی است  متشکل بر 

پارسی میانه  با خط سغدی نوشته شده اند. از روی محتوا، 

این متن از سروده های مانوی است )که تا کنون به گونه 

تورفان  نهایی رمزگشایی نشده است(. در کلکسیون آلمانی

 هم چند تا از این گونه فراگمنت ها دیده می شود.     

 

در این جا برای مقایسه آن چه را که بانو داکتر زهره 

دایره المعارف بزرگ » در« مدخل ایران»در زرشناس، 

، جلد -1367تهران،  ،نظر كاظم موسوي بجنوردي زیر «اسالمي

رده اند، در باره ادبیات فارسی میانه آو 560ـ  562، ص 10

 می آوریم:

  :ادبیات فارسي میانه

آثار ادبي باقي مانده از این زبان به دو گروه مذهبي و »

هاي  كتاب ،در طول دوران ساساني. شود غیرمذهبي تقسیم مي

مقدس زردشتي و شماري از آثار درجه دوم مذهبي همراه با 

موضوعاتي كم و بیش مرتبط با مذهب به صورت نوشته در آمد 

ر غیرمذهبي و ادبي صرف و گاه تفنني )به شعر یا و آثا

نثر( به علت اهمیت سنت شفاهي در ایران پیش از اسالم، به 

صورت نوشتاري در نیامد و سینه به سینه حتي به دوران پس 

از اسالم منتقل شد و پس از آن به تدریج رو به فراموشي 

 نهاد. آنچه مكتوب گردید، نیز به سبب تغییر خط پهلوي به

عربي و تحول زبان پهلوي به فارسي و یا به علل سیاسي و 

نابود گردید. البته ترجمه عربي و فارسي بعضي از  ،مذهبي



 658 

كلیله و دمنه در دست است. همچنین شعر مانند ها  آن

پهلوي با تحول زبان و تغییر وزن هجایي به عروضي و از 

ه همراه با موسیقي خواندبیشتر رونق افتادن موسیقي )چون 

شد(، به وضعي مشابه دچار گردید. آثار دیني هم كه  مي

یعني زماني  سوم و چهارم سوم و چهارم  هاي بیشتر در سده

كه دیگر دین زردشتي دین رسمي ایران نبود، تدوین نهایي 

ها، ستیزها  یافت، در طي زمان به سبب تعصبات دیني، جنگ

 .و به ویژه حمله مغول نابود گردید

  
میانه داراي ویژگي ادبیات شفاهي نظیر  ادبیات فارسي

هاي مختلف است و با وجود آسیب  گمنامي مؤلف و وجود سبك

فراواني كه به آثار برجاي مانده، رسیده است، براي 

هاي باستاني ایرانیان منبع  بیني و اسطورهنشناخت جها

 آید.  گرانبهایي به شمار مي

 هاست: آثار برجاي مانده از زبان پهلوي این

 ي،ی  . آثار كتیبه1 

 . آثار كتابي،2 

 . زبور پهلوي،3 

هاي عربي و  . برخي جمالت و لغات پراكنده در كتاب4 

 فارسي

 
هایي بر سنگ،  : این آثار شامل نوشتهيی  آثار كتیبه . 1

هاي  پوست، سفال، فلز، پاپیروس، چوب، سكه، مهر، سنگ

انه ها دو زب هاست. شماري از این كتیبه قیمتي و جز آن

زبانه )پهلوي، پارتي و سه )پهلوي و پارتي(، و یا 

 همزمان با تألیف آنبیشتر  ها  یوناني( است. نگارش كتیبه

كه از نظر ادبي داراي اهمیت چنداني  هاست و به رغم آن

نیستند، از جهت تاریخي، اجتماعي، گاه دیني و نیز از 

شناسي از اهمیت بسیاري برخوردارند. آثار  نظر زبان

ي بر حسب موضوع به دو دسته دولتي و ی ناگون كتیبهگو

 :شود خصوصي تقسیم مي

 
ي با ی  ها به خط پهلوي كتیبه : این كتیبهدولتيـ  آ.

اند و به شاهان ساساني و درباریان، از  منفصل نوشته شده

 .كردیر، تعلق دارند -جمله موبد موبدان
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متصل هاي خصوصي به خط تحریري ) : بیشتر كتیبهخصوصيـ .ب

هاي پهلوي نگاشته شده است و  یا شكسته( همانند خط كتاب

به اواخر دوره ساساني و اوایل دوره اسالمي تعلق دارد. 

هاي یادبودي  ها از نظر موضوع به دو گروه كتیبه این كتیبه

هاي  )یادبود وقف ملك، یا بازدید از برخي اماكن( و كتیبه

 ي پهلوي اینی  هدیگر آثار كتیب. شوند سنگ مزار تقسیم مي

ها،  ها، سفال نوشته ها، پوست نوشته هاست: پاپیروس نوشته

 .ها ها، مهرها و مهرواره ها، سكه فلز نوشته

 
توان  : این دسته از آثار پهلوي را ميآثار كتابي. 2

 :بندي كرد برحسب موضوع بدین ترتیب طبقه

ها و تفسیرهاي اوستا به پهلوي )زند و  ترجمهـ  آ.

ر دوره اشكانیان و ساسانیان زبان اوستایي، د پازند(:

موبدان آن را  تنهارفت كه  ي به شمار ميی  زبان مرده

آموختند و ترجمه اوستا به زبان زنده آن روزگار، یعني  مي

ناپذیر بود. ترجمه و تفسیر اوستا  پهلوي، ضرورتي اجتناب

شود. امروزه از  به پهلوي اصطالحا  زند )تفسیر( خوانده مي

مه و تفسیر )زند( همه اوستا تنها زندیسنها )كه شامل ترج

 شود(، ویسپرد، خرده اوستا )كه شامل نیایش گاهان نیز مي

شود(، وندیداد، هیربدستان و  هاي كوچك نیز مي ها و یشت

 .نیرنگستان و اوگمدیچا در دست است

 
، خواندن متون پهلوي به علت فراموش چهارمپس از قرن  

ریج مشكل و ناممكن شد. به همین سبب، شدن زبان آن به تد

روحانیان مهاجر زردشتي در هندوستان، دعاها و بعضي از 

هاي پهلوي را به خط اوستایي آوانویسي كردند كه  متن

 ترین آثار پازند این شود. مهم اصطالحا  پازند نامیده مي

وزار كه اصل پهلوي آن از میان رفته  هاست: شكند گمانیگ

،  وي خرد، زند وهمن یسن، اوگمدیچااست، بندهش، مین

ارداویراف نامه، یادگار جاماسپي كه اصل پهلوي بخش اعظم 

آن از میان رفته است، پس دانشن كامگ، خویشكاري ریدگان، 

ها  ها )پتیت(، نیرنگ نامه ها و دعاها، توبه آفرین

)وردها(، بعضي روایات، ستایش سي روزه، ده و پنج و 

 .ان(، و صدویك نام خداخاصیت اسورنان )روحانی

 
: بر مبناي اوستا و ب ـ متون تألیف شده بر اساس زند

ها و رساالت بسیاري در موضوعات  ترجمه پهلوي آن، كتاب

ها  گوناگون به پهلوي نوشته شد كه آخرین تاریخ آن

 :ها چنین است ترین آن و مهمسوم و چهارم  هاي سده
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ي از ی و مجموعه: این كتاب به منزله دانشنامه دینكرد .1 

مطالبي بر اساس نوشته هاي پیشین زردشتي است. نام دو تن 

كنندگان آن، آذر فرنبغ فرخزادان و  از تدوین

اند. واژه  زیسته ميسوم  3آذربادامیدان است كه در سده

اعمال و كارهاي » یا«تألیف دیني» دینكرد به معناي

اول  كتاب بوده كه كتاب 9است. دینكرد در اصل شامل «دیني

  .و دوم و بخشي از كتاب سوم از میان رفته است

 
هاي مبتني  : این كتاب به نام زندآگاهي )آگاهيبندهشن. 2

فصل است. تألیف  36بر زند( نیز معروف، و مشتمل بر 

اولیه آن در اواخر دوران ساساني صورت گرفته، اما آخرین 

بوده است.  سوم كننده كتاب فرنبغ نامي در قرن تدوین

است. « آفرینش آغازین یا بنیادین» هشن به معنايبند

هاي آفرینش، تاریخ  موضوع كتاب طیف وسیعي از اسطوره

و واقعي ایرانیان از پیشدادیان تا رسیدن  وره ییاسط

ها  ناسي و نجوم تا فهرست نام رودها، كوهنشتازیان، جها

گیرد. دو تحریر از بندهشن در دست  و گیاهان را در بر مي

تحریر مفصل، به نام بندهشن ایراني یا بندهشن  است، یكي

بزرگ و دیگري تحریر مختصر و خالصه، معروف به بندهشن 

 .هندي

  
ي است مشتمل بر ی  : این كتاب مجموعههاي زادسپرم گزیده. 3

باره آفرینش، دین، تركیب انسان و نیروهاي  فصل در 35

ها، رستاخیز و  موجود در تن و وظیفه هر یك از اندام

پایان جهان كه آن را زادسپرم پسر گشن جم )جوان جم( در 

 .است كرده تألیفسوم قرن 

  
نامه )در  سه: از منوچهر برادر زادسپرم آثار منوچهر. 4

هاي برادرش(، و كتابي با عنوان دادستان دیني  رد بدعت

پرسشي كه  92هاي وي به  )مجموعه آراء دیني(، شامل پاسخ

و بهدینان )زردشتیان( دیگر از مهر خورشید پسر آذرماه، 

 .اند، در دست است او كرده

  
هاي خطي همراه با متن  : این متن در نسخهروایات پهلوي. 5

 .آید و گردآورنده آن معلوم نیست دادستان دیني مي

  
 .هاست ي از پرسشی  : این متن مجموعهها پرسشني. 6
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هاي  ي از متنی  : این كتاب مجموعهوجر كرد دیني. 7

 .گوناگون پهلوي و به معناي فتواهاي دیني است

  
 متون فلسفي و كالمي:ـ  پ

 هاست:  آثار فلسفي و كالمي موجود از این دوره این 

هاي سوم، چهارم و پنجم دینكرد؛ شكند گمانیگ وزار،  كتاب

گزارش »كه تألیف مردان فرخ پسر اورمزد داد، و به معناي

ت عقاید زردشتي و است. بخش اول آن در اثبا« گمان شكن

بخش دوم در رد ادیان دیگر است؛ پس دانشتن كامگ )چم 

باره بستن كستي )كمربند خاص  كستیگ( كه متني كوچك در

ي در شرح ی  زردشتیان( است؛ گجستك ابالیش، كه رساله

ي به نام ابالیش و آذرفر ی مناظره زردشتي مسلمان شده

 .تنبغ فرخزادان در حضور مأمون خلیفه عباسي اس

  
 : از این قبیل ادبیات چند اثركشف و شهود و پیشگویيـ  ت

 :در دست است

(، در شرح سفر ویراف ارداویراف نامه )ارداویراز نامه .1 

 به جهان دیگر؛)ویراز( 

باره  پیشگویي در زند وهمن یسن )تفسیر بهمن یسن(،. 2 

 حوادث جهان از روي مكاشفه؛

 سپ، كه بخشي از آن، وزیر گشتاهاي جاماسپ پیشگویي. 3 

ها در جاماسپنامه و بخش دیگر در یادگار جاماسپي آمده 

 ( ؛ 380-337بنونیست،  گاه شود به:است )ن

، كه به صورت منظومه مقفاي كوتاهي شاه بهرام ورجاوند. 4

پس از اسالم سروده شده، و ظهور شاه که بیت چهارده  در

 .بهرام در آن پیشگویي گردیده است

  
(: بخش مهمي از ادبیات پهلوي ات )اندرز و حكماخالقیـ  ث

دهد و مشخصه بارز آن مجموعه  را اخالقیات تشكیل مي

هاي دیني و حكمت  اندرزهایي است كه به دو گروه توصیه

شوند. اندرزها در زمره ادبیات شفاهي قرار  عملي تقسیم مي

ها امري دشوار و  دارند و تعیین مؤلف و زمان تألیف آن

است و اغلب به بزرگان و حكما و گاه به  گاه ناممكن

ترین اندرزهاي  شاهان و روحانیان نسبت داده شده است. مهم

 هاست: پهلوي این
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 اندرزهاي آذرباد مهرسپندان )مارسپندان(، منقول در منت 

هاي پهلوي، در روایت پهلوي، و در كتاب سوم دینكرد و 

بزرگمهر؛ ي چند از آذرباد مهرسپندان؛ یادگار ی  نیز واژه

اندرز اوشنردانا؛ اندرز دانایان به مزدیسنان؛ اندرز 

خسرو قبادان؛ اندرز پوریوتكیشان؛ دادستان مینوي خرد، و 

 .هاي دیني دیگر بسیاري اندرزنامه

  
 ها كه به بحث در : این رسالهرساالت در آیین كشورداريـ  ج

هاي اداره مملكت  هاي سیاسي دولت و راه باره روش

هاي نخستین دوران اسالمي با  ، در متون عربي سدهپردازد مي

ها و توقیعات  ها، خطبه عنوان عهود، وصایا، كارنامج، نامه

ها باقي  اند. اصل پهلوي هیچیك از آن بندي شده دسته

ها در دست است.  نمانده، اما ترجمه عربي و گاه فارسي آن

هاست: عهود و وصایاي  گونه آثار این هایي از این نمونه

هاي سیاسي  ردشیر و انوشیروان، كارنامه انوشیروان، نامها

تر آن توسر(، متعلق به  درست نظیر نامه تنسر )یا صورت 

هاي هنگام جلوس  هاي انوشیروان، خطبه زمان اردشیر، نامه

ي ی  بر تخت شاهان ساساني، توقیعات شاهاني ساساني )گونه

ها كه  امهن ها، و تاج نامه اندرز سیاسي ـ اجتماعي(، آیین

 .پردازند داري و رسوم درباري مي کشوربه آداب آیین 

 
هاي  ي از این نوع ادبي در نوشتهی  : نمونهچیستانـ  چ

فریان و اخت آمده كه در  پهلوي با عنوان رساله یوشت

 .اوستا نیز بدان اشاره شده است

  
ي از این نوع ی : درخت آسوریگ نمونهمناظره و مفاخرهح ـ 

 .ادبي است

  
: تنها اثر تاریخي به پهلوي تاریخ و جغرافیاـ خ 

ـ  كارنامه اردشیر بابكان نام دارد. این كتاب تاریخي

باره اردشیر و به قدرت رسیدن اوست. در  ي، دری افسانه

ي كوچك ی موضوع جغرافیاي تاریخي شهرها هم منحصرا  رساله

 .هاي ایران موجود است ي به نام شهرستانی و چند صفحه

  
: تنها متن حماسي موجود به این زبان، یادگار حماسه ـ د

هاي حماسي پهلوي  كه بیشتر متن زریران نام دارد؛ حال آن

كه به ادبیات شفاهي تعلق دارند، یا از میان رفته، یا 

اند، مانند خداینامه. یادگار  به عربي و فارسي ترجمه شده

 .پردازد هاي ایرانیان و خیونان مي زریران، به جنگ
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: افزون بر ترجمه وندیداد كه مشتمل بر فقه و حقوقـ  ذ

 هاي پهلوي مستقلي نیز در مطالب فقهي بسیاري است، كتاب

 :باره فقه و حقوق بدین شرح وجود دارد

 باره گناهان و تاوان آن : این كتاب درشایست نشایست .1 

 .هاي دیني و تطهیر است ها و آیین ها، ثواب

  
 44ي از ی : این رساله مجموعهانروایات امید اشوهشت. 2

باره مشكالت زردشتیان در جامعه مسلمانان در  پاسخ در

 .هاي نخستین اسالمي است سده

  
ي است مشتمل ی  : مجموعهروایات آذرفرنبغ فرخزادان. 3

هاي زردشتیان و چندین  پاسخ آذرفرنبغ به پرسش 147بر

 و ،«روایات فرنبغ سروش» مجموعه روایت كوچك دیگر نظیر

 .در همین زمینه« برزین هاي هیربد اسفندیار فرخ پرسش»

  
)مجموعه هزار فتوا(: كتابي است  مادیان هزار دادستان. 4

كه هزاره قضیه حقوقي، به خصوص قوانین مدني را در 

 .بردارد

  
 هاي كوچكي بدین شرح در : رسالهآموزشیرساالت كوچك . 5

ها  ست: شگفتيباره مطالب مختلف به زبان پهلوي در دست ا

ي در باب ی  هاي سیستان؛ خسرو و ریدگ، رساله و برجستگي

 خسرو پرویز( از پسر جواني به نامشاید هاي خسرو ) پرسش

؛ گزارش …ها، عطرها و  درباره بهترین خوراك«خوش آرزو»

شطرنج و وضع نرد؛ مادیان ماه فروردین روز خرداد؛ سور 

 .نویسي نامه سخن؛ آیین

  
: از زمان خسرو انوشیروان نهضتي ي منثورها داستانـ  ر

هاي  براي كتابت آثار پدید آمد و بسیاري از افسانه

هاي ملل دیگر به زبان  ایراني مدون شد و یا داستان

هاي  هاي داستان ترین مجموعه پهلوي ترجمه گردید. مهم

كه هسته اصلي  هزار افسان )الف خراقه( هاست: ایراني این

است، سند بادنامه، بلوهر و  هزار و یك شب ایراني

 .بوذاسف، كلیله و دمنه، طوطي نامه و اسكندرنامه

  
هاي پهلوي در  : آثار منظوم نسبتا  اندكي به زبانشعرـ  ز

 منظومه كوتاه اندرزي به نامسه  دست است. تاكنون
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شناخته شده « وصف خرد» و« مدح خرد» ،«اندرز دانایان»هاي

در « دن شاه بهرام ورجاوندآم» ي نیز با نامی  است. قطعه

كه در « سرود آتشكده كركوي» دست است كه شعري دیني است.

تاریخ سیستان ضبط شده، سرود دیني دیگري است كه به خط 

فارسي نوشته شده، ولي از نظر زبان و وزن، شعري پهلوي 

هاي باقي مانده به زبان  شود. از میان منظومه محسوب مي

هاي یادگار زریران و  به نامپهلوي دو اثر نسبتا  مفصل 

درخت آسوریگ در دست است كه هر دو اصل پارتي دارند. از 

رامین، متني در  هاي عاشقانه پهلوي نظیر ویس و منظومه

 .دست نیست

  
هاي پهلوي  : از مطالبي كه در نوشتههاي علمي كتابـ  ژ

آمده، و از آثار علمي پهلوي كه به عربي ترجمه شده است، 

هاي خویش از افكار  ردد كه ایرانیان در كتابگ معلوم مي

 اند اما هیچ یك از كتاب كرده علمي بیگانگان استفاده مي

هاي  هاي علمي پهلوي امروز در دست نیست. از بعضي كتاب

علمي ایرانیان زیج شهریاران، وزیدگ )گزیده( تنگلوش یا 

  .تنگلوشا و كتاب اندرزگر اطالعاتي در دست است

 
: دو فرهنگ كوچك در میان آثار پهلوي مدون ها فرهنگـ  س

هاي اوستایي  فرهنگ اویم ایوك، كه در آن واژه وجود دارد:

ها ذكر شده است، و فرهنگ پهلوي،  با معادل پهلوي آن

هایي كه از نظر امالیي براي دبیران  فرهنگي مشتمل بر واژه

هاي  ها. واژه و كاتبان دشوار بوده است، مانند هزوارش

 .اند بندي شده حسب موضوع تقسیم نگ براین فره

  
 : در دوره ساسانیان، مسیحیان ایران كتابزبور پهلوي. 3

هاي دیني خود  هایي به زبان پهلوي نوشته، و یا از كتاب

ترجمه كرده بودند كه از آن میان تنها ترجمه پهلوي از 

زبور در دست است. این متن به گونه خاصي از خط پهلوي، 

ي و كتابي، نگاشته شده است. ی پهلوي كتیبه حد فاصل میان

گردد، اما زبان  باز ميدوم  واول هاي  كتابت نسخه به سده

هاي سریاني  تر است. در زبور پهلوي وام واژه متن كهنه

 .«شود دیده مي

 
 یادمان های زبان پارتی:  

در این جا به بررسی یادمان های نوشته شده به زبان 

ایرانی میانه شمال غربی می  یکی از زبان های -پارتی

پردازیم که نمایندگان الیه های حاکمه دولت ایرانی 

سده سوم میالدی( با آن سخن می  -اشکانی )سده سوم پ. م.

گفتند. با توجه به این که این زبان، زبان باشندگان 
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بومی منطقه پارت )پارتیانا( هم بود، نام پارتی برای آن 

مرحله باستانی تکامل و یک اسم با مسمی می باشد. از 

تحول این زبان پیش از دوره فرمانروایی اشکانیان هیچ 

گونه یادمان هایی بر جا نمانده است. پارتی، به عنوان 

یک زبان زنده تقریبا تا سده ششم ترسایی وجود داشت و 

اما یادمان های زبان پارتی متعلق به زمان های متاخرتر 

تدوین شده بودند. همه  در واقع به یک زبان مرده و خاموش

 -یادمان های پارتی )به غیر از مانوی( با الفبای پارتی

  38ایرانی نوشته شده بودند.  –یکی از انواع خط آرامی

 

از عهد اشکانیان، سنگنبشته های یادمانی پادشاهی مانند 

دوره های هخامنشیان و ساسانیان بر جا نمانده است. شمار 

شده پارتی بر روی تخته سنگ  اندکی از کتیبه های شناخته

ها و دیواره ها و... که تا کنون به دست آمده اند، به 

 شرح زیر می باشد:

در ایران در سر پل ذهاب )در کوه زاگرس( یک سنگنبشته 

خراب حفظ شده یافت  شده است که به روی آن سواری با یک 

پیاده نقش کنده شده است. چنین می پندارند که یادمان را 

بود پیروزی شاه اشکانی بر دیگر مدعیان تخت به یاد

پادشاهی ساخته بودند. قدمت آن به سده دوم ترسایی می 

 39رسد. 

 

هست که گواه بر  Hvasakدر شوش کتیبه یی به روی دیوار 

 215تفویض قدرت در ساتراپ از سوی اردوان پنجم به سال 

 40گ.[ است. -ترسایی ]به کسی از دولتمردان بومی

 

یوارهای برخی از ساختمان های شهر قدیم دئورا به روی د

)در حوضه رود فرات( که از سوی  Dura-Europos اروپوس

کاوشگران باستانشناس بیرون کشیده شده است، کتیبه های 

کوتاه پارتی )گرافیتی( حفظ گردیده است که قدمت یکی از 

 .41ترسایی می رسد.  212یا  211آن ها به سال 

 

ه های کوتاه شخصی به زبان پارتی در همچنین شماری کتیب

نزدیکی بیرجند )در خراسان جنوبی( شناخته شده اند. هر 

چند قدمت آن ها به اوایل دوره ساسانی )سده سوم ترسایی( 

 .42می رسد. 

 

ُطرفه این که زبان پارتی برای نوشتن سنگنبشته  های 

یادمانی پادشاهی تنها در دوره ساسانیان )یعنی پس از بر 

ادن دودمان پارتی( به عنوان زبان نسخه دوم در دو افت

کتیبه سه زبانی و دو زبانی نخستین شاهان ساسانی به کار 

برده شده بود. همین گونه در نسخه های پارتی دو کتیبه 

سه زبانی شاهنشاه شاپور یکم )سده سوم ترسایی( هم زبان 

پارتی همچون زبان  دوم به کار رفته است. در نخستین 

ه که به روی دیوارهای مشهور کعبه مقدس زرتشت )در کتیب
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نقش رستم فارس( حک شده )و خوب حفظ گردیده است(، به 

تفصیل در باره پویایی های پادشاه بازگو می شود. در 

نسخه دومی )در نقش رجب در فارس( نام های درباریان شاه 

بر شمرده شده اند. نسخه های پارتی کتیبه دو زبانی 

 ور یکم و نرسه هم همین گونه اند.  شاهنشاه شاپ

 
کتیبه شاپور یکم در حاجی آباد و تنگی بوراق )در فارس( 

گزارشی را در باره مسابقه خدنگ افکنی از کمان در حضور 

شاه و با اشتراک خود وی  بازگو می نمایند و کتیبه نرسه 

در پایکول )در کردستان عراق( به روی تخته های سنگی 

بس فراگمنتال است که به شرح رویدادهای ساخته شده، اما 

ترسایی(  293مرتبط با  تاج پوشی و تخت نشینی نرسه )در 

 .43می پردازد. 

 

کتیبه های پارتی روی سفالینه ها دارای اهمیت بزرگی 

اند. معروف ترین آن ها سفالینه های نیسا اند. این 

سفالینه ها در هنگام کاوش های باستانشناسیک به رهبری 

یکی از  -در شهرک نیسا 1954-1948ی. ماسون به سال های ک. 

نخستین پایتخت های اشکانیان )در جنوب ترکمنستان در 

 نزدیکی عشق آباد( کشف شدند . 

 
تا این دم، نزدیک به سه هزار سفالینه گلی شناخته شده 

اند که آرشیو نیسا را می سازند. بیشترینه این سفالینه 

ت شده اند و تنها بخشی از آن ها از شهر قدیم نیسا یاف

از شهرک نو نیسا به دست آمده است که قدمت آن ها به سده 

یکم پ. م. می رسد. کتیبه ها به روی سفالینه ها با 

دبیره یی نوشته شده اند که به خط رایج در دبیرخانه 

هخامنشی ها نزدیک است و شمار ایدئوگرام های آرامی در 

انشمندان می مانند که این آن  چنان بسیار است که گاه د

پارتی یا  -کتیبه ها به چه  زبانی نوشته شده اند؟

آرامی؟ از روی محتوا، یادمان ها در بیشترینه موارد 

مدارک مالی باده انبارهای پادشاهی در مهردادکیرت )در 

نیسای قدیم( در زمینه محاسبه مالیات می و سرکه از 

(ی گوناگون اند انگورستان ها )تاکزارها یا تاکستان ها

اما برخی از سنگنبشته ها دارای محتوای دیگری اند. این 

یادمان ها منابع ارزشمندی هم برای تاریخ تحوالت 

اقتصادی و هم  برای بررسی  تاریخ فرهنگ، مذهب  -اجتماعی

درست همین  44و حتا برای تاریخ سیاسی به شمار می روند. 

ان را گونه سفالینه ها با قدمت ظاهرا همان زم

  -باستانشناسان در ویرانه های پایتخت کهن دیگر اشکانیان

 کشف نموده اند.  45در قومیس در خراسان ایران 

 

پسانتر سفالینه های همانندی یافت در سایر محالت نزدیک 

نیز کشف شدند: از جمله نوشته هایی به روی سفالینه ها 

 از کوشه تپه )ترکمنستان(، و نیز مدارک اقتصادی )با
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سوم ترسایی(، نوشته هایی به روی ظروف -قدمت سده های دوم

و پارچه ها از مرو قدیم )با قدمت سده یکم پ. م.(، از 

گیبی قلعه واقع در همان  واحه )با قدمت سده های سوم و 

چهارم ترسایی(، گونیا قلعه عشق آباد و ایگدی قلعه )با 

پور . و حتا از نی46قدمت سده یکم ترسایی )در اوزبوی( 

دوم ترسایی( که در  -در عراق، با قدمت  )سده های یکم

ظاهر از کسانی اند که این ظروف به آنان متعلق بودند.  

47. 

 

سفالینه های پارتی از این هم دورتر به سوی غرب در 

دئوره اروپوس در مرز امپراتوری روم )در سده سوم 

ترسایی( یافت شده اند و دست کم بخشی از آن ها ظاهرا 

 .48ارای بار اقتصادی اند. د

 

مدال های بُرنزی با نوشته های پارتی )با قدمت سده دوم 

 . 49پ. م.( )؟( در دنگره تاجیکستان به دست آمده است. 

 

عالئم پارتی به روی سکه های شاهی پارتی سر از دوره سده 

یکم میالدی )در آغاز کوتاه و پسان ها درازتر( پدیدار می 

در این هنگام روی سکه های ضرب زده شده گردند. این عالئم 

در برخی از استان های زیر فرمان پارت ها هم دیده می 

شوند. برای مثال سکه های سیمین فرماندارن ائلیمایدی؟ 

 دوم ترسایی(. -)سده های یکم

 

نبشته های پارتی دارای اسامی خاص به روی برخی از 

رسایی( ُمهرهای یافت شده از نیسا )با قدمت سده دوم ت

 مانند کتیبه معروف به روی گیما؟ و...  51دیده م شوند.

  

کاغذهای پوستی )پرگامنت( های پارتی در اورومان )در 

کردستان عراق( کشف شده اند. دو پرگامنت به روی یک 

صراحی چسپانده و مهر و موم شده است که دارای  متن  

ده یونانی اند،  اما یکی از آن ها به پارتی بازنویسی ش

است. همه این پرگامنت ها مدارک خرید و فروش بخش هایی 

از انگورستان ها اند. اما متون  یونانی در سده یکم 

پ.م. تدوین شده بودند، در حالی که قدمت متون پارتی 

. پاره های پرگامنتی 52میانه های سده یکم ترسایی است. 

به زبان پارتی که کدام مکتوب کاری بوده است، از دئوره 

 53اوروپوس متعلق به میانه های سده سوم ترسایی است.  

 

 یادمان های مکتوب پارتی مانوی:

قدمت متون مانوی پارتی از سده سوم تا سده دهم ترسایی 

می رسد. این متون بخش چشمگیر ادبیات پارتی را می سازند 

و به آسانی خوانده می شوند. زیرا با دبیره خوانا، زیبا 

انگلو )خویشاوند سوریانی( نوشته شده و ظریف مانوی استر

اند. بیشتر فراگمنت های جداگانه این متون حفظ گردیده 
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است. پیشتر، از آثار مانوی به زبان پارتی همراه با 

آثار به زبان سغدی و پارسی میانه ساسانی یادآور شدیم. 

در این جا در باره آن  اندکی مفصل تر روشنی می  54

متون پارتی از سوی آندریاس و  افکنیم. کلکسیون  اصلی

هینینگ به نشر رسیده اند. اهمیت بزرگی را برای علم 

 -ایرانشناسی دو سایکل چاپ شده سروده های پارتی

 114دارا اند. در این اثر، « آنگد روشن»و « هویداهمان»

فراگمنت سیستیماتیزه شده و با تبصره های زبانشناسانه 

ن از سوی هینینگ به آراسته گردیده اند. چاپ این متو

پژوهش سروده های ایرانی میانه مانوی مساعدت سزاوار 

 توجهی کرده است. 

 

مهم ترین و با اهمیت ترین متون مانوی به زبان های 

تهیه  شده از  chrestomathyپارتی در گلچین قطعات برگزیده 

سوی بویس گردآورده شده اند. متون ترجمه شده و حتا بخشی 

انسکریپسون نوشته شده است. به این متون، از آن ها با تر

واژه نامه یی ضمیمه شده است که در آن واژه های پارسی 

میانه ساسانی و پارتی با ترجمه ها ارائه گردیده اند و 

ترجمه انگلیسی آورده شده است.  نیز ترانسکیرپسیون ها با

باژگونه واژه ها افزوده شده است   به واژه نامه، فرهنگ

 سوانتسیگر تدوین یافته است. که از سوی

 

بخش بزرگ ادبیات مانوی پارتی را سروده ها در بر می 

گیرد. در کل، متون شاعرانه پارتی در سه کتگوری شناخته 

 شده اند :

 سایکل بزرگ شعرها که متشکل از چند بخش اند -1

 سروده های یکپارچه دراز به نام ستایش -2

الفبای سروده های کوتاه که طبق معمول به ترتیب   -3

 آرامی قرار دارند. 
 

در شعرسرایی پارتی مانند شعرسرایی پارسی میانه ساسانی 

سنت های ایران باستان حفظ گردیده است. پسان ها متون 

شاعرانه پارتی از ارزش های واال تهی می گردند، چون از 

سوی سغدیانی سروده می شوند که برای ایشان زبان پارتی 

انوی بود. در بیشتر دست نویس دیگر یک زبان مرده مذهب م

های مانوی، متون شعری از نگاه شکل همچون نثر ارائه 

گردیده است، ظاهرا به مقصد صرفه جویی جا به روی کاغدها 

اما پایانه های اشعار و سطور طبق معمول با نقطه های 

رنگی نشانه  شده اند. گاهی مصراع ها و بیت های شعرها 

 شده اند. به گونه خاص برجسته ساخته 

بخشی از متون با تقسیم به مصوت ها نوشته شده اند، برای 

آن که بر موسیقایی اجرای آن )ترانه خوانی ها( تاکید 

بورزند تا سغدیان مانوی بتوانند متون سروده ها را به 

زبان ایرانی غربی درست بسرایند.به ُیمن و برکت مطالعه 

ی ایرانی پیش سروده های مانوی تثثبیت گردید که شعر سرای



 669 

از اسالم، شعرسرایی ناپیراسته یی بود فاقد وزن و قافیه 

به مفهوم راستین آن، درست همانند شعرسرایی 

 انگلوساکسونی و یا آلمانی اولیه. 

 

مانویان در امر گسترش و پخش اندیشه ها و ارزش های 

خاورزمین در اروپا میانجی بودند و از این دیدگاه 

 اریخ ادبیات جهانی بسیار مهم اند. ادبیات مانویی برای ت

 

زبان متون مانوی پارتی، شکل خاوری زبان پارتی است. با  

این هم، شماری واژه های بیگانه در آن ره یافته اند. 

برای مثال بیش از سی واژه عاریه گرفته شده از زبان های 

هندی تثبیت گردیده است. دلیل این کار آن  بوده است که 

آسیای مرکزی تاجایی از آیین بودایی  آیین مانوی در

متاثر گردیده بود. برخی از واژه ها از زبان های شمال 

از سانسکریت.  -غربی پراکریت عاریه گرفته شده بودند

برخی از واژه های دارای خاستگاه هندی از طریق پارتی به 

مانوی سغدی رخنه نموده بودند. چون متون عبادی و مناجات 

مانوی پیشتر از سغدی پدید آمده بودند،  )متون لیتورژیک(

با آن شاید بسیاری از واژه های هندی به مانوی سغدی، از 

 بودایی سغدی ره یافته باشند. 

 

در یکی از اسناد پارتی نشر شده از سوی ورنر زوندرمان،  

اظهارات مانی در باره دبیره هایی که او با آن آشنا 

خط هست که در گذشته سه نوع »بوده است، آورده شده است: 

مانی  سه نوع «. هندی، سُریانی و یونانی -هم رواج داشتند

خطی را بر می شمارد که خود با آن ها آشنا بوده و در 

روند دانشجوی ها و جهانگردی ها، خاستگاه های آن ها 

خط فرهنگ هلنی استان های خاوری  -برایش روشن گردیده بود

زبان هندی )شاید یکی  امپراتوری روم، خطی که بر شالوده

از انواع خط براهمی( پدید آمده بود و او در هنگام 

پویایی های مسیونری خود در وادی رود سند با آن آشنا 

شده بود و خط آرامی که او خود آن را به کار می برد و 

آن را سُریانی می خواند. مانی کدام خط نوی اختراع نکرده 

ی( چند نویسه ویژه را بود، بل تنها به خط آرامی )سُریان

افزوده بود که لیدزبارسکی آن را واریانت مورب خط 

آیین « مرگ»پالمیری می خواند. خط مانوی تا واپسین  دم  

یعنی تا سده  -مانوی در آسیای میانه  به کار می رفت

هشتم ترسایی. مشخصات مفصل خط مانوی را هینینگ و 

 گیرشویچ داده اند.      

 

 پی نوشت ها:

در باره یادمان های مکتوب به زبان پارسی میانه  -36

ساسانی در گستره آسیای میانه نگاه شود به: لوگونین، م. 

ایران در دوره باستان و اوایل سده های میانه: »گ.، 

 .234-231، ص. ص. 1987، مسکو، «اوچرک تاریخ و فرهنگ
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. در باره یادمان هایی مکتوب به زبان پارسی میانه  37

انوی نگاه شود به: راستورگویوا، و. س.، ساسانی م

، در کتاب «زبان پارسی میانه»مولچانووا، ای. ک.، 

  15، ص. «مبانی زبان شناسی ایرانی: زبان پارسی میانه»

 و نیز:

ترکستان خاوری در عهد قدیم و اوایل سده های میانه: »

 302-297، ص. «تبارها زبان  ها و آیین ها

 و نیز:

Boyce M. Manichaian Middle Persian Writings- CHL. Vol. 3 (2) 1938-

p.1196-1204. 

 

در باره یادمان های زبان پارتی نگاه شود به آثار  -38

 یادشده: ُارانسکی، راستورگویوا و بویس

39. Gropp G. Die Parthische Inschrift von Str-Pole ZDMG- 1968, Bd. 118, 

H.2-S. 315-319, 

Henning W. D. Mitteliranisch- Handbuch der Orientalistik, 1 und 1V  

Iranistik, 1, Lingvistik.- Leiden 1958, S-41. 

40. Ghirshman, R. Un bas-relief d, Artaban V aves inscription en Pehlevi 

arsacide.- Monuments et Memoires de le Fondation E. <polit.- vol 44 – Paris, 

1950, P. 97- 107.  

 

41. Geiger B. The Middle Iranian Texts, Kraeling C. H. The Excavations at 

Dura- Europos. Final Report. 8.-pt.1.- New Haven, 1956.-p. 314-317. 

 

 . نگاه شود به هینیگ همان اثر42

.  در باره کتیبه های ساسانی نگاه شود به ماخذی که 45

 مده است.در پایان همین اثر آ

اسنادی از نیسا ». دیاکونوف ای. م. ، لیفشیتس و.آ. ، 44

 1960، مسکو، «از سده یکم پ. م.

 و نیز:

Diakonoff I.M., Livshits V. A. Parthian Economic Documents from Nisa.- 

CII, pt. 2.-vol 2, 1976. 

 

45. Bivar A.D.H. The First Parthian Ostracon from Iran// JRAS.- 1970.- p. 

63-66. 

 

، عشق آباد، «اوزبوی در عهد باستان». یوسف اف خ.، 46

1986 ،169/173. 

 -کتیبه هایی پارتی نو از ترکمنستان». لیفشیتس و. آ. 47

 1978، عشق آباد، «تاریخ و باستانشناسی آسیای میانه

کتیبه های نو پارتی از »و نیز : لیفشیتس و. آ.، 

 1084نکت پتربورگ، ، سا«تزکمنستان و عراق

48. Harmatta J. Die Parthischen Ostraka aus Dura- Europos- AAASH- T. 1, 

VI. 1958, Fasc. 1-2 
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، «گزارش کار دسته کاوشگری دنگره». دنیسف ای. پ.  49

 . 97، ص. 1980دوشنبه، 

. در باره عالیم روی سکه های پارتی نگاه شود به: 50

، ص. «زبان پارتی»نوا ی. ک، راستورگویوا، و. س.، مولچا

 و بویس همان اثر 149

نوشته هایی به خط پارتی یافت شده ». دیاکونف م. م.، 51

 1954، «از نیسا

52. Nyberg. H. S. The Pahlavi Dicuments fro Avroman.- Le Monde Oriental.- 

1923. Vol 17.- Fasc. 2-3 
 و نیز : 

بان آرامی از در باره سندی به ز»بوگومولف م. ن.، 

، سال 2، پیک دانشگاه سانکت پتر بورگ، شماره «آورومان

1967 

53. Harmatta J. The Parthian Parchment from Dura- Europos.- AAASH.- T.5, 

1957. 

. در باره یادمان های مانوی پارتی نگاه شود به: 54

ُارانسکی همان اثر و نیز راستورگویوا و مولچانوا، همان 

 مین گونه:اثر و ه

Doyce M. Parthian Writing and Litterrature.- CHI.- vol. 3 (2), 1983.-p. 1162- 

1164.  

 
 

  

             

 
 پیوست ها

 
 یادداشت: 

ما در بخش پنجم کتاب به تفصیل در باره دوره اشکانیان و 

زبان پهلوی پارتی نوشته بودیم. چون از زمان پخش آن 

می گذرد، اینک بار دیگر بخشی از  نوشته نزدیک به یک سال

آن نوشته را می آوریم تا دوستان بتوانند نوشته دست 

داشته را با آن مقایسه نمایند و به برداشت های بهتری 

 در زمینه  دست یابند.

    

 1پیوست شماره 
 

 عزیز آریانفر

 

 همگونی ها، هموندی ها  و همانندی های

ان پارسی دری زبان پارتی )اشکانی یا پهلوی( با زب

 امروزی
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به گونه یی که می دانیم، در چند دهه پسین سده بیستم، 

باستانشناسان شوروی پیشین و ترکمنستان موفق به کشف 

-15آثار بس ارزنده و گرانبهایی از شهر نسا )نیسا( در 

کیلومتری عشق آباد )اشک آباد( مربوط دوره  18

های پیشتر  فرمانروایی پارت ها یا اشکانیان و حتا دوره

از آن هم گردیدند. کشف این آثار بی نظیر، در پهلوی 

کشفیات همانند دیگر در ایران و میانرودان و تورفان، به 

گونه شگفتی برانگیزی برگوشه های تاریک و ناشناخته 

 تاریخ تقریبا پنج سده یی اشکانیان روشنی می افکند.

 

تاب های می دانیم که دانشمندان شوروی پیشین، مقاالت و ک

بسیاری در باره زبان های ایرانی، از جمله زبان پارتی 

)پهلوی یا پهلوانیک( نوشته بودند که به ویژه آثار در 

باره زبان پارتی در پرتو داده های این آثار ارزشمند، 

بس شایان توجه اند. خوشبختانه چند تا از این آثار در 

این هم، ایران به زبان پارسی دری برگردان شده است. با 

هنوز کار بزرگی در پیش است و بایسته است تا آثار دیگری 

 هم ترجمه به دسترس شیفتگان  فرهنگ و زبان گذاشته شود.

 

 در این جا چند تا از این کتاب ها را بر می شماریم:

نام های کالمی )وربال( در زبان »آساتریان گ. س.،  -11

ون )بر پایه داده های مت« های ایرانی میانه و پارتی

 1983تورفانی(، سانکت پتربورگ، 

دیاکونوف، ایگور میخاییلویچ، لیوشیتس و.آ.،  -12

)نتایج « اسنادی از نیسا از سده یکم پیش از زادروز»

 1960مقدماتی کارها(، مسکو، 

زبان های ایرانی توده های آسیای »لیوشیتس و.آ،   -13

 ، جلد یکم1962، مسکو، «میانه

شده برای چاپ  ، تهیه«زبان پارتی»لیوشیتس و.آ،  -14

 1975سوم دانشنامه کبیر شوروی، جلد نزدهم، مسکو، 

مولچانووا ای.ک.، زبان های ایرانی میانه، مسکو،  -15

1978 

 -تجربه پژوهش های تاریخی»َرسَترگویووا و. س.،    -16

، مسکو، جلدهای یکم و دوم، «تیپولوژیک زبان های ایرانی

1975 

اسی پیش درآمدی بر زبانشن»ُارانسکی، ای. ام،   -17

 1979، چاپ دوم، مسکو، «ایرانی

زبان های ایرانی در پرتو »ُارانسکی، ای. ام.،  -18

 1979، مسکو، «روشنایی تاریخی

زبان »َرسَترگویووا و. س.، مولچانووا ای. ک.،   -19

در کتاب مبانی زبان شناسی ایرانی/ زبان های « پارتی

 1981میانی ایرانی/، مسکو، 

تاریخی زبان های  -دستور قیاسی»رسترگویووا و. س.،  -20

 1990، انتشارات زبان شناسی، مسکو، «غربی ایرانی
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روشن است فهرست این گونه آثار بارها بیشتر از آن است 

که ما در این  جا همچون مشت نمونه خروار آوردیم.  اما 

از دید این کمترین، یکی از کتاب های بسیار ارزشمند در 

« بان های ایرانیز»باره زبان های ایرانی، کتاب سه جلدی 

است که از سوی پژوهشکده زبانشناسی پژوهشگاه علوم روسیه 

به چاپ رسیده است. این کتاب ها زیر نظر دانشمندان 

برجسته یی چون و. ن. یارتسیوا، و. م. سولنتسف، ان. ای. 

تولستوی، و. س. رسترگویوا، و. ای. ایفیمف، و. و. 

ه و ویرایش و مشکالو، ن. و. روگووا و ژوی ائدلمان نوشت

 به زیور چاپ آراسته شده اند. 

 

از این سه کتاب، آن چه مورد نظر ما در نبشته دست داشته 

« زبان های ایرانی شمال غربی»است، جلد دوم آن زیر نام 

پژوهشی در  -است که در برگیرنده سی و هفت مقاله علمی

باره زبان های مورد نظر می باشد که به قلم برجسته ترین 

اسان این زبان ها نوشته شده است. از این میان، آن کارشن

چه برای ما بسیار مهم است، مقاله استاد ای. ک. 

است. روشن است ترجمه « زبان پارتی»مولچانووا زیر نام 

این کتاب و به ویژه این مقاله در آینده از واجبات است. 

با این هم در این جا می کوشیم دست کم  نگاهی بیفکنیم 

از واژه ها و جمله ها به زبان پارتی یا  به شماری

اشکانی که بسیار با زبان کنونی ما همانندی دارند و من 

از این مقاله برای خود برداشت و یادداشت  و بایگانی 

 نموده ام. 

 

تنها می خواهم یادآور شوم که شاید این ها مربوط دوره 

های پسین تکامل تاریخی این زبان بوده باشند که به 

نه بسیاری از دیگر زبان ها، به ویژه زبان های پیما

باشندگان غرب و جنوب پشته ایران و نیز زبان های 

میانروادنی، ارمنی و قفقازی، رومی خاوری و ... تاثیر 

 پذیر گردیده بود.  

 مرغ -مورگ

 برادر، برادران

 زن، زنان -جمع( -ژن )ژنین

 ساعت سه -هری زمان

 ورانی، مقدس( خدایان روشن )ن -َبگان روشنان

 خدایان برجسته و ارجمند -َبگان پادیشفراوند

 این، همین -این، ایم، ایمین

 آن ها -هاوین

 همه -َهروین

 پور  پور )فرزند  فرزند یا نوه( –پوهر و پوهر 

 پوراهی  -یادداشت: در زبان اوستایی

 این بوستان )باغ( من است. -این من بودستان

 مادر او -اوش ماد 
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 تو روشنی من هستی –من  -چه روشنیفت ای

 از تو -َتَون

 از من -من َان

 آموژه= آموزه، آموختن

 زاَدگان= فرزندان

 ابی= بدون

 اندر= دورن

 پروان= پیش رو

 گریفت اود بست بود= او را گرفتند  و بستند

 روشن -روژن، َروشن

 آویستن= آمیختن، مخلوط کردن، گد کردن 

ه اشا= و پس از چند ایژ آ اما -اود َچَوند پد چه تو پد

 گام تو نزد ما می آیی؟

 رشک

اود که او تو َزنه، تو بید او هاو مه زن، اود که اد تو 

پدکین ایشته )ه شته(، تو بید اد هو پد کن مه ایشته= و 

هرگاه کسی تو را بزند، تو به نوبه خود او را مزن و اگر 

 کسی از تو  انتقام بگیرد، تو باید از او  انتقام مگیری

او که رشک پد تو َبرن=  و اگر کسی بر تو رشک برد یا   

 اگر بر تو رشک برند

او  چاواگان کد ابر اسنگ وَارَان ورنده= و مانند آن که 

 هر گاه بر سنگی باران ببارد

 گریف از َبَزگ= رهایی یافتن از شرارت )َبزه(

 کمک -ادیاور

 نیرو، زور، توان -َزور

داختن نی شاهند= و درست اود هاوین وَارَان ها اسنگ وی

 مانند آن که هرگاه بر سر سنگ باران ببارد.

 پیداگ بود= پیدا بود

 تاریکی -تار

 نشاید -نی شاید

 آمدیم -اگاد هیم

 فرمان

 درختان م ن ک رد بارور 

 دیُدم= دیدم

 پاد هو شب چه شمبت= در آن شنبه شب

 کسی -ک س

 چیز

 کدامین، عوض -ا یوز

 ونهآن گون= آن گونه، همان گ

 چاند= چند    

 اید= این جا 

 اود= آن جا

 پس

 مرد

 ایست
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اندر وهشت که تو نام برآیی اواگون بود ستان اهاد 

چاواگون ایم من بودستان= ]آیا[ اندر بهشت که تو در 

باره آن به من سخن می گویی، بوستانی چون بوستان من 

 بود؟   
 خفت

 آن ها، ایشان -اوشان

  نی پرمایم که= فکر نکنم که

 انداگ= اندوه

 چه شان= چه سان

 تیرگیستر= تیز تر

 َوتر=بدتر

 پ ریوز= پیروزی

 چه وسند= به خاطر چه؟

 یک-ا و

 دو

 سه-ه ری

چفار= چهار )شاید از زبان های ایرانی خاوری برگرفته 

 شده باشد(

 چوهار، چوهارم= چهارم

 شش -شوا

 هشتم

 از پس

 از شما )مانند شهر تان، کشورتان و...( -تان

 = از آن ها شان

 بشنو -ا یشنو

 ا شنوید= بشنوید

 توآگدی؟= توآمدی؟

 من خفت ایستم= من  خواب هسنم

 فرمودن

 گریفت= گرفت

 کیرد= کرد، نمود، انجام  داد

 هیشت= گذاشتن، رها کردن، ه شتن

 دید

 خندان

 مانند

 زیر= زیرک

 کار

 هم وردیشن= همایش، گردهمایی، نشست، جلسه

 نند زبان انگلیسی[درست ما« یشن»]جالب است، 

 اشناس= شناختن، شناس

 از مصدر چمیدن، راه رفتن -َچم

 زیان، گناه -ویژند

 ویژندگار= بزهکار، بدکردار، زیانکار

 تم= تاریکی

 ]در زبان پشتو هم  تورتم= تاریکی و سیاهی[
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 ابیاد= یاد

 همچهرگ= همچهره، همانند

 َخش= خوش

 بوی

 چشم

 رزمیاز= برانگیزنده رزم، رزمیار

 گ زدگ= شیر زاد، بچه شیرشر

 زی، زاد= فرزند، زاده

 ]در زبان پشتو هم زی به معنای زاده است[

 برد

آواز، گفتار نرم و آرامشبخش و  –نیواز= نیوازش ) واز 

 دوستانه(

 آخیز= برخاستن

 فراز شد= برخاست، به پا خاست، بلند شد

 شدن= رفتن )آمد و شد(

 نام بردن

سخن اشنود= هنگامی که توران  کد توران شاه اد َاَژدان ایم

 شاه  و درباریان )آجودان ها/ یاوران( این سخن بشنودند

 فرشتگان

 آموزاگ= آموزگار

 دین

 آپادان= آبادان

 ژیوار= زنده جاویدان، بی مرگ، 

 ]در زبان  روسی هم ژیف به معنای زنده  است[ 

 شب

 پاد هو شب چه شمبت= در آن  شب شنبه

 = چیز خوش آیندی  نیست.چیز نی است چه خوژ )خوش(

 نَوگ شهر= شهرنو

 شهوار= شاهانه، شهوار

 از بابل زمیگ= از بابل زمین

 یزد، یزدان= پرودرگار،آفریدگار 

 اروان= روان، ارواح

]به گونه یی که دیده می شود، روح عربی از روان پارتی 

 گرفته شده است.[

 

  

 داکتر اوئه البروک و داکتر سلویا وینکلمان

 از آلمانی به پارسی دری: عزیز آریانفرگزارنده 

 «پارت: ابرقدرت فراموش شده»برگرفته از  کتاب 

  

 
 زبان و خط پارت ها )اشکانیان(

 

 یادداشت گزارنده:
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آنچه در این مقاله می خوانید، ترجمه بخشی است از کتاب 

که به « پارت: ابر قدرت فراموش شده»تازه به چاپ رسیده 

سان آلمانی به زیور چاپ آراسته خامه دو تن از خاورشنا

 شده است.

  

با داوری از روی یافته های مکتوب و پژوهش های 

زبانشناسیک می توان گفت که در دولت پارت ها روی هم 

رفته سه زبان اصلی مختلف در کنار هم )موازی با هم( 

 رایج بود: یونانی، پارتی  و آرامی.

 

بود که به روی زبان یونانی، زبان نخستین )اصلی( اداری 

سکه ها با حروف یونانی هم قابل تشخیص اند.  زبان 

یونانی به وسیله مهاجران یونانی تبار از دوره 

هخامنشیان در گستره ایران شناخته شده بود و مردم با آن 

آشنا بودند و در دوره سلو یکی ها در ایران و در گستره 

 . باختر و سرزمین های شمال غربی ایران پخش شده بود

 

روشن است زبان آرامی نسبت به زیان یونانی که در دوره 

هخامنشیان به عنوان زبان اداری به کار می رفت، برای 

مردم ایران آشناتر بود و از خط آن کار گرفته می شد و 

 Lingnaدر اصل همانند یک زبان سراسری و عمومی همچون 

Franca )د استفاده می ش )زبان بین القومی یا میانتباری

زبان همگانی یعنی زبان قابل فهم برای همه در که به سان 

گستره دولت پارت یک زبان پذیرفته شده و جا افتاده و 

     تثبیت شده بود. 

 

زبان سوم، زبان پارتی بود که آهسته آهسته همگام با پهن 

شدن سیطره پارت ها بر ایران و میانرودان )بین النهرین( 

ارتی در آغاز تنها در نواحی گسترش می یافت. به زبان پ

پ. م. در ترکمنستان،  247هسته یی دولت شاهی پارت در 

خراسان و گرگان سخن گفته می شد. این زبان رفته رفته در 

سراسر مناطق فتح شده به زبان درباری و اداری دودمان 

 اشکانی مبدل می گردید. 

 

در کنار زبان پارتی در مناطق مفتوحه زبان های بومی هم 

به هستی خود ادامه می دادند. مانند زبان های باختری، 

ارمنی، سغدی و برخی از زبان های قفقازی....و نیز زبان 

های مناطقی از اروپای باستان که وقتا فوقتا زیر حاکمیت 

 -و نفوذ پارت ها قرار می گرفتند مانند زبان های یونانی

رامی و آ-َمق دونی، التینی و همین گونه زبان های پالمیری

عربی نیز رایج بودند و برخی از نامکسان های این  -نباتی

 زبان ها به گستره پارت هم راه  یافته بودند.
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در استان فارس، به یکی از لهجه هایی سخن گفته می شد که 

ریشه در زبان پارسی باستان داشت و آهسته آهسته با گذشت 

 زمان زبان پارسی میانه گردید.      

 

یل همین چند زبانی بودن ظاهری گستره بابل درست به دل

 ضرور بود که در مناطق مفتوحه یک زبان اداری واحد داشت.

 

زبان پارتی، یک زبان ایرانی شمال غربی است از گروه 

زبان های هندوایرانی که متعلق به خانواده زبانی 

هندوژرمن )هندواروپایی( می باشد. زبان پارتی از دید 

ه( با زبان مادی قدیم و زبان های لنگوستیک )فقه الغ

 جوان کردی و بلوچی خویشاوند است. 

 

خط پارتی مرتبط با زبان پارتی احتماال در سده دوم پیش 

از میالد آغاز به گسترش نموده بود. در این زمینه 

یافت شده در نیسا )در « راکای خاوری»سنگنبشته سفالین 

یا عالیم خطی( نزدیکی عشق آباد( گواهی می دهد. خط )حروف 

پارتی از راست به چپ  به صورت افقی نوشته می شد و تا 

دوره ساسانی کاربرد داشت. خط پارتی از رسم الخط آرامی 

تکوین یافته بود که در دوره ایران باستان )دوره 

هخامنشی( در ایران در کنار خط میخی به کار برده می شد. 

ذ پوست( در با رواج یافتن برگ پاپیروس و پرگامنت )کاغ

دوره هخامنشی، خط میخی از میان رفت. اما نشانه های خط 

آرامی در دوره های آینده هم شالوده دبیره های ایرانی 

میانی را )از سده های چهارم و سوم پ. م. تا سده های 

هفتم/ هشتم( ساختند. از جمله برای دبیره پارسی میانی 

روشتی هندی )پهلوی(، سغدی، خوارزمی و همچنان برای خط خ

و روشن است برای خط پارتی که خود برگرفته و برخاسته از 

 الفبای آرامی بود.  

 

برای رمزگشایی )خوانش( زبان پارتی، کاربرد دبیره آرامی 

یک مشکل بسیار بزرگ بود، زیرا میان خط و زبان پرتگاه 

بزرگی وجود داشت. چون خاستگاه هر یک کامال جداگانه بود: 

دارای خاستگاه هندوایرانی می بایست به یعنی یک زبان 

رسم الخط سامی نوشته می شد. رسم الخط سامی متشکل از 

الفبای صامت )بی صدا( است. از این رو، نمی توانست  

اصوات یا آواها ]ی زبان های ایرانی[ را به گونه درست 

بازتاب دهد. از همین رو، حروف در بستگی از حاالت به 

می شدند. از جمله هیتروگرام های  گونه های مختلف تلفظ

)فریم های مستقیم یا اطارات  Straight framesنامنهاد  

( یعنی واژه هایی که یک Heterogrammeمستقیم به آلمانی 

طور نوشته و یک طور دیگر خوانده می شوند. برای مثال، 

ملکین »لقب شاه شاهان با دبیره آرامی بدون آوا به شکل 

خوانده می شد «مالکین ملکا»بان آرامی نوشته و با ز« ملک

 که همین گونه به زبان پارتی شاهنشاه خوانده می شد. 
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به دلیل همین پیچیدگی ها، و نیز به دلیل این که شمار 

اندک اسناد به خط پارتی به دست آمده است، زبانشناسان 

برای احیا و خواندن متون پارتی، نخست زبان های دیگر 

 زیه و تحلیل می کنند.مرتبط با آن را تج

 

این واقعیت که زبان پارتی همچون زبان اداری تا آسیای 

میانه و  قفقاز به کار برده می شد، به آن انجامید که 

در بسیاری از زبان های ایرانی میانی چه در سغدی، چه در 

ارمنی و چه در پارسی میانی همانند زبان های سوری و 

و شمار بسیاری از واژه آرامی و هم در خود زبان پارسی ن

های پارتی حفظ گردیده است.  به ویژه واژه های بسیاری 

به زبان پارسی میانی ساسانی از زبان پارتی همچون واژه 

 های دفتری راه یافته بود. 

 

زبان پارسی میانی متعلق به شاخه جنوب غربی زبان های 

ایرانی غربی است که برخاسته از پارس می باشد که در 

هخامنشی ها به نام پارسی باستان یاد می شد و به دوره 

آن سخن گفته می شد. این زبان )زبان پارسی میانی( با 

رشته کاملی از واژگان زبان پارتی آمیخته و آرایش یافته 

بود، به ویژه سرشار از واژه ها در عرصه های مدیریت، 

ادبیات، مذهب و نظامی بود.  تا جایی که می توان پذیرفت 

ه ویژه بسیاری از چیزها علی الخصوص س َمت های که ب

کارگزاران و ساختارهای مدیریتی که پسان ها از سوی 

ساسانیان به کار گرفته شدند، در واقع در دولت های پارت 

 ها وجود داشتند.

 

برای بازشناسی زبان پارت ها مطالعه زبان ارمنی نیز 

از چند اهمیت ویژه  دارد. زبان ارمنی به دلیل سیطره در

سده یی اشکانیان و ساسانیان زیر نفوذ نیرومند زبان 

پارتی بود و از آن  تاثیر پذیرفته بود. گذشته از این 

ها، خط ارمنی، رسم الخط آرامی را در کنار شماری از 

ویژگی های زبانی و آوایی زبان آرامی به ارث برده است. 

جه از همین رو ممکن می گردد تا تلفظ واژه ها و در نتی

 اصوات زبان پارتی را بازسازی و بازخوانی نمود.

 

اسناد به زبان پارتی از دوره  فرمانروایی پارت ها هم 

بسیار اندکشمار اند. بخش بزرگ شواهد و مدارک مکتوب به 

 2500زبان پارتی در نیسا یافت شده است که در برگیرنده 

می باشد که با رسم « راکای خاوری»برچسپ های سفالین از 

الخط آرامی بر جا مانده اند. این یادمان های مکتوب که 

از سده یکم پیش از میالد مانده اند، و روی هم  رفته 

مربوط به خرید و فروش مشروبات اند، شامل داده هایی اند 

در باره مقدار، محل صدور و وضعیت حمل و نقل آن. همچنین 

ا می توان شماری از نوشته ها روی پارچه های سفالین ر
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دید که ظاهرا به عنوان متون تمرینی برای کارکنان تازه 

کار استفاده می شده اند. با توجه به این که نام های 

صاحبان آن ها هم آمده است، می توان از روی آن گفت که 

خواندن و نوشتن به هیچ رو محدود و منحصر به دربار 

نبوده است و مردم  هم در زندگانی روزمره از آن کار می 

رفته اند. این یافته ها آن واقعیت را تایید می دارند گ

که این  گونه نوشته های روی سفالینه ها از مناطق کم 

نفوس و از حیاط های کوچک با نام های صاحبان آن یافت 

شده  اند. دلیل این که چرا این نوشته های سفالی بسیار 

مهم اند، این است که سایر نوشته ها حفظ نگردیده و تنها 

 همین ها تا کنون سالم مانده اند. 

 

یادمان های فزونشمار دیگری هم در جنوب ترکمنستان در 

کونجه قلعه، ایگدی قلعه و در واحه مرو در ارک )ارگ( 

قلعه و گوجار قلعه و نیز در ایران در شهر قومیس و 

تورنگ تپه و در بین النهرین در نیپور یافت شده است. 

ف و اشیای فلزی با خطوط کوتاه همچنین گروه بزرگی از ظرو

 یافت شده که تا هنوز به پیمانه وسیع نشر نشده اند.   

 

مانند منابع چینی و سایر منابع، بسیاری از متون مربوط 

به مسایل اداری پارت ها هم به روی چرم نوشته می شدند 

که با گذشت زمان از میان رفته اند. تنها بخشی از نوشته 

نت )پوست( و یا گلدان های ساخته شده ها که به روی پرگام

از گل ُرس درج شده بودند، تا کنون حفظ گردیده  اند. از 

سندی  -جمله یکی از نبشته ها در اورومان در غرب ایران 

نوشته شده به روی پرگامنت به زبان پارتی است با خط 

میالدی. متن در باره مسایل عوارض  53آرامی متعلق به سال 

ش زمین می باشد. همچنین یک سند مربوط به مالیاتی و فرو

کیلومتر  300وام در باره یک زمین استپی )دشتی( به وسعت 

در مرز استان در راه دور از میهن صاحب آن قرار داشته، 

 یافت شده است. 

 

می توان در باره آن هم سخن گفت که از  پاپیروس هم به 

ده است عنوان کاغذ نوشتن وثایق در پارت کار گرفته می ش

که در دولت یونانو باختری تهیه می شده است. در اتاق 

سال پیش از میالد از سوی  300گنج کاخ شهرک آی خانم که 

سلویکوس یکم در مرز خاوری باکتریا تاسیس شده بود، 

ابزاری سپید رنگی یافت شده است از پاپیروس و پرگامنت 

است  که با خاک و گل داخل آن چنان پیوند خورده و آمیخته

که تنها با فناوری هایی ویژه پژوهشی، برخی از صفحات 

شماری از رساله های ارسطو را می توان رمزگشایی کرد و 

خواند.  در میان آثار حفظ شده و بیرون شده، یک فیگور 

در سلویکیا در  1984هیراکلیس دیده می شود که به سال 

 کرانه رود دجله یافت شده است. 
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ختلف دارای اهمیت ویژه می باشد: نخست این اثر به دالیل م

این که این کتیبه )سنگنبشته( درازترین اثر مکتوب به 

زبان پارتی می باشد که تاکنون به دست آمده است. دو 

دیگر، این اثر مکتوب همزمان به دو زبان تحریر یافته 

است: به یونانی و پارتی. همراه با آن، این اثر یگانه 

امانده از دوره پارت ها است. سه اثر یونانی پارتی برج

دیگر، این اثر یک سند گواهینامه تاریخی است که در آن 

از یک رویداد سیاسی یاد شده است. یعنی فتح پاراکینه از 

سوی پارت ها و چهار دیگر، این  که این اثر از اهمیت 

همزمان خدای هراکلیس یک نیمه خدای یونانی که در دوره 

وب بود و ورثرغنهپارت  ها به ویژه محب
192

یک خدای  -

 پیروزمند جنگی ایرانی قدیمی.

                                                 
192

هرام بَ »یم: . در ویکی پیدیا در زمینه چنین می خوان 

است  یرانیا زدانیو از ا یزرتشت میورثرغنه از مفاه ای

 .باشد یم روزیشکن و پ مانع یکه نام او به معنا

 ایبه گونه َوَره ران  انهیم یبهرام در متون پارس واژه

است. بهرام به  َوَره رام و در اوستا به صورت و ر ث َرغ َنه آمده

 یدوست داشتن اریباستان بس رانیدر ا بخش یروزیصورت پ

 یها اوستا که از بخش شتی نیچهاردهم شتیاست. بهرام  بوده

بهرام سروده  شیدر ستا رود یاوستا به شمار م یرزم

 است. شده

 ی:شناس نام

شکن( در  )مانع vrtra-g'hanبه نام * یرانیهندوا زدیا کی نام

به  انهیم ی)ورثرغنه( و در پارس vərəθraγnaاوستا به صورت 

-این شهیاست. ر ران، ورهرام و بهرام در آمدهشکل وره

)زننده موانع(  wltro-gwhen-آن به صورت * ییهندواروپا

 .شود یم یبازساز

vṛtrahan ندرایا یهند زدیا یها از صفت یکیشکن( که  )مانع 

 واژه بهرام است. نیهم زین باشد یم

 ،یبه صورت واهاگن و ورام، در سغد یورثرغنه در ارمن نام

ُارالگنو،  ،یدر زبان کوشان هرام،یور ،یر پارتوشن، د

 است. درآمده

 .ندیگوی ام هر ماه بهرام م ستیبه روز ب زین و

 :ها یژگیو

و  رومندیاهورا ن دهیاست که بهرام آفر آمده شتی بهرام در

 ورشیدارد. او  یزیشگفت انگ یینایب یرویفرهمند است و ن

و  ها یوو چه کَ  ان،یهمه دشمنان را، چه جادوان و پر

و  یجهان را تازگ شکند، یرا در هم م« ستمگر» یها َکَرپان

کند.  یها را بر آورده م آرمان یو به خوب بخشد یم یآشت

و  رومندیو بازوان ن یفرزندآور ییتوانا نیچن بهرام هم

 .بخشد یم یریو دل یتندرست

 است: شده داریها پد که بهرام به صورت آن ییکرهایپ

 تندتاز   باد  

 ن،یزر یها با شاخ ییباینر  ز گاو  
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دست روزگار همچنان شمار اندک کتیبه های سنگی یی را که 

بیشتر آن ها در دوره فرمانروایی ساسانیان نوشته شده 

بودند، جاودانه نموده است. از  جمله برای مثال نوشته 

م های شاهانه ساسانی نقوش روی صخره ها و برج نقش رست

)شاپور یکم( و پایکولی )نرسه یکم( و کتیبه های اروپایی 

کهن اند. در نقش رستم، برای مثال چنین دیده می شود که 

اردیشیر یکم در یکی از نقوش  -نخستین پادشاه ساسانی

کنده شده به روی صخره ها از اهورامزدا حلقه شاهی را 

دریافت می دارد. به روی اسپ ها به یکی از زبان های 

ارسی میانی، پارتی و یونانی نوشته هایی نقش بسته است پ

 که صحنه را شرح می دهند.

 

از دوره پارت ها یک کتیبه قدیمی بر جا مانده است به 

روی یک صخره در سر پل ذهاب در رشته کوه های زاگرب در 

یکی از مقرهای ساتراپ ها که در باره پادشاه پارت گودرز 

دوره مشهور پارت ها از  اطالع می دهد و یک کتیبه از

 بیستون. 

 

آخرین کتیبه پارتی پیش از واژگونی اشکانیان در شوش از 

 میالدی است در نزدیکی تنصیب ساتراپ خاواساک.   215سال 

 

بخش بزرگی از آگاهی های ما از دوره پارت ها از روی 

نوشته هایی است که مقارن با اوایل سده بیستم در واحه 

سینکیانگ چین( کشف شده اند. این ها  تورفان )در استان 

متون نوشتاری یی اند از سده های هشتم تا یازدهم میالدی 

که نظر به ریشه و خاستگاه خود به دوره رواج آیین مانوی 

)در اواخر دوره پارت ها( بر می گردند. در این قطعات که 

نام گرفته  اند، « فراگمنت های )قطعات( تورفانی»به نام 

خش بزرگ آن در موزه برلین به نمایش گذاشته و امروز ب

شده اند، نوشته هایی به زبان های مختلف ایرانی میانی 

آمده اند، از جمله پارسی میانی، پارتی، سغدی، ساکی و 

باختری. با تجزیه و تحلیل این متون برای نخستین بار 

ممکن گردید که زبان های میانی پارسی و پارتی را به 

                                                                                                                                                             

 زرد و ل گام زرنشـان یها با گوش ییبایز دیسپ اسب

 کننده زیوخ و رهرو و جست زرویو ت ریسرکش و گازگ شتر  

 تازد، یم شیبه پ زیت یها که با دندان ینر گراز

 با،یدرخشان و ز یپانزده ساله و فروغمند، با چشمان یمرد

 کوچک یها و با پاشنه

و  َدرد یو از باال م ردیگ یم نییکه از پا« غ ـنوارَ » پرنده

 است نیمرغان، تندتر انیدر م

 چداریپ یها با شاخ ییبایز یدشت قوچ

 زیسرت یها با شاخ ییبایز یُبـز  دشت َنر

در  نیورآذیو ز نیکارد  زرکوب و نگار کیکه  یشکوهمند مرد  

 گ. -«.بر داشت
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یک دیگر تفکیک کرد و آگاهی خود را در گونه آشکار از 

باره زبان های ایرانی به گونه قاطعانه توسعه داد. 

مقارن با کشف نبشته های تورفانی، متون پارسی میانی 

تنها به شکل دبیره پهلوی در دست بودند که از روی زبان 

آثار زردشتی شناخته می شدند. امروزه هم متون تورفانی 

منبع برای تحقیقات پیرامون زبان  پارتی همچون مهم ترین

 های مختلف ایرانی میانی مانده اند.  

 

از متون پارتی و ایرانی میانی مانوی، متفاوت از دیگر 

آثار که در یک نسخه منحصر به فرد اند، شمار بسیاری در 

 «     ایران حفظ گردیده و به همان شکل اوریجینال مانده اند.

 
 

در باره متون یافت شده در  در این جا مقاله یی را که

تورفان نوشته شده است،  با اندکی ویرایش خدمت پیشکش می 

 کنیم:
 

 
  یفومش یشکر

 نو یفارس یمتن ها نیدر کهن تر یعرب لیدخ واژگان

 (از مجموعه تورفان ی)به خط مانو

 

چه نثر و  ،یفارس اتیادب خیتار هیاول تیما از وضع یآگاه

است  افتهیها بازتاب  سیتنواز دس ی( در گروه۱چه نظم، )

کاوشگر  تیا( چهار ه۱۹۰۲) ستمیکه در آستانه سده ب

( و آلبرت ُفن ُلُکک ۲آلبرت گرونو د ل ) یبه سرپرست یآلمان

( )ترکستان ۴) گانکینسی التی( در واحه تورفان در ا۳)

 یمیقد قت،یکشف کرده اند. در حق ن،ی(، در غرب چخاوری

ما به  یبرا انیمانواز  یمدارک  زبان و ادب فارس نیتر

 (۵مانده است.) ادگاری

 

از  افتهیگروه  از مدارک باز نیپس از فرستادن نخست

 شیدریفر ،یسرپرست وقت  موزه مردمشناس ن،یتورفان به برل

 یونانیاز  ،یزبان چیکه ه یکس( »٦) ر،کارل مول لهلمیو

موفق  ۱۹۰۴( در ۷، )«ناآشنا نبود شیبرا ،یگرفته تا ژاپن

بود  یکس نیها شد. او نخست سیدستنو نیخط ا ییزگشابه رم

مربوط به  یتورفان یتر متن ها شیکه متوجه شد اگرچه ب

از  ینوشته شده، زبان برخ یمانو ژهیبه خط و یمان شیک

بلکه  انه،یم یفارس ای یپارت ،یسُغد نهقطعه ها،  نیا

آن که حتا  زتریانگ جانیه نینو است؛ و از ا یفارس

 یعرب ل  یواژه دخ ازدهیدارد. او  زین یعرب لیواژگان دخ

بازمانده به خط  یرا در اثرش، دستنوشته ها M106قطعه 

( نام برده است. ۸) ن،یاسترانجلو از تورفان، ترکستان چ

 یقطعه ها نینشان داد که زبان ا یبعد یپژوهش ها (۹)

و مورد انتظار، که  ختهیفره یدر ینه آن فارس ،یفارس
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 ؛یدر یو فارس انهیم یفارس انیل  ماست حد فاص یزبان

نو   یفارس»بتوان آن را  دیدر مرحله گذار که شا یزبان

 خواند.  «نیآغاز

 

  یعرب یو نفوذها ینو  مانو یفارس ی: زبان و امالکمی بخش

  گاهی: نفوذ و جایدر ترکستان شرق یعرب زبان

 ریدر تورفان، در مس ،ینو به خط مانو یفارس یها متن

ـ مسلمان،  یمانو یطیو در مح شمیجاده  ابر یشاخه شمال

( نوشته شده یالدی)نهم م یقمر یدر حدود سده چهارم هجر

در  یاسالم یسده ها نیدر نخست یسغد یجیاست. با سقوط تدر

 انیددر منطقه، سغ یفارس تیسمرقند و بخارا و بسط و تثب

غرب ـ شرق  کاشغر ـ قراشهر در رفت  یکه در طول جاده تجار

نقاط  نیتا دورتر یبودند، وارثان انتقال فارس و آمد

زمان بود که  نیشدند. در ا شمیجاده ابر یشاخه شمال

 یتیاقل ای یغوریچه او یچه سغد ،یمانو یها یتورفان

 یم ماز سمرقند الها شهیهم یفرهنگ لیدر مسا»که  گر،ید

 ه،یناح یمذهب یها تیاقل گری( همگام با د۱۰، )«گرفتند

صرف دست فرو شستند و به  یو نسخه بردار یسیاز متقدم نو

 ( ۱۱آوردند. ) یرو یسینو یفارس

 

 ر؛ینوشتند، وال غ یخود م یآنان، در واقع، به زبان مادر

بود.  یاز عرب یواژگان رشیدر حال پذ جیکه به تدر یزبان

به شرق،  یورود اسالم، زبان و خط عرب زپس ا ی( چند۱۲)

 یبه خط عرب یسینو یارسرقم خورد و ف یمانو ژهیسقوط خط و

جامه »جذب اسالم شدند و  جیبه تدر انیمعمول شد؛ مانو

 یاثر» چیه گری. حدود چهار سده بعد ددندیپوش «یمسلمان

 نشده است.  دهید «یبا ُمهر مانو

 

سبک  ن  ینو ی: سّنت ها و گونه هایالخط متاخر مانو رسم

 شناسانه 

 لیاوا در انهیم یژرف تر زبان فارس یو دگرگون تحول

 یبرا ران،یدر شرق ا یفرهنگ طیشرا رییو تغ یدوران اسالم

 جادیا یدیجد یازهایو ن طیشرا زین ینگارش مانو نییآ

 یکرد؛ و در همان حال که واژگان، مضمون ها و مفهوم ها

 یم یهر چه گسترده تر و ژرف تر وارد جامعه مانو دیجد

با  قیو تطب دیجد یجذب عنصرها یبرا زین انیشد، مانو

ـ باز هم مطابق  شیدر سنت خو ییرهاییبه تغ دیجد طیشرا

از  ی. نه تنها ُفرم برخدندیازیشان ـ دست  نهیریبا سّنت د

شد تا  دهیآفر دیجد ییها سهیکرد، که نو رییها تغ سهینو

نبوده  ریکوشش فراگ نیبرآورده شود. اما ا دیجد یازهاین

 یکم را در بر نگرفته است )نک. یعرب یو همه واج ها

کوشش  نیاز ا یجا تنها به شمار کم نیتر(. من در ا نییپا

 یعرب لیکنم که به نفوذ و ثبت واژگان دخ یها اشاره م

در رسم  یفن یرهاییکه منجر به تغ یشود؛ دخالت یمربوط م

 شد.  یخط مانو
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( دو نقطه گذاشته شد ۱۳« )‘( ) نیع» سهی. بر فراز نونیع

 «تیمعص» m’‘¨sy’tاشد. مانند ب «یعرب نیع» شگر( تا نمای¨)‘

 «نیع» ی/ براaواکه کوتاه / M411+M427a+5391/R/5در متن .

ممکن  سهینو نینشان داده شده است. ا>’<  سهیبا نو یگاه

/ δ’b/‘azāb’¨‘گذاشته شود، مانند  «نیع» سهیاست پس از نو

البته نه همواره  سهینو نی. از اM106/I/R/2در « عذاب»

 انهیم یفارس ییبلکه مطابق سّنت امال ،«نیع» یآوا یبرا

واکه   مین ای نی/  آغازiنشان دادن واکه کوتاه   / یبرا

/yنمونه،  یاستفاده شده است؛ برا زی/ ن‘¨yl’ /illā« / ّدر « اال

M105b/R/8 . 

 

 یفارس ییاز سّنت امال یرویبه پ ،ی. معمولن کاتب مانوفا

 یم تفادهاس« ی» سهی/ از نوf/ ینگارش آوا یبرا انه،یم

سنت وفادار است؛ اما  نیبه ا زین دیکرد. او در دوره جد

که  ،یواژگان فارس ی( تنها برا۱۴) نگینه به قول هن

-δ[w]lpk¨’r /δu-lگرفت، مانند  یدر بر م زیرا ن یواژگان عرب

faqār« /در « ذوالفقارM786/R/3ییاز جا ،ی. اما به طور کل 

« ف»متفاوت از  یدکان یسفار« ف» یکه به زعم کاتبان مانو

متفاوت  یاندک دیآن با سهینو ،نیاست و بنابرا یعرب

 ی)به صورت( کوشش می باشد، با قراردادن دو نقطه بر باال

 ¨Yūsuf/ ywspنمونه، / ینشان داده شود؛ برا زیتما نیشد ا

به اشتباه از  یحال، گاه نی[. با ا18]M786/V/1در  «وسفی»

 نیبا هم زیرا ن یفارس یازند و واژه ه یم زیگر نییآ نیا

نسبتن فراوان  آن،  یاز نمونه ها یکینگارد.  یم سهینو

  M5391/R/3در قطعه  «فرمان»/ p¨rm’n /farmān یواژه فارس

 است. 

 

با افزودن دو « قاف» سهینو انه،یم ی. در عصر فارسقاف

متقدم  یآن در متن ها ییکه ارزش آوا q ینقطه بر باال

 یده، ابداع شده بود تا از آن برابرابر بو قنیدق یمانو

 نیا ان  یاستفاده شود. مانو یغوریاو یترک ینگارش متن ها

 سهیبه ابداع نو یازین «یقاف عرب» یثبت آوا یدوره برا

 یاستفاده کردند؛ برا سهینو نیو از هم دندیند نوی

 ی. گهگاه، به جاM150/V/5در « عقرب/ »q¨rb /‘aqrab¨‘نمونه، 

 gl¨‘نمونه،  یاستفاده شده است؛ برا یدگبه سا سه،ینو نیا

/‘aql« /در « عقلM105b/R/15امر آن است که در  نی.  علت ا

سه )غ( ی< از نوγ> یآوا یمتقدم، کاتب برا یمتن ها

 ؛ «بغ/ »bg /baγنمونه،  یکند؛ برا یاستفاده م

 

از آن رو که  ،یدوره در نگارش واژگان عرب نیاما او در ا

 یتر موارد در نم شیرا در ب« قاف»و  «نیغ» یتفاوت آوا

برد؛ ما  یهم به کار م یآن دو را به اشتباه به جا ابد،ی

 بهاست که قادر به درک استفاده نا  یریتفس نیبر اساس چن
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نگارش کلمه  یبرا  سهینو نی(  ا۱۵جا و سبک شناسانه )

 . میشو یم  M105b/V/13/ در xlg /xalqبه صورت « خلق»

 

پربسامد در  سهی< که نوδ> یمیقد سهینومثلثه و ذال.  یثا

 یگاهیجا یعرب ینگارش کلمه ها یاست، برا یسغد یمتن ها

بود که  یعی. کاملن طبابدی یبغرنج م یژه و البته اندکیو

<δبه کار رود؛ مانند  یعرب« ذال  »نشان دادن  ی< برا

‘¨’δ’b /‘azāb« /در « عذابM106/I/R/2جا است  نی. اما مشکل ا

 ای<  θنشان دادن  > یرا برا سهینو نیا یمانوکه کاتبان 

 زیزبان است ـ ن نی)ثاء مثلثه( ـ که مخصوص ا یعرب« ثاء»

.  M106/I/R/7در « َمَثل/ »mδl /maθalبردند؛ مانند  یبه کار م

« ذ» صیباشد و تشخ نیتوانست مشکل آفر یم زیعدم تما نیا

 ها را، آن هم در آستانه ورود نآ انیو تفاوت م« ث»و 

سخت کند.  اریبس ،یبه ترکستان شرق یعرب اتیزبان و ادب

 یبرا یمشکل بود که گاه نیرفع ا یبه اعتقاد من، برا

شده  ی<( استفاده مδدو > یعنی< )δδاز >« ثاء»نشان دادن 

»   tδδlyδδنمونه،  یخوانده نشود؛ برا« ذال»تا به اشتباه 

 خیرتا رمیگ یم جهیرو، نت نیا ز. اM150/V/3در  «ثیتثل

باشد که  ییمتاخرتر از متن ها دیبا یدسته از متن ها نیا

< استفاده شده است. δ> کیاز  یعرب ی« ثا» یدر آن ها برا

  M106از قطعه  دتریجد دیبا M150 سیدستنو ن،یبنابرا

 باشد. 

 

 ی/ در دوره انتقال  مختصات زبانg/ ی. آوارملفوظیغ یها

آن را   یو جا افتد ینو، م یبه دوره فارس انهیم یفارس

/( x’n’g /xāneنمونه، خانه  ی)برا ردیگ یم رملفوظیغ ی«ها»

 افتهی انیپا یکه واژگان عرب نیبه تصور ا ی. کاتب مانو

سر  زقانون باال را ا دیبا زین رملفوظیغ ی«ها»به 

 jwmlgرا به صورت « جمله»مانند  ییگذرانده باشند، واژه 

به  دیآن را با دیترد ی(، اما بM106/II/V/6نگارد ) یم

 یشکل، اگرچه وفادار نیکرد. به هم یسی/ آوانوjomleصورت /

 M9011 س  یکهن عامل آن شد که کاتب دستنو ییبه سّنت امال

 k’sbyg)حاصل مصدر( را به صورت  «یکاسب» یصورت عرب

 یسی/ آوانوkāsebīبه صورت / دی(، آن را باB/5بنگارد )

دوره حتا  نیا ینوکه کاتب ما میکرد. در نظر داشته باش

نگارد  یم yg‘به صورت  زی/ را نīکسره اضافه /

(M106/I/V/8 .) 

 

 ها  سیدوم: دستنو بخش

مقاله بر اساس  نیا یمانو یمتن ها یعرب لیدخ یها واژه

متن ما  نیگرد هم آمده است. نخست یتورفان سیدستنو ازدهی

توسط  یاست که در همان سال کشف رمز خط مانو M150قطعه  

آن توسط خود او خوانده و  یتر بخش ها شیب ۱۹۰۴ر در مول
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 واژهاست،  یکه در باب گاهشمار قطعه، نیمنتشر شد. از ا

قلم  نیاستخراج شده است. صاحب ا ینسبتن فراوان یعرب یها

بازخوانده، و  گرید یها سیرا چون همه دستنو سیدستنو نیا

 شده توسط مولر، چند واژه ییشناسا یافزون بر واژه ها

کرده است. اما از آن جا که  ییشناسا زیرا ن گرید یعرب

با کوشش  الناست، احتم دهید بیقطعه پاره پاره و آس نیا

تر  یتر و قو شیب یی انهیو امکانات را گریکارشناسان د

 افزود.  نهیگنج نیبه ا یگرید ییبازهم بتوان واژه ها

 

و  نگیتوسط هن نیاز ا شیمجموعه پ نیا سیدستنو هفت

است که در  ینکته مهم نیدرمان منتشرشده اند. اما ازون

 نگ،یهن یمطابق رده بند M9010و   M581 ،M613سه قطعه  

( Cمتن  نگ،یهن ی)مطابق رده بند M9130و قطعه  Bو  Aمتن 

داستان بلوهر و » یمانو تیاز روا یی کپارچهیکه متن   -

 مانده، حتا یدهند ـ در آن چه که باق یبه دست م« بوداسف

از واژه ها از قطعه   یاریشود. بس ینم دهید یواژه عرب کی

M786 یهمراه با قطعه ها ۱۹٦۲آن را در سال  نگیکه هن 

، M403باال در مجموعه مقاالت ران ملخ انتشار داده، و از  

M877 مطابق رده بند(زوندرمان، متن  یA) ،M411 ،M427a  و

M5391 مطابق رده بند(زوندرمان، متن  یBاستخ ) راج شده

و  M105bو دو نسخه بدل   M106( ۱٦) یدوبرگ سیاند. دستنو

M901 دهند،  یگوهر به دست م انیدر ب کپارچهی یتیکه روا

 نینخست  نهیگنج لیتکم یما برا یقطعه ها نیمهم تر

 .ندیآ یم رنو به شما یدر فارس یعرب لیواژگان دخ

 

 سیدر چهار دستنو ،یمانو یفارس یها سیدستنو انیم از

شده  ییشناسا یعرب لیواژگان دخ زین ریمنتشرنشده ز

 یسیکه دستنو M9009( همراه با a,b,c)M595( قطعه  ۱۷است:)

 یمانو ست  یناشا ستیو گونه شا یظاهرن اخالق یواحد و متن

 یعنوان ها یدارا با،یز سیدستنو نیدهد. ا یبه دست م

و پاره پاره  دهید بیآس ی( با مرکب سرخ، برگ۱۸) یفرع

 یواژه عرب کیبا رسم خط متقدمش تنها  M8202. قطعه است

که از  دیآ یبر م نیمتن آن چن یدارد. از ساختار کهن گرا

 یکهن تر باشد. برخ یاندک ینو  مانو یفارس یقطعه ها گرید

کوچک تر از آن هستند که بتوانند  اریقطعه ها بس نیاز ا

ظار ما را، آن چنان که ممکن است در آغاز کار انت نهیگنج

شان  یکه ارزش اسناد ستین یدیسازند؛ اما ترد لیرود، تکم

 کیهر  زین M746aو  M9011 یباال است: قطعه ها تینها یب

 ی. براندیافزا یواژه به واژه نامه کوچک ما م کیتنها 

 ،یتورفان یمانو یامتن ه یاستخراج مجموعه واژگان عرب

 یمانو نو   یمنتشرنشده فارس یها سیکنم همه دستنو یتصور م

 باشم.  دهیرا د

 

 نوشت ها:  یپ
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۱-   See PM, 89-104 . 

۲-   A. Grünwedel  

۳-   A. v. LeCoq  

۴-   Xinjian / Sinkiang  

که در تورفان کشف شده، به  ییمجموعه دستنوشته ها   -۵

 ،یپارت انه،یم یبه هفده زبان، از جمله فارس یطور کل

از جمله  ،یگروه خط هزدیتومشوق؛ و س ییو سکا یبلخ ،یسُغد

نگاشته شده  ،یو خط مانو یخط سغد ،یدو گونه خط پهلو

 اند. 

٦-   F. W. K. Müller  

 . 179، 1381زوندرمان    -۷

۸-   HR i-ii . 

۹-   Ibid, 106 . 

 . 3-4، 1337 نگیهن   -۱۰

 ینسخه بردار ریکه ناگز ستیبدان معنا ن نیاما ا   -۱۱

( را رها یسغد ای یپارت ه،انیم یکهن )فارس یاز متن ها

اتفاق واقعن افتاده  نیکرده باشند، گرچه ممکن است ا

 باشد. 

ـ  یفارس یموجود در متن ها یعرب لیواژگان دخ یبرا   -۱۲

 . 28و  12-15، 1385 یدیباغ ب ییبه: رضا دیبنگر ،یهودی

 نامند.  یم« همزه»آن را  یبرخ   -۱۳

۱۴-   See PM, 91 . 

۱۵-   Stylistic aspect  

۱٦-   Bifolio  

۱۷-   Cf. Catalogue, 150 • 87 . 

۱۸-   Caption  

۱۹-   Ibid, 101, no. c: or (hyr’) n  ? 

 

 نامه: کتاب

 یفارس یمتن ها نیکهن تر»، ۱۳۸۵حسن،  ،یدیباغ ب ییرضا

، نامه («یو مانو یانیسر ،ی)عبر یرعربیبه خطوط غ

، ۳۰ یاپیه پفرهنگستان،  دوره هشتم، شماره دوم، شمار

 . ۹ -۳۱ یبرگ ها

 

 یو برنامه ها گاهیجا نه،یشیپ»، ۱۳۸۱ورنر،  زوندرمان،

نامه  ،یاریترجمه آرمان بخت ،«یتورفان یپژوهش ها

 19 یاپیفرهنگستان، دوره  پنجم، شماره سوم، شماره پ

 . ۱۷۵ -۱۸٦ ی(، برگ ها۱۳۸۱ بهشتی)ارد

 

ر نسخه شع نیتر میقد»، ۱۳۳۷والتر برونو،  نگ،یهن

س  ات،یمجله دانشکده ادب ارشاطر،یترجمه احسان  ،«یفارس

 «.۱ -۹ ی، برگ ها۴، ش ۵
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 :یاشکان ای یپارت آثار

 :شوند یم یبند آثار به دو گروه بخش نیا»

 رهیدب نیآن. ا یها و گونه یپارت  رهی: آثار به دبالف

و  رهیدب نیبرگرفته شده است. ا یآرام  رهیاحتماال از دب

زبان و  یز. جا نخست پ.  دوم سده  مهیاز ن زبان احتماال

بود را گرفت.  انیهخامنش یوانیکه زبان د یآرام  رهیدب

و  یلباب رانیو دب انیاز منش انیکه هخامنش میدان یم

 .بردند یبهره را م نیهم بهتر یالمیا

است و  انیمانو ژهیو  رهیکه به دب انیمانو یها : نوشتهب

که در بابل رواج  یریپالم  رهیاز دب یختیگونه و ر

است  یآرام  خود از خطوط دگرگون شده یریپالم رهیداشت.)دب

 (یکنون هیبوده است در سور ینام شهر رایو پالم

 

 ی:پارت  رهی: آثار به دبالف

عشق آباد  کیدر شهر نسا، نزد ییها . نسا. سفال نبشته۱

 ز.( نخست پ.  )سدهیشاهان اشکان تختیپا

پوست آهو که در  یها بر رو نبشته.بنچاق اورامان. پوست ۲

 ایتانیبر  اکنون در موزه شده و هم دایاورامان کردستان پ

 .شود یم ینگهدار

 ینام خود را بر رو یتا مدت یها. شاهان اشکان . سکه۳

خود را دوستدار  شانی)ا نوشتند یم یونانیها به  سکه

و از زمان  یالدی( اما از سده نخست مدانستند یم انیونانی

کار  ها به سکه یبر رو یاشکان یو زبان پهلو رهیدب کمیش بال

 برده شده.

 یبرنز  مجسمه هرکول. مجسمه یبر رو یپارت یها بهی. کت۴

در عراق که بر آن به دو  ۱۹۸۴شده در سال  افتیهرکول 

 حک شده. یو پارت یونانیو زبان  رهیدب

  بهیسنگ مزار در شوش و کت کی یشوش. بر رو  . سنگنبشته۵

 یاشکان یانیبه دستور اردوان چهارم پادشاه پا یشش رج یی

و سپتامبر  یاشکان ۴۶۲خواسگ شهربان شوش کنده شده.) یبرا

 (یالدیم ۲۱۵

 یها بهیکت ی.)برخیساسان  دوره یپارت یها . سنگنبشته۶

نوشته شده  یپارت رهیبه دب یبازمانده از شاهان ساسان

 است(

  بهیب خراسان چند کتکال جنگال. در جنو یها . سنگنبشته۷

دست آمده که احتماال از شاهزادگان ه ب رجندیب کیکوچک نزد

 است. یاشکان

دست آمده از شهر ه آثار ب انی. آثار دورا ُاروپوس در م۸

افزون بر  ،یکنون  هیفرات، در سور  دورا در ساحل رودخانه

شده، همچون  افتی زین یبه پارت یآثار انه،یم یآثار پارس

 سفال نبشته و پوست نبشته. ،وارنگارهید

 

اند همانند  بوده یدر اصل پارت یپارس یها منظومه یشمار

 .نیو رام سیو
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 :انیمانو یها ب: نوشته 

 نیبا د وندیهمپ ،یاز زبان پارت یفراوان یها نوشته 

 یفراوان یها برگه انیآثار در م نیدر دست است. ا ،یمان

رفان در وت شهر یها رانهیاز و ستمیکه در آغاز سده ب

قرار  ،دست آمده به نیچ انیج نگیش التیو ا یمرکز یایآس

ها به دو دسته  نوشته نی نگارش، ا   خیتار دیدارد. از د

 :شوند یم یبند بخش

سوم و  یها ها سده که زمان نگارش آن ییها : نوشتهالف

 ای یاست به خود مان وندی( است و همپیالدی)مییچهارم ترسا

 گاهیپارت جا نین او که در سرزمبه زما کینزد روانیپ

که  ینژاد، و در زمان ییایآر انیو اشکان انیپارت یاصل

 نگاشته شده است. ،زنده بود یزبان پارت

 

و پس از  ییها سده ششم ترسا که زمان نگارش آن ی: آثارب

از  یکی/ هیناوری/د نییبا آ وندپیآن است و احتماال هم

 ینگیرید زهیان به انگزب نی. اباشد یم یمانو نید یها شاخه

 ی)پهلو انهیم یرفتن، از پارس ادیبا از  یکمتر و همزمان

 «گرفته( است. ریشده )تاث دهیی( هنایساسان

 

در دست است به نام  یاشکان یهم به زبان پهلو یی رساله

دارند که اصل  دهیاز پژوهشگران عق یکه گروه کیدرخت آسور

 یساسان یپهلو بوده و بعد به یاشکان یآن به زبان پهلو

 ۱۲ یکتاب در اصل منظوم بوده و شعرها نیدر آمده است و ا

 وردهآن به هم خ یها تیب یاکنون وزن ها یداشته ول ییهجا

 شده است. لیو به نثر تبد

 

عبارتست از مناظره درخت خرما و بز  کیدرخت آسور موضوع

که ما به عنوان نمونه چند سطر از کتاب را با ترجمه  آن 

بنش خشک  ک،یرست است تر او شتر و اسور یدرخت: »میآور یم

ماند، برش ماند انگور،  ایاست، سرش هست تر، ورگش کن

«. بلند یآن ام درخت ینای بار آورد. مرتومان و نیریش

بنش  ک،یرسته است آن طرف شهرستان آسور یترجمه : درخت

ماند و بارش به  یخشک است و سر او تر است، برگش به ن

من آن درخت  ینیبار آورد. مردمان ب نیریانگور. ش

 «بلندم.

 

 

 

 یادمان های زبان خوارزمی:

خوارزمی در چهار گروه  -اسناد زبان خوارزمی به خط آرامی

 دیده می شوند:

نخستین گروه، سکه هایی اند با نشانه های خوارزمی )که 

قدمت متاخرترین آن ها به سده هشتم می رسد(. این سکه ها 

های هیات باستانشناسی به رهبری س. پ. در هنگام کاوش 

 تولستوف در خوارزم به دست آمدند.
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نیمه نخست سده هشتم، سکه های  -در اواخر سده هفتم

سیمینی ضرب زده می شدند که به روی آن ها نام فرمانروا 

به دو داریانت خط نقش می بست: به یک روی آن به خط 

خط سغدی خوارزمی و به روی دیگر آن )به پشت آن( با 

 تغییر یافته مطابق موازین لفظی سغدی به شکل فونیتیک.

 

گروه دوم  متشکل است بر کتیبه هایی خوب حفظ شده به روی 

تکه های ظروف و فراگمنت های دست نوشته به روی چرم که 

 از کاخ های توپره قلعه به دست آمده اند.

 

گروه سوم مشتمل است بر نوشته های فزونشمار به روی 

ره های نگاره یی از توپره قلعه و گیاور قلعه دیوا

)منطقه یی در کزدره در سده های میانه(. قدمت این کتیبه 

سده  –ها بنا به مدارک باستانشناسی  )و پالیوگرافی( 

نیمه نخست سده هشتم تعیین گردیده است که اجازه  -هفتم

می دهند در باره خط خوارزمی در آستانه فتوحات اعراب 

یی ابراز کرد. وراندازی )مقایسه( این مدارک اندیشه ها

با اسناد یافت شده از توپره قلعه و نوشته های قدیمی تر 

به روی سرامیک، امکان می دهند تکامل الفبای خوارزمی را 

 در درازای یک هزاره آزگار پیگیری کرد. 

 

گروه چهارم عبارت اند از نوشته های به دست آمده به روی 

شده در شهرک ُکنکریلگان قلعه که قدیمی ظروف سیمین پیدا 

ترین خط خوارزمی به شمار می رود که قدمت آن به سده های 

 دوم پ. م. می رسد.  -سوم

 

منابع اصلی برای مطالعه زبان متاخر خوارزمی متعلق است 

هشتم. مانند نسخه خوارزمی قاموس عربی -به سده های هفتم

از سوی  1135مقدمه االدب )تدوین شده در حوالی سال 

دانشمند خوارزمی محمد زرمخشری( و فرازهای خوارزمی در 

متن عربی دارای بار فقهی که در سده  از سوی فقیه 

مختار الذاهدی تدوین یافته بود.  -سرشناس خوارزمی

مطالعه این منابع از سوی فریمان و هینینگ امکان دادند 

ت خصوصیات اساسی ساختار دستوری زبان خوارزمی را تثبی

نمدو و جای آن را در میان زبان های ایرانی خاوری تعیین 

 نمود.  

 
در باره  زبان خوارزمیان شناخته شده است  همچنین از 

روی آثار بیرونی االثار باقیه عن القرون الخالیه که در 

آن شمار فراوان انتروپومیم )نام های آدم ها( و زبان ها 

 . 60دیده می شود. 

 

 پی نوشت ها:
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ر باره یادمان های زبان  خوارزمی نگاه شود به: . د60

 ُارانسکی..........

 و نیز:

« دیرین ترین دولت های قفقاز و آسیای میانه»

 . 337-336، ص. ص. 1985)باستانشناسی شوروی(، مسکو، 

 و همچنین:

Mackenzie D. N. Khwarazmian Language and Literature.-CHI.- Vol 3 (2), 

1983.- P. 1244-1249.      

 

 

 

 

 

 

 

 …پیوست شماره

 

اکنون برای مقایسه نگاهی می افکنیم به آن چه که بانو 

دایره  در« مدخل ایران»در  زرشناس،استاد داکتر زهره 

تهران:  ،المعارف بزرگ اسالمي زیرنظر كاظم موسوي بجنوردي

 نوشته اند: 563، ص 10، جلد -1367
 

 

 :ادبیات خوارزمي

كستان و جمهوري یخوارزم )بخشي از ازبخوارزمي زبان قدیم 

تركمنستان امروزي( بود. آثار به دست آمده از این زبان 

 :شود به دو گروه عمده تقسیم مي

این  آثار و مدارك خوارزمي میانه )خوارزمي قدیم(: .1

از خط آرامي، اقتباس شده آثار به خط قدیم خوارزمي، 

هاي  هاي روي سكه نوشته شده، و مشتمل است بر نوشته

هایي  (؛ كتیبهپ. م. دوم یاسوم فرمانروایان خوارزم )سده 

متعلق به شاید بر روي چوب و چرم از ناحیه توپراق قلعه )

قطعه( بر دیوار  صدهایي )حدود  (؛ كتیبه.مدوم قرن 

ف مخصوص قرار دادن استخوان مردگان( وهایي )ظر استودان

هایي  ه( كتیب.مهفتم  از ناحیه توق قلعه )مربوط به قرن

ي از ناحیه خومبوز ی ي و سفالینهی  نقره بر روي ظروف

 .)هومبوز( تپه

آثار و مدارك خوارزمي متأخر: این آثار از دوران  .2

هایي  اسالمي و به خط عربي است و عبارتند از: الفـ جمله

هاي دو كتاب فقهي  نویس به خوارزمي كه در برخي از دست

بن محمود  محمدهاي یتیمه الدهر، تألیف  عربي به نام
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( و قنیه المنیه، تألیف 645ترجماني ملكي خوارزمي )

 ( آمده است. 658بن محمود زاهدي غزمیني ) الدین مختار نجم

ب ـ رساله كوچكي با عنوان رساله االلفاظ الخوارزمیه 

الدین عمادي جرجاني  التي في قنیه المبسوط، تألیف كمال

 قنیه المنیه. ( مشتمل بر شرح لغات خوارزمي هشتم)سده 

هاي فارسي به زبان خوارزمي در  ج ـ معادل كلمات و جمله

ي از كتاب لغت مشهور زمخشري با عنوان مقدمه االدب ی  نسخه

و معادل خوارزمي كلمات عربي نقل شده در دو نسخه دیگران 

 .این كتاب

شود، مدارك  كه از عنوان و محتواي این آثار مشخص مي چنان

وارزمي از نظر ادبي اعتبارچنداني بازمانده از زبان خ

ها را ادبیات نامید، گرچه  توان آن ندارد و به دشواري مي

 .«شناختي است داراي اهمیت زبان

 پیوست شماره...

 

: با توجه به این که در بخش دوازدهم بارها در یادداشت

باره آیین بودایی سخن به میان آمده است، بایسته 

مند از دانشمند سرشناس دانستیم فشرده نوشته یی ارزش

ی را )با طرز یالیداکتر زمر روسیروفجناب آقای پ -کشور

 اندکی ویرایش( خدمت تقدیم نماییم: 

 

یطرز یالیداکتر زمر روسیروفپ
193

 

 انیبام بودای

                                                 
193

و استاد  رییس پیشین موسسه باستانشاسی افغانستان.  

سال ها پیشین دانشگاه اشتراسبورگ فرانسه. داکتر طرزی 

 رانیا یدر دانشگاه استراسبورگ در بخش باستانشناس

و همچنان  انیمادها و هخامنشه های دور ژهیباستان، به و

 ادیزند و راهنمای علمی شمار درس داده ا نیدوران هل

 یو دکتر ی(ماستردانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد )

تمدن  دانشگاه، در باره نی. همچنان در همبوده اند

و  یپراو هند )تمدن سند، ها رانیا باستانی

و ...(  درس داده  ستانی، شهر سوخته، س Mehrgarhمهرگار

 .ندا

 

داکتر طرزی در گستره  افغانستان، به ویژه بامیان، کابل 

تپه  الی( و تونانی)دوران « خانم آی»سایت های ر و د

و زده هایی ( دست به کاوش ها دوران ساک )توالتپه

دستاوردهای شایان توجهی داشته اند و آثار ارزشمندی هم 

 گ.–به زبان فرانسوی نوشته اند. 
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 میقد یزبان هاباره در  یزیچکه  یکس ]...روشن است[،

تواند در  یهرگز نم ،نداند ،یپال ایو  تیهند، سانسکر

سوتره  در باره ژهیو به و یبرهمن ،ییبودا یورهاباباره 

)در زبان  Sutta( و سوتا تی)در زبان سانسکر Suttrasها 

کند.  نظرابراز  ییبودا نآیی بزند و در باره ی( گپیپال

 یر راه  نادرستد اندیشند، یم یگریکه به گونه د انیآن

 دیبایا  Buddhism یدرک بوداباور یبرا د.ندار یگام بر م

از  ایخواند و  مستقیمرا  یهند نیباستا یان متن هابتو

 بهیو کت دههای این متون به وسیله زبانشاسان ورزی ترجمه

 ،یاصل یمتن ها نبود   درآگاهی یافت. ، تیصالحباشناسان 

های انجام شده  معاصر که در ترجمه ییها یبه آگاه دیبا

 ای لونی)زبان س یسنگال ،یامیس ،یتبت ،ینبه زبان های چی

 .ریستنگ ...بازتاب یافته اند،( ویامروز یالنکایسر

 
زبان نوشته های  در باره یکامل یآگاه ماگ.[ -]روشن است

 م،ینداربه نگارش در می آمد،  بودا که اصال  به ماگادی

و  تیبودا به زبان سانسکر یگفته هاها و نوشته  اریز

 ،میالداز  شی، در قرن سوم پپسانترتنها چند سده  یپال

 شد.  جرای یها و اسناد قلم بهیکت یرو

 
گ.[ -]گسترهدر  ییبودا نییآ که در مورد گسترش نیا یبرا

پیشتر از همه  م،یدر منطقه گپ بزنتاثیراتش افغانستان و 

روشنگر را جهانگردان ران و یراه زاو مسیر رد پا  دیبا

های و پژوهش ها گزارش  ،و مهم تر از همه مییدنبال نما

. مینموده اند، بخوان کار نهیکه در زم ی رادانشمندان

های  به زبانها ] یریگ جهینت نیبدبختانه ا یول

 د.نباش یم یفرانسو گ.[ بیشتر به-اروپایی،

 

 م. ۶۳۲در  ینیمعروف چایر ، زXuanzang زانگ ناوخ

افغانستان را از شمال به ]گستره[ سراسر گ.[ -]تقریبا

که باور  میندا یاو م یاز مشاهده ها . پیمودجنوب شرق 

 ییهنگام فرمانروا سا،یاز ع شسوم پی در سده ییبودا

 بهبود،  دهیگرو ییبوداآیین که به  ریکب یآشوکا

های  استوپهنخستین  یگذار ب. تهداراه یافتافغانستان 

زمان آشوکا صورت گرفت که در در شمال غرب هند،  بودایی

بزرگ بتکارای  از استوپه دیاستوپه ها با نای در زمره

 Dharmarajaka کادرمه راجی در سوات، استوپه Butkara 1 اول،

جوار اسالم آباد(، سه  ال،تاکسی )در ساحه رکاپیس کینزد

سه  انگرینماکه سرخرود،  کینزد مجالل آباد قدی استوپه

 کیو اند  Dipankara-Jatakaـ جاتکا،  پانکارایمرحله در د

ارباغ ( در جنوب سلطانپور )در جنوب غرب چ گردی استوپه

 . ، نام گرفتباشند آشوکا، می از دوره زین

 

در  ریکب یآشوکا یاستوپه ها نیبه اگ.[ -]مربوطآنچه 

 تدسدر  یحآن اطالعات صحی در باره ،باشد یافغانستان م
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و  ماتیآشوکا در بطن ترم یاستوپه هابیشتر  رای. زیستن

 یم ییبودا یها یو کوشان یکوشان یبزرگ ساختن استوپه ها

آشوکا،  دوره استوپه های بر عالوه گر،ید ید. از سوباشن

 ییها شعور بودا نامبرده که در متون آن یها بهکتی

از آن به  یکی ،شده در افغانستان کشف شده اند دهیگنجان

آن از لغمان که  جالل آباد، دومی از درونته یزبان آرام

 و در بارهاست دست آمده ه ب ،نبشته شده یبه آرام زین

 اندازند. یم یخوب یآشوکا روشن ییبودا ایفرمان ه

 

در آن به زبان  بهیچار کت ایسه که گذاشت  دیناگفته نبا 

 باشند و به گفته یم یونانیبه بقیه و  نیونایو  یآرام

کندهار به  یها بهیکت م،یقد یونانی زبانشناسان متخصص

 نوشته شده است. یعال یادب یونانی

 
 میدان یچند سال است م ،یباستانشناس یدر اثر کاوش ها 

در افغانستان داشته و درست  شهیر ییبودا یریکه هنر تصو

بر تاکسال  یمدت کوتاه یی هااست که ساکا یزمان

روشن است که هنگام  نیکرده اند. اما، ا ییفرمانروا

کوشان  ریشاه کب Kujula Kadphises سسیکوجوال کدف ییفرمانروا

ها، در  نید گریر ددر کنا ییبودا ناول م.، آیی در سده

 نیبا نقش برجسته ا ییها سکه شد. رفتهیافغانستان پذ

در  GSج.س.  در داخل استوپه یشاه دودمان کوشاننخستین 

 شده است.  افتمرنجان سوم، در شهر کابل، ی تپه

 

گواه  ،ش را داشته امدستاوردهای که من افتخار نشر یکاوش

را در  ییبودا نییراه انتشار آ سسیکدف کهآن است  بر

از  یکبا این هم، ی د،ینما یدودمان خود باز م

، Vima Kadphises سسیکدف مایو ،ش، شاه مقتدرگانبازماند

شده بود. گذشته از آن،  یبرهمن نییآ دهیگرو شتریب

باعث آن  ،یکوشان گریاز شاهان بزرگ د یکی ر،یکب یکنشکا

را به خود  یشکل رسم انیاد گرید فیدر رد ییبودا نییشد آ

 . ردیبگ

 
 ای  ییطال ینشسته، که در سکه ها ای ستادهیبودا، ا لیشما

، «بودا»به شکل  یشرح یضرب زده شده اند، به روشن زیرنبُ 

سند  نیبه همراه دارند و ا BO∆∆O یونانی یدر الفبا

 یهاحات تواند. سا یمنکر آن شده نم یاست که کس یخیتار

از  و رانتا چغچ ریدر افغانستان، از پام یباستانشناس

 یاند که  دارا دانیصدها م یدارا ،کامه تا کندهار

 ورشیاز دوران کوشان تا  یزمان اند که ییبودا یهاادگاری

 .ردیگ یدر بر م را د اسالموو ورها  عرب

 گرید یهاادگاری یبرا یکم یجا ،بودایی ساحه نیا در

که  هستاستثنا در سرخ کوتل  کیمانده است.  یباقادیان 

شده  دهی، در معبد ب، دپرستیاز آتش ییه هادر آن نشان

)هندو(، در  یبرهمن شیاین دیترد یاهد بواست. البته ش
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کوتل  رخواجه( و دسرای  کاسکندر )شمال کابل، نزدی تپه

از دل خاک  زیشهر کابل، جالل آباد، کامه و گرد رخانه،یخ

 منطقه طرهیدور از س ینموده اند. در غرب، جا رونیسر ب

در هرات و فراه  ژهیلمند، به وهو  ستانیسدر  ،بودایی

 نشده اند. دهید یاثر ها نیا یبازمانده ها

 
ی ساحه ها جاها نیو ژرف ا قیعم یها هیآن هم در ال با

 دانیم نیا ادیمورد کاوش قرار گرفته اند. بخش ز زیادی

، ی، کوشانییساکا ،یپارت ،یهلن ،یهخامنشه های ها به دور

 ییجا چیهکنون، تا اما دارند.  وندیپ یو هفتال یساسان

در خاک  ،داشته باشد ترایم شیایبا ن یوندیکه پ

 نیکه تا کنون به چن نیااما کشف نشده است.  نافغانستا

 نیآن را ندارد که چن یمعنا م،یا افتهیدست ن یینشانه ها

است که  نیاآن  لینبوده است. دلاصال بخش  نیدر ا ییهازیچ

 یپس از جنگ هاکه شته است فرصت آن را دا ترایم شیاین

هم اروپا،  یتا روم و تا حدود انهیفارس و روم از شرق م

 . ابدی، گسترش 

 
گ.[ فرضیه هایی مطرح می گردد دال بر این -]در این اواخر

به بودا تعلق  انیبام میعظ یبودا یها کرهیپکه گویا 

بر است  یدییتاگ.[ -]در واقع، چنین ادعاهایی . !دنندار

 لهیبه وسو بر دیدگاه های نوشته شده  یمردم یافسانه ها

 کهی نگاران یمسلمان و جغرافنویسان  خیرتااز  یبرخ

، رندندا انیاز اسالم بام شیپ خیاز تاری آگاه کمترین

 اتنام ها و اصطالح یکه آوانگاردانست  دیاستوار است. با

از دشوار  یکی ،یبا الفبا و زبان عرب ژهیبه و ،یپارس

راستا، حتا  نی. در ادیآ یم شماربه  یفرهنگ یکارها نیتر

و  یرانیهندوا ،ییزبان هندواروپا کیدر  یسیآوانو نیچن

 کی ،امر قتی. در حقستین ییساده   کار ،ییایهندو آر

در قالب  ،ییایو هندوآر یرانیهندوا ،ییزبان هندواروپا

 .دیآ یدرست نم ،یسام یزبان ها

 

 Nagaraharaه نگره هار یباستان ختینمونه: پابرای 

نوشته  نیعرب چنویسان خنیتاررا جالل آباد(  ای)ننگرهار 

 ناپوری: دانپور، دنپور، َدنپور، َدَنپور، د ناپور و داند

نام در بابرنامه به شکل  نی. همنواریو د نورید ای

 هیباشد. بر پا یم نیرت نوشته شده است که درست ناپوریاد

، انینگوبر سخ یکمبود باور و اعتماد دانش نیا

نهم تا  یدر سده هانویسان عرب  ختاریو  دادنگارانیرو

نگاران  دادیرو یدر مورد متن ها میتوان ی.، ممم زدهیس

 با .مشک به کار ببری نشانه زین ن،یـ الت یونانی ،ینیچ

 ییبوداآیین  ن،یدر آن هنگام در چکه  ییآن هم، از جا

 یهند یمتن ها یآوانگار ،بر همان قاعده خط ستیبا بود،

 یبا توجه به متن ها .میریدر نظر بگ ،ینیرا به چ

به  یو ژرف قیخبرگان توجه دق ان،یبازمانده در مورد بام
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ر به آن بر انت. پسیاندازند تا عرب یم ینیچ یمتن ها

 گشت. میخواه

 

 

به  تی، در زبان سانسکرbudh« بود» شهیبودا، از ر واژه

دارد که  یو اشاره به کس است« و آگاه داریب» یمعنا

 دیو دانش بلند است. اما، از د یخردمند ،یآگاه یدارا

به همراه دارد. را « که آگاه و داناست یکس» یمعنا ی،ادب

 ابودا ر ۲۴توان کم از کم  یشمال هند، م ییدر سنت بودا

بوده است و  Dipankara پنکاراید آن ها یکه اول برشمرد

 (.یخیتار ی)بودا Gautamaگاوتاما  هم  یآخر

 

، صدق Theravadaوادا رَ ت   یتواند در مورد بودا یامر م نیا

 لند،یدر الوس و تا ژهیبه و ایکه در جنوب شرق آس دینما

 یبودا وجود دارند که اول ۲۸بخش  نیگردد. در ا یم شیاین

باشد. در  یگاوتاما م یو آخر Tanhankaraچارم  یتانهانکرا

به مدت  انمک زمان و انیتعداد بوداها، در جر ،هر دو بخش

 ۲۵۵۸بودا به  نیها سال حساب شده اند. دوران آخر ونیلیب

 یخیتار یبودا رندهیبر گ رسد که در یاز امروز م شیسال پ

 باشد. یگاوتاما م ای

 
 هشتادمتمرکز است. او به مدت  یخیتار یبحث ما بر بودا 

ششم و آغاز سده  دوم سده مهیگنگ، هنگام ن یسال در واد

 نامهیبه زندگ ینگاه دییایب .زیست یم یالدماز  شپنجم پی

 د،یگرد یبودا م یکه به زود ی. آنمیندازیب یخیتار بودای

 ینیلومب یدر باغ ها سا،یاز ع شششم پی سده انهیدر م

Lumbiniدر  او تولد شد. پالیهند و ن انی، در مرز م

زاده شد. پدرش  Kapilavastu الواستویکپشاهی  خانواده

 کی سییو ر یودالفی شهزاده کیداشت که سوددهودانا، نام 

جامعه  خانواده کی،  به Maya ایبود. مادرش ما لهیقب

 ددهارتایس یرا در  کودک ندهیآ یتعلق داشت. بودا اشرافی

Siddharta ی. نام اولش گاوتاما بود که همان نام مدندینام 

 نیتعلق داشت. ا Sakya ایساک لهیباشد. گاوتاما به قب

)زاهد  یمون ایارتا گواتاما معروف به سکابه سدده ،گونه

 Tathagata( شد. او همچنان به تاتهاگاتا اساکی خانواده

 که آمد( شناخته شد. ی)کس

 
یی صفت و نشانه  ست،ینام ن« بودا»شود که  یم دهیپس د 

 نیبه آن ندارد که او هنگام تولد، ا یوندیپ چیاست که ه

 کویصفت ن نیند اتوا یم ینموده بود. کس افتینشانه را در

و دانش پس از  یداریب یکه به درجه عال اوردیرا به دست ب

ژرف در  شهیدجستجو و تالش فراوان، دست زدن به تفکر و ان

از همه خواست ها که و پرهیز  یدور ی ومورد خودش و زندگ

دست  پیگیرانهکار  نیکه به ا یسد راهش گردد، برسد. کسان
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توان آنان را  یم ،ابندی دست یشنگررو تا به درجه ،بزنند

 ی)نامزد Bodhisattva ستتاوایخواند: بوده ندهیآ یبوادها

 ،گونه نیگردد(. ا وادب کیکه  یبه مقام افتنیدست  یبرا

 ددهارتا،یس ستتاوایبوده یاول یسال ها درگاوتاما 

 .دیشد و بعد بودا گرد دهینام

 
 یبودا یزند گسیر تر و دنبال نمودن شیب یآگاه یبرا

 یرا خواند که به زبان اصل ییکتاب ها ستیبا ی،خیتار

یی  یعال یکتاب ها ییاروپا ی. در زبان هااندنوشته شده 

 یهند باستان آگاه یکه به زبان ها یدانشمندان لهیبه وس

آن ها به بیشتر ژرف دارند، نوشته شده اند. بخش های 

 پرداخته اند.  یامونیسک ای یخیتار یبودا

 
 :کتاب ها  چند نمونه  از این

Bareau, A., Recherches sur la biographie du Buddha, Paris, 1963 . 

 

Beal, S., The monastic legend of Sakya Buddha, London, 1875 . 

 

 Coomaraswamy, A. K., Buddha and the Gospel of Buddhism, London, 

1916 . 

 

Foucher, A., La vie du Bouddha d’après les textes et les monumentsde 

l’Inde, Paris, 1949 . 

 

Oldenberg, H., Buddha, sein Leben, sein Lehre, seine Gemeinde, Berlin, 

1897 . 

 

Rhys Davids, T. W., Gotama, the man, London, 1928 . 

 

Senart, E., Essai sur la légende du Bouddha, Paris, 1875. 

 

Thomas, E. J., The life of Buddha as legend and history, London, 1927. 

 

Waldschmidt, E., Die Legende vom Leben des Buddha, Berlin, 1929. 

 
در مورد خود  یزبان پارسدر  ،دانم یکه من م ییجا تا

نوشته نشده.  یخوب ینامه اش کتاب هایزندگ ایبودا و 

ه زبان پشتو به ب ،که مورد توجه بوده است یمتن گانهی

دهه هفتاد سده  یمجروح در سال ها نیبهاالد دیس لهیوس

 نوشته است. بیستم 

 
س.  آ. ر همکارماثآ یپارس یاتدر ادب ،گرید یسو از

کتابش  ژهیبه و A. S. Melikian-Chirvani ،یروانیـ ش انیملک

 به نام:
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  L'Evocation littéraire du bouddhisme dans l'Iran musulman, Genève : 

Droz, 1974. 

 
 د.نده یم یخوب یآگاه

 
 ستیگاوتاما، ن ددهارتایبودا نام س م،یدیگونه که د آن

دهد که او منور و روشن می است که نشان  واالییبل صفت 

و در همه جا که به  یتمام دانش، آگاه رندهیاست و دربرگ

و حاضر است. او را فرمانروا و  یباشد، ح یازیش نیاری

حد  نیرا به ا شتنیدانند. او خود  خو یم ناتیکاشاه همه 

فرستاده  انیاز خدا کی چیه یاست و از سو دهیکمال رسان

 نشده است.

 
به بودا  انیها باشکوه بام کرهیپمی نویسند که گویا 

 یبت( م نگیخ ایتعلق ندارند، بل سرخ بت و خ نگ بت )

ها ه در آن هایی پرداخت ک یبه بررسنخست باید باشند.  

سروده ها و متن ها در مورد سرخ بت و خنگ بت سر همه به 

 انیبام میعظ یها کرهیکه پ یندتا ثابت نما می شود هزد

 .ستندین ،یامونیبودا ساک انگریب

 
. میزنمی سرخ بت و خنگ بت گپ  یدر مورد نام هااکنون 

 میدان یم گردد.  ی، بر مbudh« بود »بودا به  واژه شهیر

بوت »را در بر دارد که به « buthُبت » واژه  شهیر نیکه هم

both »دگرگون و آرام آرام ساده تر شده و  یرانیهند و ا «

در آغاز همان « botُبت »  ،گونه نیاست. ا دهیگرد« botُبت 

اش بدل شده است.  کرهیدهد و بعد به نماد پ یم یبودا معن

سوزن  یخرمن کاه به جستجو انیتا در مکوشید  دیپس نبا

 یبودا کرهیپ ایسرخ  یبودا یسرخ ُبت به معنا .مییبرآ

در بر  تسرخ رهبانی که او جامه نیا ،گرسخن دیسرخ. به 

 دیسپ کرهیپ ای دیسپ یوداداشته است و خنگ ُبت همان ب

 بودا.  

 
 یها کرهیپ یکه از پارچه هاهایی  لیو تحلها  یبررس

در آلمانی خبرگان  یونسکویگروه  لهیبه وس انیبام یبودا

است  تیواقع نیا شگریصورت گرفته است، نما یبازساز انیجر

سرخ  ،یپنجاه و پنج متر یبودا کرهیپ یکه جامه رهبان

 .دیسپ ،یمتر ۳۸ کرهیبوده است و از پ

 
است  یکاف یو باستانشناس یاهد دانشوخودش همراه با ش نیا

افسانه و اسطوره شکل  هیکه بر پا ییبه آوازه ها گریکه د

گذشته از این ها، گاه می . هیمندفرا گرفته اند، گوش 

مرد است  -)سرخ ُبت(  یپنجاه و پنج متر کرهنویسند که پی

این زن.  -ُبت( دیسپ ای)خنگ ُبت  یمتر ۳۸ یبودا کرهیو پ

 چیه ،یمتر ۳۸ یکه در ساختمان بدن بودادر حالی است 
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نگاران سده دادیکه رو نیشود. ا ینم دهیدانه نشانه زن

 اوهی نینکرده اند، چن دنید انیاز بام که حتا انهیم یها

   .است یگرید زیند، چبودنموده  ییها ییسرا

 
شود گذارده  انپای ها نقطه ییسرا هودهیب نیبه ا ستییبا 

انحراف و  نی. امییبه مساله نگاه نما یو به صورت جد

 یبودا یها کرهیکه پ یمرا فراموش کن ینجاره نابه

که در  یمرد است، باورزن و  کیعشق  انگرینما ان،یبام

 ،ییترایم نید ژهیباستان، به و رانیا ییبودا ریفرهنگ غ

 دارد. شهیر

 
را  نیبود. ا ییبودا ینیمرکز د کی انیبام ،از همهنخست 

مسافران  یو سفرنامه ها یباستانشناس یمتن ها، کاوش ها

 وانخآنان  انیرسانند. در م یبه اثبات م ییایو کور ینیچ

به صورت مفصل در مورد  ینیر معروف چیاز Xuanzangزانگ 

و  مهم تر از  باشندگان ،یشاه تختیپا ان،یبامپادشاهی 

 نوشته است. شیادگارهای همه

 
 ان،یبامپادشاهی بزرگ  تختیپا ای ،یمورد شهر شاه در

 ،در غرب ،ییصخره  واریکه آن جا در د دیگو یم نیچن

روشن و  بودا، ساخته شده است. او به صورت یمتر ۵۵ کرهیپ

 یبودا میعظ کرهیرا در شهر در جنوب غرب پ رشیخط س قیدق

 جهینتچنین توان  یم جا نی. از ادینما یم میترس یمتر ۵۵

که ساخته و حتا از بخش بزرگ صخره  ،یشهر سلطنت هگرفت ک

 یغرب گسترده شده و به سو یکنده شده است، از شرق به سو

را  ینیمتن چ که نیا یرسد. برا یجنوب باالتر از صخره م

 لهیاز آن را که به وس یبخش م،یینما یبا دقت بررس

 نیم. ایآور یم ،برگردان شده است یغرب انترجمان نیبهتر

، ترجمه شده است، P. Pelliot تویکه  توسط پ. پلل یرا از متن

به سمت » :سدینو یم ینیچ ارتگری. در آن زمیینما ینقل م

 یبودا یسنگ کرهیپ کیدر بخش کوه،  ،یشمال شرق شهر سلطنت

باشد  یم پا ۱۵۰تا  ۱۴۰آن  یوجود دارد. بلند ستادهیا

 است.  یمتر ۵۵ یبودا کرهیهمان پ نیا...« 

 

رود  یشرق م یبه سو دارش،یدنخستین  نیپس از ا ارتگر،یز

 رید ای sangharama)سنگهاراما «  K’ie-lanالن  - یک»و وارد 

 نیسابق اشاه  لهیجا به وس نیا» شود. یو صومعه( م

: سدینو یشرق. او بعد م یبه سو« ساخته شده است. نیسرزم

 یامونیکا)سا Che-Kia ایک ـی چ ستادهیا کرهیجا پ نیا»

Sakyamuni  او به صورت ...« قرار دارد  ت،یف۱۰۰( در حدود

به ، نیا پساشاره دارد.  یمتر ۳۸ یبودا کرهیروشن به پ

بر  ان،یبام از دارشید نیهنگام آخر شاید ،پادشاهیشهر 

(، در پادشاهیشرق شهر ) یبه سو یسه ل ایدو » گردد. یم

قرار  دهیخواب یبودا کی( sangharamaالن )سنگهاراما  یک

 ایهزار پا  کرهیپ نیشده است. ا روانایدارد که وارد ن



 701 

 نیصومعه بود که شاه ا ای رید نیدارد. در هم یُفت، دراز

)موکسا( را وو ـ چو  یبا شکوه یها ییگردهمآ نیسرزم

هر  ده،یخواب یصومعه بودا نیداد ...  از ا یسازمان م

 یتوان از کوه ها یم ،گام برداریم یل ۲۰۰از  شیگاه ب

به .« دیرس یکوچک یاز برف گذر نمود و به واد دهیپوش

 و کابل.  سایکاپ گرید انیب

 
دهد که  ینشان م یبه روشنو مهم است  اریمتن بس نیا

ست، و مهم تر از اهمان بودا  یُفت ۱۵۰تا  ۱۴۰یسنگ کرهیپ

از  یمتر ۳۸ کرهیکه پ دینما یم انگ،یز که شرح خوان نیا

 .یخیتار یبودا گریدسخن به  ایباشد  یم یامونیکسا

 
به صورت  یونانی ی، الفبایانکوشان ییدر هنگام فرمانروا

امر  نیا شایدد. شو یمآفریده  ،ییـ بودا یونانیهنر 

 مینیب یبوده باشد. م ونانیر واکنش در برابر حضو ینوع

 یجامه ها ای یمرکز یایآس انیبا لباس کوچ انینکه کوشا

  نیشوم که در ا ادآوریشوند. بگذار  یظاهر م یرانیا

 )سده یونانیشاه  نیپس از آخر ،ی هاچ ویو  انیزمان ساکا

شاه  نیاول سس،یاز کوجوال کادف شی( و پسایاز ع شدوم پی

 دارند. صحنه حضور نیکوشان، در ا

 
 چیاست، تا حال ه انیدر م انیبام یکه پا ییتا جا  

  Helioclesاز دوران کوشان، به جز چند سکه از یی رانهیو

 دایپ ،یونانی(، شاه سایاز ع شیپ ۱۱۰تا  ۱۳۵)  وکلسیهل

م.  من در ساحه یها یسکه ها هنگام کاوشگر نینشده است. ا

 خیارد. تشدن دهیکش رونی( از دل خاک بو. )صعومه شرقی

و تا  مو شش مچار یبه سده ها انیبام یهاادگاریاز  یگروه

 تا هنگام آغاز دوره انیرسند. بام یم ییسایع مو نه مهفت

 همهبه دست آمده  یها جهیبوده است. نت اسالم، بودایی

 دهند. سلطه یامر را نشان م نیم به صورت قاطع ایکاوش ها

 ان،یسامان ییافرمانرودر دوره های  انمسلمانان در بامی

دوران  کیمن  یها افتهی)بر اساس  انیو غور انویغزن

. و م ۱۲۱۲در  زیچنگ لهیبه وس انیبام یرانیبزرگ(، تا و

 نیا ینگار خیصورت گرفت. تار ان،یشکست خوارزمشاه

 یدر صومعه شرق میکاوش ها جهیدر نت گریبار د دادها،یرو

بار چار بودا، و  کرهیدو پ انیصخره م ری)م. ر.( درست ز

(. انجام گرفته  ۵، و ۳، ۲، ۱)و. ر ی کاوشم در شهر شاه

که « الماس تپه»در  غوری همچنان ساحه ،آخر در اند.

     «شهر غلغله، قرار دارد. کنزدی

 

 
 در ویکی پیدیا در باره تندیس های بامیان آمده است:
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مجسمه های بودا در بامیان
194
: 

تاالر در یک صال( )سرخ بت یا صلمتری بودا  ۵۳ هپیکر»...

متر  ۵۸غارکوه سنگی تراشیده شده بود که ارتفاع اش 

زینه  ،گیری شده است. پیش از انفجار و نابودی اندازه

 ا )در دل کوه(،بود  در پهلوی پیکرهی های مارپیچی و پله

تراشیده شده بود که گردشگران و  در سنگ کوهپاره

زرگ باال باالی فرق سر بودای باز راه آن ها  دبیرستانی

های  مدنی از تهای سقف تاالر با تصویرهای شخصیت .رفتند می

های هندواروپایی  گوناگون نقاشی شده بود که با شخصیت

مانند تصویر رومی و رومن کاتولیکی شباهت داشتند. عده 

دانند زیرا در آن  از دانشمندان این نظریه را مردو مییی 

تان شناسان اما باس زمان دین عیسویت وجود نداشت. و

 ۳۰۰های  بین سال ها را اروپایی گذشته تراشیدن این پیکره

دانند که دین عیسویت از سوی روم شرقی  می میالدی ۷۰۰و 

عیسویت را  (امپراتوری روم شرقی (وپلکنستانتیناستانبول )

 .به نواحی شرقی ایران زمین آوردند

در یک تاالر و )خنگ بت یا شهمامه( متری بودا  ۳۵ هپیکر

گیری شده  متر اندازه ۳۸ارتفاع اش که یا غارکوه سنگی 

اق شاهمامه دو عنی که بلندی تی. ، ترشیده شده استاست

های حتی از  . هنوز بزرگی تندیسستتر ا متر از تندیس بزرگ

سوی باستانشناسان معتبر به ارتفاعات گوناگون پنداشته 

شدند. واما گروه پژوهشی دانشگاه ارتش آلمان مونشن 

گیری کردند  میالدی اندازه ۲۰۰۳)مونیخ( بلندی را در سال 

ها که به  تفاع پیکرهو ار ۳۸متر و  ۵۸ها  که ارتفاع تاقچه

 ۱۹۵۰های  باشند که باستان شناسان در سال همان اندازه می

گیری کرده بودند.  میالدی بدون نور لیزر اندازه ۱۹۶۰و 

ها را، برای  پژوهشگران دانشگاه نظامی مونیخ اندازه

متر  ۳۵متر و دیگری  ۵۳ل از پا تا سر ااندازه صلص

 .اندازه کردند

  

در تختی استاده بود و نه  ،ه شاه بودل که زن اش ماماصلص

های بامیان نگاه ژرف  در روی زمین. اگر به اعداد پیکره

ل ااند. صلص یابیم که یک عدد عکس عدد دیگر می ،کنیم

میان این  ته شده و شاهمامه سمبول زن، درفسمبول مرد گ

واحد کوچک دیگری وجود دارد که نماد فرزندان  هشتدو، 

یس خوابیده را خواست ثابت نماید که باشد طرزی یک تند می

هزار فوت یعنی برابر به برج ایفل و در خارج از 

است. این دو از ه متر گفته شد ۳۲۳افغانستان به اندازه 

در آیین متری قرار داشتند.  ۸۰۰هم در فاصله واحد 

ادیان هندویسیم عدد هفت عدد مقدس گفته  ردشتی و درز

                                                 
194

 گ.-. با اندکی ویرایش و فشرده سازی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
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 هفت نیکوی راه هشتمشد. در دین بودایی به همین  می

عدد  افزوده شد. راه اصیل هشتگانه به عنوان( تمرکز نیک)

 .هشت عدد مبارک شد

 
 

 ماهیت:

بت  رگترین بت صلصال نام دارد به معنای گل خشکیده وبز

 دیگری شهمامه به معنای شهبانو نام دارد. به نظر

خست میالدی تا آمدن اسالم، بامیان گرچه در قرون ن کهزاد

های  مرکز فرهنگی و دینی بوداییان بوده است اما تندیس

ها قطعا   ایستاده چندان ربطی به بودا ندارند، زیرا آن

در حالی که بودا  .دهند چهره یک مرد و زن را نمایش می

نظریه دیگری که  .هیچگاه در کنار همسرش دیده نشده است

صورت است  ها شده است به این ن تندیسی بودیمنجر به بودا

شد  ،خواستند که می یی که چون بت صلصال کوچکتر از اندازه

.به ناچار در کنارش شهمامه را تراشیدند
 

 

 پیشینه:

های بودا در بامیان  های زیادی در مورد ساخت مجسمهته گف

گویند احتماال این بناها در  می باستان شناسان. وجود دارد

ها هم با  است. بعضی میالدی ساخته شده 400و  ۳۰۰های بین سال

گویند که مجسمه بزرگ بودا در قرن پنجم  دقت بیشتر می

ساخته  قرن سوم میالدی نیمه دوم میالدی و مجسمه کوچک در

ها در قرن بعدی  شده و دکورهای اطراف آن از جمله آشیانه

شناسان به این باورند  اند.اما بعضی باستان تراشیده شده

از میالد صورت  پیش سال  ۸۰۰که ساخت مجسمه های بودا 

  «گرفته است.

 

یکی از پژوهشگران هم میهن در کهکشان انترنتی در زمینه 

 می نویسند:

بوداییان بر حسب چهار حقیقت شریف بودیسم: عشق و محبت »

)متا(، ترحم و شفقت )کارونا(، خیر خواهی )مدیتا( و 

 ی)اپیکا( از بودا الهام می گرفتند.شکیبای

یا « خنگ بت»این  بر به معناي سپید است و بنا« خنگ»

)ناهید( و « آناهیتا بانوایزد»نماد « سپید بت»

)مّریخ( مي توانسته « ایزد بهرام »)سرخ بت( نماد  دیگري

اند باشند. به ویژه كه در داستان هاي كهن، این دو 

ه نمودار شده اند. در به سان دو دلداد سّیاره -ایزد

عاشق « خنگ بت»و « سرخ بت»فرهنگ ها نیز نوشته اند كه 

دیوان ها این سروده ها به یادگار اند و در  همدیگر بوده

 .«مانده است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D9%84_%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%B3%D9%88%D9%85_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
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تو سرخ بتی از می -گر صبح رخ گردون چون خنگ بتی سازد 

 بنگار به صبح اندر.

 گاربر رخ از باده سرخ بت بن -در کف از جام خنگ بت بنگر

 خاقانی مروزی

باشی بر آن که خنگ بتی  -کردی میان سرخ بت بامـیان ستیغ

 را کنی به چنگ

 سوزنی سمرقندی 

شحنهء یونان بودی خنگ بت  -مردم نادان اگر حاکم داناستی

 بامیان.

 سیف اسفرنگی

 

 می نویسد:« معجم البلدان»یاقوت حموی در 

 

هرات و  بامیان شهر و خوره یی در کوهستان میان بلخ و»

غزنه است. دژی استوار و شهری کوچک در سرزمینی پهناور 

که از بلخ ده مرحله و از غزنه هشت مرحله دور است. خانه 

یی بلند بر ستون های سر به آسمان کشیده و نقاشی شده در 

آن جا هست که در آن از هرگونه پرنده نمونه یی برای 

د نیز در بازدید بیکاران نهاده اند. دو بت بزرگ و بلن

آن جا در تنهء کوه کنده شده، یکی از آن ها را سرخ ُبد و 

دیگری را خینگ ُبد خوانند. گویند در همهء جهان بی همتا 

 «است.

  
 ترجمه دیگری از همین متن:

را بر که آن  ٬در بامیان بنائی بلند و سر به آسمان است»

روي ستون هاي بلند قرار داده اند و در داخل بنا شکل 

نوع پرندگان روی زمین که خدا آفریده نقش است و در همه 

ها را در داخل تندیس دو بت بزرگ است که آن  ٬داخل عمارت

ها از باالي کوه تا پائین  کوه تراشیده اند و اندازه آن

)با دال( و دیگري « بد  سرخُ »نام این دو بت یکي  .است

 .«مانند است است. گویند در دنیا بي« ُُبد خنک» 

 

پرستش و »اصفهانی )سده چهارم هجری( مي نویسد: حمزه 

ها در روزگار طهمورث ایجاد شد؛ بدین سان که  صورتگري  بت

 ،دادندوقتی عزیزان خود را از دست مي  ٬گروهي از مردم

براي تسکین دردهاي خود مجّسمه هایي همانند مردگان خود 

ها در نظر  ها کم کم پرستش مجسمه می ساختند. پس از مدت

ان جلوه نمود و به عنوان این که مجسمه ها واسطه ایش
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به پرستش  ٬میان ایشان و خدا و مایه نزدیکی و تقّرب اند

 «ها پرداختند.آن 

 

منظومه مثنوی اثر عنصری شامل داستانی محلی مربوط به »

دو بت  خنگ بت و سرخ بت  در بامیان بلخ است. این 

رده و نام داستان را ابوریحان بیرونی به عربی ترجمه ک

 «گذاشته است.« حدیث صنمی البامیان»آن را 

 

نوشته است:  شیروانی )جهانگرد سده یازده دوازده هجری(»

و چند صورت دیگر نیز به صورت انسان تراشیده اند؛ »... 

از جمله دو هیکل بزرگ که مونث و مذکر آن را ظاهر کرده 

ن و مونث )زن( آ« صلصال»اند. مذکر )مرد( آن موسوم به 

است. طول هر یک شصت ذرع و عرض آن « شمامه»موسوم به 

شانزده ذرع است. جمیع اندام و اعضای آن دو صورت را 

ظاهر نموده اند و پشت آن ها را به کوه داده و کمال 

صنعت را ظاهر کرده اند. و در زبان مردم به بت بامیان 

مشهور است و در کتاب های اخبار نیز همین گونه ذکر شده 

در زیر آن بت ها غاری است طوالنی و راهش باریک و  است.

بسیار تاریک. نگارنده گوید که من آن غار را دیدم؛ اما 

به آخیر نرسیدم و از بانی آن غار و بت ها، از هر که 

  [2] «پرسیدم از روی تحقیق چیزی نشنیدم.
 

فرهنگ آنندراج و برهان قاطع و رشیدی و انجمن آرای 

بامیان در میان کوهی است و در »ناصری و... نوشته اند: 

آن کوه دو صورت است از سنگ تراشیده و گفته اند که 

ارتفاع هر یک از آن ها به قدر شصت َذرع و عرض آن شانزده 

ه َذرع و میان آن ها خالی است. چنان که از کف پایشان را

است و نردبان پایه ها ساخته اند که در داخل آن ها و 

حتی در سر انگشتان آن ها می توان راه رفت و این ُصَور از 

  غرایب صنایع روزگار است و گفته اند که این دو بت را

نام کرده بودند و گفته « خ نگ بت»)با تاء( و « سرخ بت»

بوده  معشوق و زن  اند که سرخ بت عاشق و مرد و خ نگ بت

است و بعضی این دو بت را الت و منات و بعضی یعوق و یغوث 

خوانند و گفته اند نزدیک این دو پیکر، صورتی دیگر هست 

بوده است و او را ستوا « نسرم»به شکل پیرزنی که نامش 

 [3]«هم می گویند.

 

ی )سده چهارم هجری( در کتاب حدودالعالم که به جوزجان

زبان دری قدیم است، سرخ بت و خ نگ بت )با تاء و کاف 

در بامیان دو بت سنگین است که یکی »پارسی( نوشته است: 

 ...«را سرخ بت و دیگری را خنگ بت خوانند

 

 واژه شناسی صلصال و شمامه و...:

http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_edn2
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_edn3
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احتماال به معنی صلصال خوب معلوم نیست؛ اما شهمامه  

معنی شاه مادر می باشد. مام در شاهنامه فردوسی به معنی 

 مادر به کار رفته است:

 مرا خاکسار دو گیتی مکن/ ازین مهربان مام بشنو سخن 

 

احتماال تندیس صلصال را چون روپوشی به رنگ سرخ داشته، 

سرخ ُبد و تندیس شهمامه را شاید سفید رنگ بوده، خ نگ ُبد 

فرهنگ رشیدی و لغتنامه دهخدا خ نگ را به  می گفته اند.

  [4]«معنی مطلق سفید و به ویژه اسب سفید نوشته اند....
 

 منابع:

 ذیل کلمه بامیان 330، ص1 البلدان )عربی( ج معجم [ 1] 

 130اول، ص  چزین العابدین شیروانی، بستان السیاحه،   [2]

 )تلخیص و ویرایش(

برهان قاطع، چ  محمد پادشاه، آنندراج، چ لکنهو، هند، [3] 

  ؛سنگی ایران

فرهنگ رشیدی/ انجمن آرای ناصری، ذیل بامیان و نسرم و  

 خ نگ بت و سرخ بت./ 

و فرهنگ ایران  /  197، ص27 كامل ابن اثیر ، جترجمه 

  304باستان نوشته پورداود ص

 دهخدا، ذیل بامیان / رشیدی و دهخدا، ذیل خنگ   [4]

  168و  167آثار عتیقه بامیان، ترجمه کهزاد، ص  [5] 

  26نک : عبدالحی حبیبی، تاریخ افغانستان، ص  [6]

  25- 20آثار عتیقه بامیان، مقدمه مترجم ص  [7] 

/ تحقیق دانشگاه  ۴۰، ص۲قسمت ۳تاریخ ایران ج   [8]

 امیر کبیر  کمبریج، چ تهران،

چارلز میسن ریس اطالعات ارتش بریتانیا در هند بوده . 9

است وی کسی است که همرای حاجی خان افغان نماینده دوست 

م خاینانه میر محمد خان به بامیان رفته و در حین اعدا

یزدان بخش بهسود توسط حاجی خان در کنار او بوده است. 

رک. سایه روشنی از جامعه هزاره، اثر نایل، بخش میر 

 «یزدان بخش، اثر چارلز میسن

 ،چ جالل الدین تهرانی ، 62ص  ٬حدودالعالم ٬جوزجانی. 10

  304ص ،دوپورداو ،فرهنگ ایران باستان . 11

/ 32و 31ص ٬چ بیروت ٬ریخ سني ملوك...تا ٬حمزه اصفهاني . 12

 . 23و چ برلین ص

 ،ترجمه دكتر جعفر شعار ،تاریخ پیامبران و شاهان. 13

  . 31و  30ص

 / چ سوم تهران 339و  29ص ٬اریخ مختصر افغانستان. ت14

http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_edn4
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref2
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref2
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref4
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref4
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref5
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref6
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref6
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref8
http://zabolestan.blogfa.com/post-41.aspx#_ednref8
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نوشته موسیو کودار و موسیو  ،آثار عتیقه بامیان. 15

 «7ص  ٬ترجمه احمد علی کهزاد  ،هاکن

 

 اره...پیوست شم

 یادداشت:

اگر اطالعات دست داشته را  ،مبحث کنونی کامل نخواهد بود

زبان و  در پرتو روابط تاریخی با چین به بررسی نگیریم.

فرهنگ ایرانی و چینی در درازای تاریخ تاثیرات شگرفی بر 

یک دیگر داشته اند که دردمندانه تا کنون در باره آن 

ت. در کل، چین شناسی بررسی های بایسته انجام نگریده اس

برای ما رشته بیخی نوی است و انتظار نمی رود به زودی 

در زمینه به دستاوردهای چشمگیر برسیم. در یک سخن، کار 

بس بزرگی در پیش رو است و باور دارم که شگفتی های 

در این جا نوشته  بسیاری اندرین راه در انتظار ما است.

ی خود بارگیری جالبی را که از انترنت برای بایگان

 )دانولود( نموده ام، پیشکش می کنم: 

 

 حقی علی اکبر

روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی ایران و چین
195

 

در چینی ها تریان دوالی کوپری بر آن است که پروفیسور »

ی ی از ناحیه ،از میالد مسیحپیش بیست و سه قرن  حدود

رت کرده مهاجسوی خاور به کسپین واقع در جنوب دریای 

 کند: خود را به ادله زیر تایید میدیدگاه او ( 1).بودند

حروف کتابت زبان اولیه آکاد میان ( وجود رابطه محسوس 1

 ( و چین،2)

در قانون، مذهب، مسائل اجتماعی و اصول بسیار شباهت  (2

 این دو قوم،میان علمی و معتقدات 

ر (، امپراتو.مپ.  2004-2085( )3) «یا او»تقسیم  (3 

دوازده نفر با الهام از تقسیم میان چین، کشور خود را 

تقسیم نموده  و خوزستان قدیم )ایالم( گانه سوزیان دوازده

 بود.

                                                 
195

علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه مجله »برگرفته از:  

 )با اندکی ویرایش و فشرده سازی(دهم  شماره ،«شیراز
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( و شش وجود قابل احترام با تقلید 4تی) پرستش شانک (4 

  (5از خدای بزرگ سوزیان و شش خدای دست نشانده او )

و « هوانگتینای » نام میاننویسد که  وی میافزون بر این، 

( 6) .پادشاه ایالم شباهت وجود دارد« ناخونته» نام

« جونگو» جای چینه ینیان در قدیم کشور خود را بچ

های دور از این  خواندند و شاید ایرانیان نیز در گذشته می

احتماال چین تغییر و یا دگرگون  .کار می گرفتندنام 

باشد و برگرفته از نام « تیسین» ی از کلمهی یافته

پس دودمانی است که از سده ششم پیش از میالد تا سده سوم 

 (7) .کرده است از میالد بر بخشی از چین فرمانروایی می

در نزد ها  مدت ،رغم تاریخ و فرهنگ کهن خویشبه چین  

چون  آسیای غربی و اروپاییان ناشناخته بودمردمان 

گسترش نفوذ خود اندیشه امپراتوران این سرزمین بیشتر در 

 بودند و به سرزمینخاوری های جنوب و جنوب  ر سرزمیند

های شمالی و باختری، که قبایلی نیمه وحشی در آنجا 

ها  در ضمن چینی کردند، توجه چندانی نداشتند. زندگی می

ها زندگی  آنپیرامون اقوامی که در  همهکه می پنداشتند 

اما این فکر باطل پس از  (8) .کنند، وحشی و بربرند می

گروهی از مردم کنجکاو چین برای مطالعه در آداب و سفر 

  رسوم اقوام آسیای جنوبی و جنوب غربی از میان رفت.

پس از تشکیل دولتی یونانی در باختر، روابط چین با آن 

مناسبات  پاییدولت آغاز گردید و نمایندگانی برای بر

اینان در گزارش  اقتصادی و سیاسی عازم آن دیار شدند.

)بلخ( را به دلیل  ی روابط با دولت باخترخود برقرار

زیرا طوایف  دوری و ناامنی راه مقرون به صرفه ندانستند.

چژی نیز راه عبور باختر و رخج را به چین سد  وحشی یوئه

و کشتار مسافران و تجار درنگ تاراج کرده بودند و در 

ها فرستاد ولی  چژی فغفور چین سفیری نزد یوئه کردند. نمی

در  ،نام داشت چانگ کی ین این سفیر که .اقع نشدوسودمند 

بدون اخذ نتیجه بازگشت و در طول راه دو  .م پ. 126سال 

 قرار گرفت.  هاوحمله هون آماجبار 

چین جهش اقتصادی در  ،از میالدپیش دوم  سدهدر  ،سرانجام 

ور چین را قادر ساخت سیاست تامپرا -ووتیکه وجود آمد ه ب

یعقوبی  با غرب در پیش گیرد.ویژه را به  پویاییخارجی 

...پادشاه دیگر »نویسد:  باره روابط چین و غرب می در

بود که در جوانی پادشاه شد سپس که از « خرابات»چین

کارش باال گرفت و تدبیرش نیکو شد، کسانی را  ،جوانی گذشت

از طرف خود به زمین بابل و آنچه از کشور روم بدان 

 مت و صنعت آنجا را بشناسند.وابسته بود، فرستاد تا حک

هایی ابریشم و جز آن در  از صنایع چین و آنچه از جامه

گردد،  شود و افزارهایی که از چین صادر می چین ساخته می
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ها را فرمود تا از هر صنعت  همراه آنان فرستاد و هم آن

و هنر زیبایی از زمین بابل و روم با خود همراه بیاورند 

پس برای اول بار  ا نیک بشناسند.ها ر و احکام دینی آن

 (10) .«کاالهای چین برای تجارت حمل شد

 ایران که در میانه جهان غرب و شرق قرار داشت، تمدن 

های سامی، یونانی و رومی را از شرق اقصی یعنی چین و 

 رسالتتوان به اهمیت  کرد و از این لحاظ می هند جدا می

میان و نزدیکی  که اقوام ایرانی در تماسیی میانجیگری 

های غربی و شرقی و همچنین در توسعه تمدن جهانی  فرهنگ

خواستند از ایران  ( بازرگانانی که می11).پی برد ،داشتند

بگذرند و از مدیترانه به چین کاال حمل کنند، ناچار 

در  ،بودند راهی قدیمی که بعدها به راه ابریشم معروف شد

گذشت و  های ایران می این راه از شمال بیابان پیش گیرند.

رسید و سپس از طریق راه شمال شرقی و پس از  به باختر می

 (12) .رسید عبور از واحدهای آسیای میانه، به چین می

در دوران کهن در حد فاصل دو سرزمین متمدن ایران و چین، 

ناپذیری  مرز نفوذبسر می بردند که  بیابانگردقبایلی 

هجوم به این  راهو از دو کشور ایجاد کرده بودند میان 

ایران و چین  نمودند. دو سرزمین معیشت خود را تامین می

چون  نسبت به این قبایل حالت تدافعی داشتنتد.آغاز در 

لذا اطالع  ،ایران نیز توجه خویش را به غرب معطوف کرد

چندانی از ارتباط این دو کشور در ازمنه قدیم سراغ 

 نداریم.

 ادی و مذهبی ایران و چینروابط سیاسی، فرهنگی، اقتص

 :می گیردمطالب زیر را در بر 

 ایران و چین در زمان ماد و هخامنشی، (آ

 ایران و چین در پارت،  ب( 

 ایران و چین در زمان ساسانیان. (پ

 

 ها: و هخامنشی هاایران و چین در زمان ماد - أ

ها اطالع دقیقی در  از روابط مادها و هخامنشیان با چینی 

در اسناد چینی هم سخنی از این روابط به  اتدست نیست و ح

های خود  تاریخنویسان یونانی در نوشته میان نیامده است.

نامی از کشور چین نبرده و شاید از کشور کهنسالی مانند 

که مرزهای کشور باستانی ما  ییاز جا اند. خبر بوده چین بی

بسیار  ،در زمان داریوش تا سرحدات چین گسترش یافته بود

ی ی دو کشور هیچگونه مراودهمیان د است بگوییم که بعی
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از پیش  احت ،وجود نداشته است. همانطور که در مقدمه آمد

 اند و ها با بابل در ارتباط بوده تشکیل دولت پارس، چینی

زیر مردم چین نیز ظاهرا  ااطالعات نجومی مصریان و حت»

ین ها قرار گرفته و در چین مخصوصا ع تاثیر معلومات بابلی

و عالم  )دنیای بزرگ( باره عالم فلکی ها در عقیده بابلی

 « (13) .)دنیای کوچک(رواج داشته است انسانی

معامالت بازرگانی که در دوره » نویسد: پور می انصاف

هخامنشیان با دورترین نقاط متمدن دنیای آن روز مثل 

از وجود  ،گرفته چین، هند، یونان و افریقا صورت می

دهد  مول و صاحب دستگاه و کاردان خبر میبازرگانان مت

(14)».  

 به هنگام لشکرکشی کمبوجیه، تجارت پ. م. 524در سال 

از میالد پیش   126به حبشه رسیده است و سپس در سال « مو»

به  چانک کی ین از ایران و از راه فرغانه توسط سردار

 چین برده شد و از آن شراب ساختند. این میوه را در چین

از میالد سده های پیش در  (16). اند ( نامیده15) «رپوتا»

به دربار ترکستان شرقی رفت و در  نام چانگ چینه سفیری ب

به ختن  پان چائو فرماندهی سردارسپاهی به دو قرن بعد 

 کسپینچین را بر سواحل دریای  درفش احمله برد و حت

 (17) .برافراشت

 

 ها: ایران و چین در زمان پارت-ب

عامل مهم اقتصادی در  از میالد دولت رومپیش دوم  سدهاز  

 فتوحات این دولت، ثروت حوزه دریای مدیترانه بوده است.

سوی خود جلب کرد و مصنوعاتی چون ه های دنیای قدیم را ب

ای گرانبها را از چین ه ، عاج، عطریات، سنگداروابریشم، 

چون سوی خود روان ساخت و در عوض محصوالتی ه و هند ب

 ، شیشه، شراب، روغن و طال به چین و هند صادر کرد.مفرغ

اما ایران در تجارت جهانی همچنان وظیفه یا نقش میانجی 

آن را های  ها جاده است که کاروان اداشت و این بدان معن

مراکزی برای بازرگانان،  ( در ایران18) می پیمودند.

ی برای ی  دالالن، کاروانیان، و همچنین تشکیالت ویژه

سفیر  گسیل نوردان و حمل و نقل دریایی تاسیس گردید.دریا

 میاناز چین به دربار اشکانی باعث شد تا روابط مستقیمی 

کاالهای میالدی یکم  سده( از 19)، دو کشور ایجاد شود

شد که  ایران وارد سرزمین دولت کوشان میراه از بازرگانی 

ین ها از راه پامیر و ترکستان چین به سرحد چ از آنبخشی 

های هندوکش به هند  دیگر از طریق راهبخشی حمل و 

 شد. فرستاده می
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پارت، همانند مبارزه در برابر هدف از مبارزه روم 

های تجاری دست  یونانیان و مقدونیان، این بود که به راه

است به همجوار بودن پارت و بسنده در این مورد  یابند.

، و مناسبات هندوستان و روابط عمیق متقابل آنان از یکسو

بازرگانی آنان با چین، که منافع هنگفت در برداشت، از 

چین، پادشاه  نرایطبق گزارش سف (20).سوی دیگر، توجه شود

)روم( همیشه آرزومند بود که با چین ارتباط  تاتسین

ها( مانع آن بودند و  )پارت« آنسیه» لیکن برقرار کند و

شمی چین با اصرار داشتند تا داد و ستد و کاالهای ابری

 ( 21) .ها باشد خود آن

چژان تسیان، عامل دولت چین، برای تحقیق در وضع سیاسی و 

را از  جووی بذر رز و  تجاری سفری به سرزمین پارت کرد.

افق سیاسی پارت در  (22) .خاک پارت با خود به چین برد

 آن زمان وسیع بود و با اقصی نقاط شرق آمد و شد داشتند.

مغرب موجب چنین سوی ها به  سلطه چینی ر زیگسترش مناطق 

شمال شرق سوی ( و شاید پیشروی اشکانیان به 23وضعی بود )

سفیر چین که در حدود » زیرا: نیز علت دیگر آن بوده است.

های واقع در  از میالد به باختر آمد، سرزمینپیش  129

را به انضمام مرو و جایگاه اقوام کسپین دریای خاور 

و در  ( 24) .«قلمرو مهرداد شمرده استماساژت را جزء

همین زمان است که مهرداد توانست جلو حرکت و هجوم اقوام 

از پیش چژی، که از سده دوم  بیابانگرد و از جمله یوئه

 انسوی چین هجوم خود را آغاز کرده بود، بگیرد.گمیالد از 

چئانگ چئین و دیگران از دلبستگی و عالقه پارتیان به »

ور چین به ادامه تاند و برای ترغیب امپرا فتهتجارت سخن گ

( همچنین 25) .«اند هایی به چین فرستاده تجارت، پیشکش

از پیش  150های پارت آشنا بودند و از سال  چینیان با سکه

کارگیری یک سکه پارتی برای ه از ب تاریخنویسانمیالد 

 (26) .اند میان آوردهه تزیین یک مفرغ چینی سخن ب

که همزمان  (.م .پ 87-140) رانی در زمان ووتیهای ای اسب 

و پسرش مهرداد  (.م .پ 124-127با اردوان دوم اشکانی)

 نامه توسط یکی از سردارانش ب ،بود (.م .پ 87-124دوم )

سال سفیر دوازده  این سردار به چین برده شد. چانک کی ین

ست چین در آسیای مرکزی بود و همو بود که بذر اسپ

ایران درخواست   نیز ازبود، که خوراک اسب )یونجه(، را 

های زشت و  های زیبای ایرانی را به اسب چینیان اسب کرد.

های ایرانی را از نژاد  دادند و اسب کوچک بومی ترجیح می

 سده( اسپست در اواخر 28).خواندند ( می27اسب آسمانی )

مراه اسبان ایرانی به چین برده و ه دوم پیش از میالد به

این گیاه در چین  معروف گردید. «موسو»نام ه ا بدر آنج

جا برده شد،  مریکا به آناخوب پرورش یافت و پس از کشف 
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 .میالدی به ایتالیا راه یافتیکم  سده پس از آن در 

(29.) 

 ،هان بوددودمان امپراتور چین که از  -ووتی ،ر حاله به 

ع روابط خویش را با پارت استوار کند تا بالمانمی خواست 

را به پایتخت  ( ووتی، چانک کی ین30) .به تجارت بپردازد

وی و همراهانش با عزت و  .پادشاه اشکانی گسیل داشت

شاه سوی تی از ااحترام پذیرفته شد و هنگام بازگشت هی

ی، از جمله ایت هدایااین هی ها همراه گشت. ایران با آن

 .تخم شترمرغ و تعدادی شعبده باز و جادوگر، به چین برد

پادشاه ایرانی است که باب تنها نخستین مهرداد نه »( 31)

که  بل ،ارتباط و مناسبات با جمهوری بزرگ غرب باز نمود

 (32) .«سفیر چین را نیز به دربار خویش پذیرفت

ت سفارت چین که از اشأن و حیثیت مهرداد با آمدن هی 

( فرستادن 33) .افزونی گرفت ،فرستاده شده بود ووتی جانب

به چین و روم پیوندی میان چین و روم پدید آورده و  سفیر

رفته  مان نیرویی جهانی به شمار میگدر این زمان پارت بی

مهرداد با  ،از میالدپیش  115در حدود سال  (34) .است

ی مبنی بر تسهیالت بسیار در امور ی امپراتور چین معاهده

 المللی منعقد کرد که در آن ایران، به عنوان تجارت بین

کشور ترانزیت، حلقه ارتباطی را که دارای اهمیت اساسی 

 ( 35) .داد تشکیل می ،بود

(، یونجه، 36چین و ایران انار )میان پس از مبادله سفیر  

(، مو، خیار، پیاز، زعفران و یاسمن به چین 37) ،اسفناج

( 38) .گردیدآغاز برده شد و کشت این گیاهان در آن کشور 

های مختلف نیز ایران  ها، و گل بزیپسته، بادام، انواع س

( و در عوض آهن، زردآلو، و هلو، از چین 39به چین رفت )

 ( 40) .به ایران آورده شد

هو، پان  خاقانپادشاهی میالدی و در زمان  97در سال  

 .گسیل داشتبه سفارت شام  را سپهساالر کل، کان ینگ -چائو

 ،رسید تان()میشان، خوزس این فرستاده به شهر مسنهنگامی 

به ماه سه بدو گفتند که سفر وی به روم دریانوردان 

از انجام  ،و او با توجه به طول زمان خواهد کشیددرازا 

  (41).این سفر نومید گردید

میالدی پادشاه پارت، که  101یعنی در سال  ،چهار سال بعد

اند و ظاهرا همان  ثبت کرده مانچیئو نام او را به چینی

( به عنوان 42شتر مرغ و شیر )چون اناتی فیروز است، حیو

 (43) .استفرستاده خاقان چین  هدیه از مسن برای
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باره پایتخت اشکانیان  چین اطالعاتی نیز درتاریخنویسان  

دهند و این موضوع نشان از ارتباط و اقامت  به دست می

یکی از  مداوم و طوالنی سفیران در دو کشور است.

)به  تیسفون پایتخت ایران» ست:تاریخنویسان چینی نوشته ا

زمین  بیش از یکصد هزار خانوار دارد. زبان چینی سوهلی(

و اشیایی چون طال، نقره، مرجان، عنبر،  است آن هموار

های ملیله دوزی، قالب دوزی،  آالت، پارچه بلور، الماس، شیشه

د. وش پنبه، قالی، پرده و کاغذ دیواری در آنجا پیدا می

زمین  ند.رگذا ها یخ می و مردم در خانهت اسهوا بسیار گرم 

بیشتر ریگزار و برای آبیاری آب را از راه قنات یا 

رسانند و از غله و حبوبات پنج نوع  زار میتکاریز به کش

و  )قاطر( و االغ بزرگرد اسب خوب دا د.وش در آنجا پیدا می

گذارد و مانند شتر  شتر و شیر و مرغی که تخم بزرگ می

 ( 44)«.دوش ده میاست، زیاد دی

 :ایران و چین در زمان ساسانیان -پ

-651) روابط ایران و چین در دوره ساسانیان :سیاست -1 

 226-241) اردشیر بابکان توسعه و گسترش یافت. م.( 226

ی را گروهآوری اوستا  گردنخستین پادشاه ساسانی برای  م.(

 نهایی که در آ کتابهمه چین گسیل داشت تا از  و به هند

(، 45شو ) وئی در کتاب نسخه برداری کنند. ،جا وجود داشت

ت سیاسی اباشد، از ورود ده هی می وئی پی که تاریخ دولت

( گزارش شده است و 46های مختلف ) ایران به چین در سال

، از 553و نیز در سال  م.( 535-556) در زمان هسی وئی

 (.47) .ایران به چین سفیر اعزام شده است

پادشاهی پس از آن که انوشیروان به ، ر مسعودیبر طبق نظ

از  ی به این عنوان به او نوشت:ی  شاه چین نامه ،رسید

به برادرش  فغفور پادشاه چین و صاحب قصر در و گوهر...

پادشاه چین هدایایی نیز برای خسرو «. خسرو انوشیروان

های  فرستد از جمله اسبی از مروارید که چشم انوشیروان می

اسب از یاقوت سرخ و دسته شمشیر سوار از زمرد سوار و 

همچنین جامه ابریشم چینی طالیی رنگ  گوهرنشان بوده است.

 .که تصویر شاه چین با زیور و تاج بر آن نقش شده بود

در جمله آیین بارگاه » نویسد: و کریستن سن می ( 48)

آن بود که سه کرسی زر نهاده بود و از این سه  انوشیروان

( خسرو انوشیروان 49) «.جای ملک چین بودی... کرسی یکی

نیز سفیری به دربار فغفور چین فرستاد که هر چند هدف آن 

نیست اما شاید، برای دفع هجوم ترکان به  روشندقیقا 

که امپراتور چین نیز از حمالت آنان  )بلخ( سرزمین باختر

. به ستوه آمده بود، تقاضای همراهی و مساعدت نموده باشد

(50.) 
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با ظهور اسالم و گسترش آن به کشورهای همسایه و از جمله 

فشار سیاسی و نظامی قرار زیر ایران، یزدگرد سوم، که 

از  ،تی به چیناهیگسیل میالدی با  639گرفته بود، در سال 

فغفور تقاضای کمک کرد ولی فغفور به عذر دوری راه از 

شش اما این کو (51) .فرستادن هر نوع کمک خودداری نمود

زیرا، بر طبق  یعنی تقاضای کمک از چینیان متوقف نشد.

ی در زمینه هجوم اعراب به ی  نامه ،نقل مسعودی، پیروز

امپراتور  یوان فرستاد. مینگ ایران برای امپراتور ونگ

یو در استان لونگ را به غرب  فرماندار شهرستان نان

 چی  قلعه هایی تقسیم کرد. جا را به شهرستان فرستاد و آن

لینگ مقر فرمانداری کل ایران شد و پیروز به فرمانداری 

تاثیر  هاالبته این تدبیر (52). کل آن منصوب گردید

دست  هسر زمین ایران بسراسر زودی ه چندانی نداشت و ب

 .افتادمسلمانان 

به دربار چین رفت و  خودمیالدی پیروز  673در سال 

خود ادامه  ور سپاهیانی همراه او نمود که به مسیرتامپرا

خویش باز گشتند. اما یهن ندادند و از ترکستان غربی به م

پیروز به پیشروی ادامه داد ولی به سبب تسلط کامل اعراب 

او مدت بیست  بر ایران نتوانست وارد سر زمین خویش شود.

به تدریج  شخارستان زندگی کرد و اطرافیان زیادتُ سال در 

 (53) .از دور او پراکنده شدند

دیگری دارد و بر آن دیدگاه پیروز  بارهن سن در کریست

است که وی به چین رفت و از خاقان کمک خواست که درخواست 

که در سال  اینمی زیست تا او در چین  .پذیرفته نشداو 

امپراتور چین به پسر  ،از پیروز پس( 54) .درگذشت 672

زیست، کمک  که در چین به صورت گروگان می )نرسی( پیروز

بر کشور خویش مسلط شود ولی او نیز به سرنوشت  کرد تا

 سینگ زیرا فرمانده پیاده نظام چینی، پی پدر دچار گردید.

یاری پیروز منصرف از فرماندهی او زیر چئین و سربازان 

سال در بیست وی به مدت  شدند و او به مقصود نرسید.

 (55) .و کاری از پیش نبردپایید خارستان تُ 

آن است که به هر صورت پس  رابطهاین  ذکر درشایان نکته  

از ایرانیان به چین شماری  ،از انقراض دولت ساسانی

آمده است  تونگ چئین چیه تزو در کتاب شدند.گزین پناهن

شهر  باشنده میالدی دولت تونگ، ایرانیان  787که در سال 

پایتخت دولت تونگ، که در حدود چهار هزار نفر  آن، چنگ

نیز  در آورد. تس نام شنه لشکری ب به عضویت در ،بودند

آن  خط پهلوی ساسانی که در شهر سیه بکه ی ی در کتیبه

این انوشه روان شاهزاده خانم » چنین آمده است: ،کشف شده

دختر انوشه روان سردار سوار سی زین سی از  ،ماسیس

 ( 56) «خاندان سورن...
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ر م.(، اردشی 309-389) های شاپور دوم سکه کشف :اقتصاد-2

در تورفان  م.( 388-383) م.(، و شاپور سوم 383 -379) دوم

ترکستان، وجود ارتباط تجاری ایران و چین را ثابت 

 ( 57). کند می

های بیزانس با  اصوال مبارزات روم و پارت و درگیری 

بازرگانی  علل عمیق اقتصادی داشته است. ،ایران ساسانی

یش توسعه از پارها خاور و روم در عهد امپراتوران ب

کاالها از مغرب و از طریق بین النهرین شمالی و یا  یافت.

شد و  جنوب غربی ارمنستان به ایران و آسیای میانه حمل می

حمل و نقل  رسید. از آنجا به چین و شمال هندوستان می

های کاروان رو صورت  کاالهای مشرق زمین نیز از همین راه

کی از مهمترین در داد و ستد خاور، ابریشم ی گرفت. می

، که از راه یی مین سبب شاهراه اصلیه کاالها بود و به

معروف « راه ابریشم» رفت، به نام خشکی به سوی خاور می

ابریشم چین از راه آسیای  ،در زمان ساسانیان (58) .شد

آمد و از ایران به روم و سایر  مرکزی و سند به ایران می

ابل قالی و مخصوصا در مق شد. کشورهای آسیای غربی صادر می

( و جواهر سوریه، مروارید 59های کار بابل، و سمه ) قالی

های مصر و شام،  و مرجان دریای احمر و خلیج فارس، پارچه

همچنین از چین  گردید. و نیز ادویه مخدره به چین صادر می

( و حریر و زیره و انواع ظروف به ایران 60و تبت مشک )

 (61) .شده است وارد می

 بو»خ بخش مناطق غربی چین، ایران را با نام جدید تاری 

کند و فهرستی شامل سی و هفت  معرفی می گ.[-]پارسی« سی

کند که طال، نقره،  محصول صادراتی ایران به چین گزارش می

، (ریستالبلور )کروارید، شیشه، عقیق، معنبر، مرجان، 

زربفت، پارچه های الماس، آهن، جیوه، مس، پنبه، 

 کندر، فلفل سیاه، صمغ، خرما و گل تاج الملوکزردچوبه، 

 (62).اند )اقونیطون( از آن جمله بوده

بزرگترین ) ، و روم  (مولد ابریشم) ایران که بین چین  

حکم  ،، واقع بود(گرانبهای ابریشمپارچه های کننده  مصرف

کشور ترانزیت ابریشم خام و ابریشم بافته شده را یافت. 

ها با غرس درخت توت  رومی ،ه بعدششم بسده هر چند که از 

اما ساسانیان مایل  (63) .مبادرت به تهیه ابریشم کردند

در  در ایران توسعه یابد. بافندگیبودند این شعبه از 

راستای همین کوشش بود که پس از فتوحات در سوریه، 

های بزرگ نساجان را تغییر مکان دادند و در قلمرو  دسته

های  ( کارگاه64) .تقر ساختندخصوص خوزستان مسه خود و ب

مصنوعات ابریشمی گاه شوش، گندی شاپور، و شوشتر از ن

 ( 65) .شهرت فراوان یافتند
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و دارو تجملی، ی تجارکاالهای بر افزون  ،در این زمان

ایران به مصر و راه ابریشم از چین و هندوستان از 

(  با 66) .شده است کشورهای کناره دریای مدیترانه حمل می

ولی در  ،که شکر از دیر باز در چین شناخته شده بود آن

یک نوشته چینی به شکری که در روزگار ساسانیان به چین 

تجارت » نویسد: لد می( برتُ 67).اشاره شده است ،شده صادر می

با هندوستان و چین چه در خشکی و چه در دریا تماما در 

عی امپراتوری چین نیز از موان (68) «.دست ساسانیان بود

که دولت ایران بر سر راه ابریشم پدید آورده و به تنها 

زیرا  نمود. خریدار کاالهای چین بدل گشته بود، ناخرسند می

دولت ساسانی بهای خرید و فروش ابریشم را به میل خود 

های ابریشم زربفت ایرانی بسیار گران  کرد و پارچه معین می

و پوشش ( و تنها در دسترس اشراف و بزرگان رومی 69)

 (70) .گرفت های قدیسان قرار می استخوان

های شرق ایران که بر اثر  هنر ساسانی در سرزمین :هنر-3 

عملیات نظامی فتح شده بود، نفوذ کرد و به تدریج به 

باید  خود چین رسید. اشهرهای دور دست ترکستان چین و حت

 -در نظر گرفت که این هنر حالت یک هنر تلفیقی ایرانی

( مجموعه نقوش سنگی و اجرای تشریفات 71).داشت را بودایی

مذهبی در برابر آتشگاه، اعطای منصب، جنگ سواران و 

 هایی هستند که توسط ایرانیان به چین رسید. شکار، صحنه

کند که هنر چینی از تاثیر هنر  هان ثابت می زیرا بناهای

( گیرشمن بر آن است که روابط 72) .ایرانی بیگانه نیست

با شاهزادگان دره کابل موجب برخورد هنری بین  چینیان

( تعداد 73) .های ایرانی و اسب بومی چینی گردید نقش اسب

 های کوچک کم نیست. زنان اسب سوار هم در میان این مجسمه

ها سوارکاران زن و چوگان باز هستند و چوگان ورزشی  این

هیوان  است که از ایران ساسانی به چین رفته و در زمان

زن  یانگ کوئی فی های مورد توجه یکی از سرگرمی نگتسو

 ( 74).بود چئانگ فکان های بزرگ محبوب امپراتور، در باغ

دهد که تا چه  نشان می م.( 756شوسوئین ) گنجینه شاهی

 ااندازه هنر ساسانی، هنرهای زیبا و تجملی چینی را حت

تاثیر زیر  ،اند به خود گرفته جاپانینگامی که سبک ه به

یک فنجان مدور  ،در میان گنجینه (75).ر داده استقرا

ی ی که پایه وجود دارد که اصال ایرانی است و پس از آن

همچنین شکل  اند. ی سیمین برای آن ساختهی پایه شکسته،

دهد که از خارج وارد گشته  ایرانی یک ابریق کوچک نشان می

شکل یک رباب مرصع به صدف در این مجموعه هست که  است.

ربابی است که روی یکی از ظروف سیمین  همانندآن سبک 

توان حدس زد  ها می بر اساس این شباهت شود. ساسانی دیده می

 .این آلت موسیقی از ایران به چین رفته باشد شایدکه 

(76)   
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های مصنوعی عهد ساسانی هم به قدری زیاد بود  شهرت پارچه

 از آن ،شد کشور چین که سرزمین ابریشم نامیده می اکه حت

وسیله ه یک پارچه در موزه توکیو، که ب نمود. ها تقلید می

یک هنرمند چینی بافته شده است، شکار شیر را به سبک 

 ( 77).دهد ایرانی نشان می

از حمله اسکندر مقدونی و سوزاندن اوستا، پس  :مذهب -4 

هزار پوست گاو نوشته شده بود و در دوازده که بر روی 

 مذهب زردشت رو به ضعف گذاشت. ،شد میتخت جمشید نگهداری 

نخستین اقدام برای  ،و به دستور وییکم در زمان بالش 

با تشکیل دولت ساسانی، که  آوری اوستا آغاز گردید. گرد

مغان در پیدایش و ایجاد آن نقش مهمی بر عهده داشتند و 

آوری اوستا دنبال گردید و  زاده بود، جمع اردشیر خود مغ

 ی به زبان پهلوی ساسانی بر گردانده شد.از زبان اوستای

م.( آنچه که از اوستا به  271-241)یکم  در زمان شاپور

از آثار  ،شناسی، فلسفه، و جغرافیا مربوط بود طب، ستاره

آوری شد و بدین اوستا الحاق  موجود یونان و هند جمع

به این اوستا رسمیت قانونی داده شد و با  گردید.

اسر متصرفات ساسانی رواج یافت و از پشتیبانی دولت در سر

 ها به چین رسید. دیغطریق ماوراء النهر، توسط س

برای نخستین بار  م.( 519-516های) دین زردشت در بین سال 

 در چین ظاهر شد و امپراتوران چین از آن استقبال کردند.

( در 78خو ) تای لینگ -امپراتور، وی توبا به گفته تاریخ

در ایالت هونان، اجرای  اک سونگ های بازدید از کوه

مراسم مذهبی نامنظم و گوناگون را منسوخ کرد اما خدای 

( مذهب 79).آسمان خارجیان به صورت استثناء باقی ماند

مضبوط است و در  چیاو هسیئن زردشت در کتب چینی به نام

در ضمن تعریف از سمرقند برای  وئی شو جلد صد و دوم کتاب

 چیار هسیئن کلمه خوریم.می  مه برنخستین بار با این کل

ترکیب یافته  )آسمان( و چیاو )خداوند( از دو واژه هسیئن

 آمده است: وئی شو در و به معنای خداوند آسمان است.

 کنند. مردم ایران خدای آتش و خدای آسمان را پرستش می

گوید که مردم ایران خدایان آسمان،  می  شو تنگ چیو مولف

بنا  ( 80) .پرستند آب، و آتش را میزمین، آفتاب، ماه، 

رخی در ب م.( 354-86) وئی پی در زمان شو وئی به روایت

و کنونی( )قره شهر  چی ین از شهرهای حوزه تاریم مثل

مذهب زردشت رواج داشته و  (کنونی)قره خواجه  چنگ کاوه

 ( همسر81).نفوذ این مذهب، به دربار چین رسیده بود

نیز  هو تائی لینگ نامه ب م.( 515-500(  )82) تی و هسوان

 چی پیدودمان به دین زردشت گرویده بود و امپراتوان 

نیز از  م.( 581-556( )83چو ) پیدومان و  م.( 550-577)

میالدی در شهر  621( در سال 84).پیروان این مذهب بودند

در همان سال  شد.ساخته ی ی )سی آن کنونی( آتشکده آن چنگ
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( دایر 85پاو ) سا یز موسوم بهریاست آتشکده نکرسی 

گردید و این مقام همیشه به دست یکی از زردشتیان ایرانی 

که ایمان  (846-841) تسونگ ( و86) .شد نژاد سپرده می

آزار پیروان باره فرمانی در  ،کاملی به تائوایسم داشت

مذاهب خارجی صادر کرد ولی اعتقاد به مذهب زردشت کامال 

ی از مردم، ی پاره یوان و ن سونگنرفت و تا زمامیان از 

 مطابق منابع چینی در زمان سون پیروان آن دین بودند.

 (87) .چندین آتشکده بر پا بوده است

 مذهب مانی نیز همانند مذهب زردشت در چنین نفوذ کرد. 

 سال کیش مانی داشت. هدتنها بر طبق نقل یعقوبی، شاپور 

یب دهسال در پس از آن مانی از کشور ایران اخراج و قر

آسیای مرکزی سرگردان بود تا هند و چین نیز سرزمین های 

 فو کتاب قدیمی چین 39و به استناد جلد  ( 88) .رفته است

 ( 89) .یعنی کتاب دینی، به دربار تانگ آمده است جین تسو

میالدی طبق فرمان امپراتور چین، مذهب  732از سال 

طبق فرمان  ید.( آزاد گرد91( یا مارمانی )90مومومونی )

میالدی اجازه ساختن معابد در  771و  768دیگری در سال 

میالدی  763در سال  ها داده شد. بعضی از نقاط به آن

اویغور مذهب مانی را پذیرفتند و تا زمانی که  نساییر

ها فائق نیامده بودند، مذهب مانی مذهب  قرقیزها بر آن

   (92) .ها بود رسمی آن

 ،زدهم میالدی، یعنی هنگام حمله چنگیزسیسده ا ی تردید تب

اند و از این تاریخ به  پیروان مانی در چین آزاد بوده

بعد هر چند بر اثر مخالفت مغوالن با این مذهب و کشتار 

رود  ی از پیروان آن، این مذهب ظاهرا از میان میی عده

از تبلیغ بدان دست بر پنهانی اما پیروان مانی 

رک مربوط به مانویان نه تنها به اسناد و مدا دارند. نمی

دی غ)پارتی، پارسی میانه، س های ایرانی میانه زبان

در  های اویغوری و چینی نیز که به زبان است بل (...و

 ( 93) .باشد دسترس می

جالب است بدانیم که علی رغم مشهور، کوشانیان کتاب مقدس 

که یک شاهزاده اشکانی،  بودا را به چینی ترجمه نکرده بل

زیست، بدان مبادرت ورزیده  که در این زمان در چین می

( در دوره اشکانیان به علت گذشت و بردباری 94) بود.

ین بودا در شمال شرق و مشرق ایران یآ ،مذهبی و علل دیگر

برخی از شاهزادگان  اپیروان بسیار به دست آورد و حت

اشکانی به این دین گرویده و به تبلیغ و انتشار آن همت 

یکی از شاهزادگان  نویسد: نیلسون دوبواز می شتند.گما

میالدی به چین مسافرت کرده و هموست  148اشکانی در سال 

 که در تاسیس و انتشار مذهب بودایی در آن کشور سهم عمده

نام این شاهزاده به گفته منابع  ( 95).داشته است یی
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بوده که در اندک زمانی زبان چینی را  شی چینی، آن

به  مهم بودایی را ترجمه کرده است. نو متو فراگرفته

شش  روایت تاریخنویسان بودایی، او در حدود صد و هفتاد و

آن  نمتن را به چینی ترجمه کرده است که پنجاه و پنج مت

از دیگر پژوهشگران بوداشناس  باشد. امروزه در دسترس می

 ،اند ایرانی که نقشی در ترجمه کتب بودایی به چینی داشته

( 96) .توان نام برد می ان هوان شوآن، جی جانگ و نآ از

مردی نیک نفس  ،هوان که از شاهزادگان اشکانی است  ان

ین بودا به چین رفت و مورد توجه یبرای اشاعه آ بود.

رجه سرهنگی در ارتش آن داو بعدها به  فغفور قرار گرفت.

  (97) .کشور مفتخر گردید

حیت از کشور ایران که مانویت و مسی گونه همان ،ضمندر 

از سوی با پذیرش اسالم  ،به سرزمین چین نفوذ نمود

ایرانیان و بر افتادن دین زردشت و مانوی، کم کم 

با پیوسته اعتقادات اسالمی نیز به سر زمین چین که 

گسیل راه یافت و سپس با ، ایرانیان در تماس بودند

ذ زمینه برای نفو ،نمایندگان مذهبی از سوی دربار عباسی

بیشتر دین اسالم در آن سر زمین فراهم گردید و هر چه بر 

از گسترش مانویت کاسته  ،گشت این دامنه نفوذ افزوده می

 گردید. می

تحقیقات تاریخی ثابت کرده است که این اعراب و  

ایرانیان بودند که دین اسالم را به مردم چین معرفی 

 ،آمدند انی که به چین مینمسلمابیشتر  آغاز،در  کردند.

دین اسالم  از مردم بندر سیراف واقع در خلیج فارس بودند.

در زمان تانگ و سونگ در داخل چین، انتشار یافت و در 

طبق نوشته جامع  یوان، به نفوذ بیشتری رسید. دوره

 میاناز  ،التواریخ رشیدی، تاریخنویس مشهور ایلخانیان

به متعلق  استان که در چین است، هشت استان آن دوازده

سیزدهم میالدی، تاخت و سده در اوایل  باشد. مسلمانان می

زیادی از شمار ها به سمت غرب منجر به مهاجرت  تاز مغول

مسلمان اقوام مختلف آسیای مرکزی، و از جمله باشندگان 

این مهاجران از طبقات مختلف  ایرانیان به کشور چین شد.

ینی در این کشور با اقوام چگزینی بودند و با سکونت 

هوی که به  به مرور زمان قومرو، از این  د.آمیزش یافتن

مسلمانان چین اسامی  تشکیل گردید. ،دین اسالم گرویده بود

نماز : کنند پنجگانه نماز را به تلفظ زبان فارسی بیان می

 .ن، نماز دیگر، نماز شام و نماز خفتنیبامداد، نماز پیش

الت مستقلی دارد نیاز به مقا ،بحث نفوذ اسالم به چین (98)

 گنجد. که در این مختصر نمی

 :گیری  نتیجه
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توان بدین نتیجه  می ،بر اساس آنچه تا بدین جا گفتیم

های  ترین دوران با چین در زمینه رسید که ایران از کهن

، هنری، و مذهبی روابط متقابل بازرگانیسیاسی،  گوناگون

شی به اگر چه این روابط در دوره ماد و هخامن .ستا داشته

خوبی روشن نیست اما چنین حالتی در دوره اشکانی تا 

ساسانی، به دلیل وجود مدارک مستند تاریخی  دودماناواخر 

نقش کشور ایران به عنوان میانجی بین غرب و  وجود ندارد.

به لحاظ ایران شرق در جهان آن روز حکایت از آن دارد که 

قش موقعیت جغرافیایی از روزگار باستان تا کنون ن

  مهمی در زندگی مردم جهان داشته است. کاستراتژی

 :ها منابع و یادداشت

روابط ایران با کشور چین پیش از »، آذری، عالءالدین (1)

های تاریخی، سال پنجم، شماره آذر و دی،  ، بررسی«اسالم

 . 193، ص 1349

(2) Akkadia  

(3) Yao  

 (4)Chang-TiP  

، جمه حسین جودتتر، «تاریخ چین»، دوگالس، رابرت (5) 

 . 10-11، ص 1350نا،  بی

 13همان، ص  (6) 

، «ایران و ترکان در روزگار ساسانیان»، رضا، عنایت (7) 

 . 67، ص 1365انتشارات علمی و فرهنگی،  تهران:

ها برای توصیف خارجیان به کار  عباراتی که چین (8) 

و  (Hu) (، خوti( دی )Man) من عبارتند از: ،اند برده می

 باشد. می «وحشی» ها به معنای که همه این (jung) گرون

ایران به روایت چین »، تشکری، عباسنگاه شود به: 

 . 56، ص 1356المللی،  موسسه روابط بین تهران:، «باستان

: جلد اول، «تاریخ جهان باستان»، دیاکونف و دیگران (9) 

 تهران:، چاپ دوم، ترجمه صادق انصاری و باقر مومنی، شرق

 . 292، ص 1350اندیشه،  نشر

روابط ایران با کشور چین پیش »، آذری، عالء الدین (10) 

 . 195های تاریخی، ص  بررسی : از اسالم
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ترجمه ، «ایران از آغاز تا اسالم»، گیرشمن، رومان (11) 

 16، ص 1364انتشارات علمی و فرهنگی،  تهران:، محمد معین

. 

، نیا ه مسعود رجبترجم، «پارتیان»، کالج، مالکوم (12) 

 . 13، ص 1357انتشارات سحر،  تهران:، چاپ دوم

روابط ایران با کشور چین پیش از »، (آذری، عالء الدین13)

 . 194های تاریخی، ص  ، بررسی«اسالم

تاریخ زندگی اقتصادی روستائیان و »، پور، رضا انصاف (14) 

طبقات اجتماعی ایران از دوران ماقبل تاریخی تا پایان 

 . 256، ص 1355نشر اندیشه،  تهران:، چاپ دوم، «سانیانسا

(15) P.U.Tao  

 شیراز:، 2جلد ، «تمدن هخامنشی»، سامی، علی (16) 

 . 198-99، ص 1343چاپخانه موسوی، 

 . 24، ص «تاریخ چین»، دوگالس، رابرت (17) 

 ترجمه بهرام فره، «هنر ایران»، گیرشمن، رومان (18)

  ؛337، ص 1350مه و نشر کتاب، بنگاه ترج تهران:، وشی 

 . 74، ص «پارتیان»، و مالکم، کالج

 . 338همان، ص  (19) 

، «تاریخ ایران»، و دیگران و. پیگولوسکایا، ن. (20) 

انتشارات پیام،  تهران: ، چاپ چهارم، ترجمه کریم کشاورز

 . 54، ص 1354

  ؛526همان، ص  (21)

. 17، ص «انایران به روایت چین باست»، و تشکری، عباس

 . 72، ص 1350

تاریخ ایران و ممالک همجوار آن از زمان »، گوتشمید (23)

، ترجمه کیکاوس جهانداری، «اسکندر تا انقراض اشکانیان

 205، ص 1356بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  تهران:، چاپ دوم

. 

 . 27، ص «پارتیان»، کالج، مالکوم (24) 
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 . 69همان، ص  (25) 

 همان . (26) 

 (27)T.ieh-Ma  

 شیراز:یکم، جلد ، «تمدن ساسانی»، سامی، علی (28) 

 . 209، ص 1341چاپخانه فوالدوند، 

 . 201همان، ص  (29)

 . 49، ص «تاریخ ایران»، پیگولوسکایا و دیگران (30)

ترجمه علی ، «تاریخ سیاسی پارت»، دوبواز، نیلسون (31) 

 . 31، ص 1342تهران: انتشارات ابن سینا، ، اصغر حکمت

، ترجمه داعی گیالنی، «تاریخ ایران»، سایکس، سریرسی (32)

  ؛455دنیای کتاب، ص  ،جلد اول

 . 14، ص «ایران به روایت چین باستان»، عباس، و تشکری

 . 29، ص «پارتیان» کالج، مالکوم (33)

 . 33همان، ص  (34)

 . 294، ص «هنرهای ایران»گیرشمن،  (35)

نگاه شود  نامیدند. ارتی میانار را در چین میوه پ (36)

 . 32، ص «روابط ایران و چین»آذری، به: 

به  ،نامند می تسای پوه ها آن را اسفناج که چینی (37) 

نام پرنده پارتی ه معنی سبزی پارسی و شترمرغ را ب

 ( .44نامیدند.)همان، ص  می

 . 340، ص «هنر ایران»گیرشمن،  (38) 

 . 39، ص یکم ، جلد «تاریخ ایران»سایکس،  (39) 

 . 74، ص «پارتیان»کالج،  (40) 

 . 195، ص «تاریخ سیاسی پارت»دوبواز،  (41) 

عینا از  ،شود تلفظ می )شی( ( شیر که در زبان چینی42) 

 لفظ فارسی گرفته شده است. در چین مردم از دوره هان
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 بردند و کار میه را در کارهای هنری خود ب شیر شکل )هن(

سنتی و خوشآیند برای مردم چین بود  یی برنامه« رقص شیر»

تاریخ »)آذری،  و وسیعا در میان مردم رواج یافته بود

 ( .27، ص «روابط ایران و چین

  ؛195، ص «تاریخ سیاسی پارت»دبواز،  (43) 

 .  69، ص «پارتیان»و کالج مالکم، 

، «روابط ایران با کشور چین پیش از اسالم»آذری،  (44)

  203ص  های تاریخی، بررسی

 . 123، ص «ایران به روایت چین باستان»و تشکری، 

 (45)Wei-Shu   

 شسن گوای در دوران« وی تابا» به گواهی تاریخ (46) 

ی از ایران به چنین رفته است که ی نماینده (518-519)

 شایدکه  (Chu-ho-to) دو خو جو حامل پیام پادشاه ایران

ایران به »، عباس ،)تشکری تحریفی از نام قباد، بوده است

 ( .64، ص «روایت چین باستان

روابط سیاسی ایران و چین در »،  کوائچی، هاندا (47) 

های تاریخی، شماره مخصوص، سال ششم  ، بررسی«دوره ساسانی

 ؛160، ص 1350

 . 64، ص «ایران به روایت چین باستان»، عباس، و تشکری

هب و مروج الذ»مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین،  (48) 

چاپ  ،جلد اول، ترجمه ابوالقاسم پاینده، «معادن الجوهر

 ؛260، ص 1356بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  تهران:، دوم

 . 65، ص «ایران به روایت چین باستان»، و تشکری، عباس

، «ایران در زمان ساسانیان»، کریستن سن، آرتور (49)

انتشارات ابن  تهران:، چاپ چهارم، ترجمه رشید یاسمی

 ؛434، ص 1351ینا، س

 . 97فارسنامه ابن بلخی، ص 

، «تاریخ روابط ایران و چین»، آذری، عالء الدین (50)

 . 27، ص 1367انتشارات امیر کبیر،  تهران:
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چاپ دوم،  ،«ایران در عهد باستان»، مشکور، جواد (51)

 . 487، ص 1347انتشارات امیر کبیر،  تهران:

ت ایران و چین در دوره روابط سیاس»، کوائچی، هاندا (52)

 ؛168های تاریخی، سال ششم، ص  ، بررسی«ساسانی

 . 531، ص «ایران در زمان ساسانیان»و کریستن سن، 

روابط سیاسی ایران و چین در دوره »، کوائچی، هاندا (53) 

  168، ص «ساسانی

 . 531، ص «ایران در زمان ساسانیان»(کریستن سن، 54)

ط سیاسی ایران و چین در دوره رواب»، هاندا، (کوائچی55) 

 .  169، ص «ساسانی

 . 170همان، ص  (56)

 . 159همان، ص  (57) 

 . 70، ص «تاریخ ایران»، و دیگران پیگولوسکایا (58) 

 شهبانویبود و  بهاوسمه معروف ایرانی بسیار گران (59) 

چین هر سال مقداری وسمه برای مصرف شخص خود از ایران 

، ص «ایران در زمان ساسانیان»ن سن، )کریست کرد. وارد می

149. ) 

 هدایای فغفور چین از قول فردوسی: (60) 

ز کافور و عود و ز مشک و  -ز دیبای چینی و خزر و حریر 

 عبیر

تن آسان زید هر که زر خوار  -هزار اشتر بارکش بار کرد 

 کرد

ها ز کیمال و  ز گستردنی -ز سنجار و قاقم ز موی سمعور 

 بور

 خردمند گنجور بربست بار -از این هر یکی دو هزاربیارید  

 بر زین کمر نیز سیصد غالم -گرانمایه اسبان بر زین ستام 

 ظرافت بسی بود چینی بر روی -موی ببردند سیصد شتر سرخ 
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 ( .81، ص «تاریخ روابط ایران و چین»)به نقل از آذری،  

 شیراز:، جلد اول، «تمدن ساسانی»، سامی، علی (61) 

 . 199، ص 1343خانه موسوی، چاپ

 27، ص «ایران به روایت چین باستان»، تشکری، عباس (62)

. 

تئوفانس تاریخنویس بیزانس، در زمان  به گفته (63) 

کرم ابریشم  از میالد( پیش 565-527ور ژوستی نین)تامپرا

به روم  ،که محرمانه درون یک عصای چوبی جاسازی شده بود

برای تهیه ابریشم را یک  ایستهبشد و اطالعات  بردهشرقی 

، )تشکری، عباس مهاجر باتجربه ایرانی در چین کسب کرد.

 .(22، ص «ایران به روایت چین باستان»

 ؛403، ص «هنر ایرانی»، گیرشمن (64) 

، ترجمه «باره ساسانیان مطالعاتی در»اینوسترانتسف،  :و

 . 9، ص 1348بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  تهران:، کاظمزاده

 . 409همان،  (65) 

، «تمدن ایرانی»چند تن از خاورشناسان فرانسوی،  (66) 

تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ، ترجمه عیسی بهنام

 . 160، ص 1337

 شیراز:،جلد دوم، «تمدن هخامنشی»، سامی، علی (67) 

 . 185، ص 1343چاپخانه موسوی، 

زه ترجمه حم، «جغرافیای تاریخی ایران»، لدبرتُ  (68) 

 . 29:ص 1358تهران: انتشارات توس، ، چاپ دوم، سردادور

تانک به نام لی دودمان  سخنوران نامداریکی از  (69)

به طنز  «تسان تسوان»ینگ در اثر معروف خود به نام  هانگ

خانم زیبای چاق و  بیمار،ایرانی مفلس، پزشک » گفته است:

چاق -و خانم زیبا بیمار -مفلس، پزشک-یعنی ایرانی« ...

، دفتر مطالعات «سیاست خارجی»لیانگ، مجله  ئی )یه شود نمی

 .(849، ص 1366مهر و آذر  ،المللی سیاسی و بین

، «ایران و ترکان در روزگار ساسانیان»، رضا، عنایت (70) 

 . 3، ص 1365انتشارات علمی و فرهنگی،  تهران:

 . 354، ص «هنر ایران»، گیرشمن، رمان (71) 
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 . 334همان، ص  (72) 

 همان . (73) 

 . 335همان، ص  (74) 

 . 332همان، ص  (75) 

  . 333همان، ص  (76) 

، ص «تمدن ایرانی»چند تن از خاور شناسان فرانسوی،  (77)

197 . 

 (78)ing-tai-hou  

 100، ص «ایران به روایت چین باستان»، (تشکری، عباس79) 

. 

 . 30، ص های تاریخی، سال ششم بررسی، (کوائچی، هاندا80) 

 . 31همان، ص  (81) 

 (82)  Hs ua-wu-ti  

 (83)  Pei-chou   

، سال ششم، ص «های تاریخی بررسی»، کوائچی، هاندا (84) 

30 . 

 (85)  Sa-chou  

، سال ششم، ص «های تاریخی بررسی»، کوائچی، هاندا (86) 

32 . 

 . 33همان، ص  (87) 

 . 221، ص «ایران در زمان ساسانیان»کریستن سن،  (88) 

رفت و آمدهای دوستانه بین چین و »، لیانگ ئی یه (89) 

، مهر 4شماره ، ، مجله سیاست خارجی«ایران در زمان قدیم

 ؛858، ص 336و آذر 

 . 107، ص «ایران به روایت چین باستان»، و تشکری، عباس
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 (90)  Mo-mo-moni   

 ، مین جیاءنام های گوناگوناین دین در چین به  (91) 

 جیاء تسونگ و مینگ جیاء )دین مانی( مونی ن روشنایی()دی

لیانگ، ص  ئی شده است.)یه نامیده می )دین پرستش روشنایی(

857). 

، «تمدن ایرانی»چند تن از خاور شناسان فرانسوی،  (92) 

 . 223ص، 

چاپ ، «تمدن ساسانی»گریگوریچ،  لوکونین، والدیمیر (93) 

 . 23، ص، 1365گی، انتشارات علمی و فرهن تهران:، دوم

، ص «تاریخ روابط ایران و چین»، آذری، عالء الدین (94) 

 . 96؛و کالج، پارتیان، ص 28

 . 220، ص «تاریخ سیاسی پارت»دوبواز،  (95) 

 . 97، ص «ایران به روایت چین باستان»تشکری،  (96) 

 . 28، ص «تاریخ روابط ایران و چین»آذری،  (97) 

فت و آمدهای دوستانه بین ایران و ر»، ئی، لیان یه (98) 

 مجله سیاست خارجی،، «چین در زمان قدیم

 

 عزیز آریانفر

 

خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری

 
 بخش دوازدهم  

B5 
 یادمان های نوشتاری

 به زبان های توده های ایرانی آسیای میانه پیش از اسالم 

 الدی()تا سده هشتم می  

 

یادمان های زبان های پارسی میانه ساسانی، پارتی، 

 باختری و خوارزمی

 

 
 زبان باختری

 یادداشت:
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تاریخ خلق »در این جا ترجمه فصل یازدهم جلد یکم کتاب 

، تدوین شده از سوی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه «تاجیک

( زیر نظر اکادمیسین 523-492علوم تاجیکستان )برگ های 

را که مربوط به  1999کی و اکادمیسین رانوا، لیتوینس

زبان های ایرانی باستان و میانه از دو سوی پشته ایران 

اند، )در دو بخش( خدمت پیشکش می کنیم. شایان یادآوری 

است که این کتاب به زبان روسی به کمک وزارت فرهنگ 

تاجیکستان به یاری استاد داکتر علی اصغر شعردوست در 

 است.    تهران چاپ شده

 

پیشکش حضور  B4 ، و A ،B1  B3, B2چندی پیش بخش های 

بایسته است نکاتی را به  Bدوستان گردید. در باره بخش 

 عرض برسانیم:

با توجه به گرانباری متن و پیچیدگی آن که نیازمند دادن 

توضیحات ضروری در هر مورد و نیز مقایسه آن با آن چه که 

زبان پارسی دری در دست  در زمینه در آثار چاپ شده به

است و نیز با توجه به دشواری پژوهش در زمینه، بایسته 

دیدیم هر گروه یادمان های مکتوب را جداگانه به دست نشر 

 بسپاریم. 

 
چون در کتاب نخست به معرفی اوستا پرداخته شده است، ما 

آن چه   B1نیز در این جا بر روال گذشته، در آغاز در بخش

اوستا در ویکی پیدیا به زبان پارسی دری  را که در باره

آمده است، آوریم. همچنین ترجمه بخش هایی از اوستا از 

ویکی پیدیا به زبان روسی با چند جدول را هم به آن 

افسانه » افزودیم. در پی آن، یک نوشته پژوهشی زیر نام

یکی از پژوهشگران ایرانی را  نوشته« هاي كهن در اوستا

 .خدمت پیشکش کردیم
 

را تقدیم کردیم  ترجمه متن روسی B2سپس در بخش دوازدهم 

تا خوانندگان گرامی بتوانند با مقایسه چهار متن، به 

 برداشت های بهتری دست یابند.

 

نخست آن چه را که در باره زبان سغدی و     B3در ادامه در

یادمان های زبان سغدی در ویکی پیدیا به زبان پارسی دری 

م. در پی آن ترجمه نوشته یی در باره  آمده است، آوردی

زبان سغدی از زبان روسی را که در همین ویکی پیدیا 

آمده، پیشکش کردیم. سپس یک نوشته بسیار ارزنده زیر نام 

« پیشینه، جایگاه و برنامه های پژوهش های تورفانی»

نوشته پروفیسور ورنر زوندرمان، ترجمه آرمان بختیاری که 

ران شناسی آمده، خدمت تقدیم کردیم و در سایت تحقیقات ای

فرجام هم ترجمه متن روسی یادمان های سغدی را پیشکش  در

کردیم و مقاله یی را هم در باره آیین مانوی در پیوست 

 این نوشته آوردیم.
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نخست آن چه را که در باره زبان پارسی  4ب.   12در بخش 

، میانه ساسانی در کتاب به زبان روسی نوشته شده است

آوردیم. سپس، در پیوست نوشته یی در همین زمینه از بانو 

داکتر زهره زرشناس را که در دایره المعارف اسالمی آمده 

است برای مقایسه آوردیم. در پی آن بار دیگر به کتاب بر 

گشتیم و آن چه را که در باره زبان پارتی و آثار مکتوب 

رای به این زبان آمده خدمت پیشکش کردیم. وانگهی ب

مقایسه چند  نوشته در باره این زبان را از منابع 

 گوناگون آوریم.

 

نخست ترجمه روسی را می آوریم و سپس  B5اکنون در بخش 

مقاله جالبی را از پروفیسور ویلیامز ترجمه سینا آریانا 

 باختریان حدمت پیشکش می کنیم.

 

 

 یادمان های مکتوب به زبان باختری

[، 1951جاه سده بیستم ترسایی ]در اوایل سال های دهه پن

مزار شریف، تقریبا در پانزده  -در مسیر راه کابل

کیلومتری شهر پلخمری، در دامنه گردنه سرخ ُکتل، 

کاوشگران باستانشناسی فرانسوی، بازمانده های یک 

پرستشگاه )آتشکده( عهد کوشانیان بزرگ را کشف نمودند. 

ن به رهبری با پیگیری کاوش ها ]از سوی هیات کاوشگرا

[، سنگنبشته یی1953-1952دانیل شلوم برژه به سال های 
196
 

پیدا شد که نه تنها برای تاریخ باختر و شمال غربی هند 

عهد اواخر دوره هلنی، بل نیز برای زبان شناسی ایرانی 

 اهمیت بزرگی دارد.

 
سنگنبشته که بسیار خوب حفظ شده است، بیست و پنج سطر  

نی نوشته شده است. در آن نام دارد و با دبیره یونا

کنیشکا که حامی آیین بودایی شمرده  -فرمانروای کوشانی

می شود، نقش بسته است. هر چند هیچ گونه آوندی در دست 

 نیست که کتیبه در دوره پادشاهی خود او ساخته شده باشد. 

 

پس از آن که  محتوای عمومی سنگنبشته به شرح زیر است:

قدس را ساخت، زمان درازی مرمت کنیشکا این نیایشگاه م

کاری نشده بود و متروک بود تا این که کسی از کارگزاران 

بلندپایه به نام نوکونزوکو )نوکونزوک( به این جا آمد و 

دستور مرمت و آرایش آن را داد. در پهلوی او، در این 

امر چند کارگزار بلند پایه دیگر هم شرکت داشتند. خود 

و بورزمهرپور ساخته شده بود که  کتیبه از سوی مهرامان

                                                 
196

سال  4. در باره این سنگنبشته، نخست ماریک در شماره  

پاریس دیدگاه های خود را نوشت. « آریاتیک»مجله  1958

سپس هینیگ در بولتن پژوهش های خاور ی دانشگاه لندن در 

 ارزیابی های خود را به دست نشر سپرد.   1960
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نام های خود را در زیر آن نوشته اند و همین گونه نشان  

heraldic   برگرفته از واژه ساسانی نشانه ها( های خود را(

هم حک کرده اند. هدف از ساختن کتیبه، گرامیداشت به 

مناسبت بازسازی نیایشگاه به دستور نوکونزوک است. قدمت 

به دوره اوایل فرمانروایی هویشکا  کتیبه را می توان

 متعلق دانست. 

 

در سرخ ُکتل همین گونه شمار دیگری از کتیبه های باختری 

از جمله دوازده فراگمنت کتیبه بزرگ دیواره یی و یک 

کتیبه متشکل از سه سطر به روی یک سنگ صیقل زده شده و 

 صاف که با رنگ سیاه نوشته شده است، کشف گردیده است.  

 

ار فراوان کتیبه های باختری در هنگام کاوش ها از یک شم

غار بودایی در نیایشگاه قره تپه در ترمز قدیم به دست 

آمده است. این کتیبه گرافیتی با خط مورب به روی 

دیوارها نوشته شده است و یادگار کسانی است که از 

نیایشگاه بازدید کرده بودند. قدمت این نوشته ها شاید 

 چهارم ترسایی باشد.  -ه های سوممتعلق به سد

 

در همین جا کتیبه های قذیمی تری که به روی فراگمنت های 

سرامیک با رنگ سیاه نوشته شده بودند، و نیز کتیبه 

 باختری به روی  ...کشف شده اند.    -دوزبانی ساسانی

 

دو کتیبه مورب نوشته شده به روی تخته سنگ  ها  در چغه 

گ.[( یافت -زی ]در گستره هزارستانتو )در افغانستان مرک

 شده اند.

 

کتیبه هایی هم در دره رود توچی )وزیرستان در شمال غرب 

پاکستان( متعلق به یادمان های متاخر باختری کشف شده 

اند. در دشت ناور )افغانستان( هم یک کتیبه پیدا شده 

بود که به شدت خراب شده بود و بسیار به دشوار می شد آن 

اما دردمندانه پس از چندی پس از کشف، به   را خواند.

 گونه نهایی از سوی بازدیدکنندگان بومی نابود شد. 

 

دستاوردهای کاوش های هیات مشترک کاوشگران باستان 

شناسیک شوروی و افغانی در گستره شمال افغانستان هم بس 

شهرک باختری  -شگفتی برانگیز از کار برآمد. در دلبرچین

باختری  dipintiب بلخ یک کتیبه دیواری واقع در شمال غر

کشف شد و کتیبه های دیگر که  به روی سرامیک نوشته شده 

اند. افزون بر این، در همان جا پنج فراگمنت دست نوشته 

با دبیره مانومنتال )یادمانی( یافت شدند. این دست 

گل نوشته ها به روی یک ستون پایه مرمری حک شده و با  

میزی شده اند. شاید در آن، کارهای رنگ آ ocherی اخر

بازسازی از روی محتوا، نزدیک  به کتیبه سرخ کتل بازگو 

 می شوند. 
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در دلبرچین هم چنان سفالینه هایی یافت شده است که یکی 

 55از آن ها حاوی مشق های کتابت است. 

 

 همین گونه، کتیبه های زیر باختری سزاوار یادآوری اند:

از اروزگان )افغانستان مرکزی، در  . دو کتیبه صخره یی1

میالدی  500شمال غربی قندهار( که تقریبا در سال های 

 ساخته شده بودند.

گورستانی   humکتیبه یی به روی فراگمنتی از یک   .2

 دوم ترسایی.  -از شهر دوشنبه متعلق به سده های یکم

کتیبه یی به روی یک ناقوس ُبرنزی یافت شده در  .3

نشانه  17تاجیکستان( که مشتمل بر نزدیکی دشت جمعه )

 دوم ترسایی. -منقوش است و متعلق به سده های یکم

دست نوشته ها و نشانه هایی به روی یک ظرف سرامیک  .4

 در بلخ

 از کافر قلعه dipintiفراگمنت های نوشته مورب  .5

فراگمنت هایی از نامه باختری یادمانی از تپه شاه  .6

 )از ناحیه شاه ارتوز(

از یک شهرک در جنوب ازبیکستان )یاالن  فراگمنت هایی .7

 گوش تپه و زرتپه(

باختری به روی نگاره دیواری  dipinti. کتیبه های 8

افراسیاب و نوشته های گرافیتی یادگاری نوشته شده از 

 سوی بازدیدکنندگان در همان جا

نوشته هایی به روی ظروف سرامیک یافته شده از شهرک  .9

 پنجکنت قدیم

ی ستونی. چوب یتابلوهاشده به روی نوشته های یافت  .10

گروه تندیس های یافت شده از ایراتام. در کتیبه شش سطر 

دیده می شود که بازگو کننده مرمت کاری در مرکز نیایشی 

بومی در زمان هویشکا است. یعنی از نگاه محتوای خود این 

 56کتیبه همانند است با کتیبه بزرگ سرخ کتل. 

ه ها در غاز قره کمر که گمان . کتیبه به روی سطح صخر11

 57برده می شود متعلق به آیین میترایی باشد. 

نبشته ها به روی دیواره ها و یا هم سفالینه های  .12

خراش یافته و هم با رنگ سیاه )افزون بر آن چه که  در 

تخارستان، هم در  -باال یاد شد( در سراسر گستره باختر

هه زمانی درازی شمال و هم  در جنوب آمو که متعلق به بر

تا اوایل سده های میانه اند: در شهرهای کمپیر تپه، 

میرزاقل تپه، دل ورزین تپه، و قلعه کافرنهان در ویرانه 

 های نیایشگاه بودایی فیاض تپه.

چند نوشته کوتاه صخره یی مرتبط با دوره پس از  .13

کوشانی همراه با بسیار نوشته های رنگارنگ منقوش دیگر 

رود سند در محله شاتیال بر سر راه بزرگ در وادی علیای 

 قدیمی به سوی آسیای مرکزی که چندی پیش کشف شدند.
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ساسانی و  -عالیم به روی سکه های کوشانی، کوشانی .14

یفتلی و همین گونه، به روی سکه های برخی از 

فرمانروایان محلی برای مثال چغانیان و به روی سکه های 

ونه یی که می پندارند، دارای سوراخ های چهارکنج که به گ

 در قبادیان ضرب زده می شدند. 

نوشته های پیدا شده به روی مهرها و به روی   .15

 58کاغذها که بخش بیشتر آن ها در هند به دست آمده اند. 

 

برای نوشتن متون به زبان باختری، افزون بر دبیره 

یونانی، از دبیره دارای خاستگاه آرامی نیز کار گرفته 

ت های دبیرخانه آرامی دوره هخامنشی را می شد که سن

ادامه می دادند. برای مثال، در شهرک آی خانم )در شمال 

افغانستان( سفالینه یی یافت گردیده است به خط آرامی 

خاوری با متن باختری دارای بار اقتصادی. کتیبه های 

باختری آرامی عهد کوشانی در جایگاه تپه )در نزدیکی 

 تپه در نزدیکی ترمز یافت شده اند. دلبرچین( و در فیاض 

 

در میان مواد یافت شده از سوی هیات کاوشگری ترکستان 

هفت فراگمنت یادمان های  1905خاوری م. فن ل ئکَُُک به سال 

خط باختری کشف گردید که به روی کاغذ با خط مورب باختری 

نهم   -نوشته شده اند )با قدمت تقریبا سده های هشتم

فراگمنت های یفتلی »محافل علمی  زیر نام میالدی( که در 

شناخته شده اند. )این فراگمنت ها شاید در یکی « برلینی

از جوامع بودایی ترکستان خاوری که در ترکیب آن ها همین 

گونه کسانی دارای خاستگاه مناطق گوناگون آسیای میانه 

شامل بودند رونویسی شده بودند و از دید محتوا عبارت 

 ای متن بودایی(.اند ار بقای

 

فراگمنتی از این هم قدیمی تر باختری شناخته شده است 

)که قدمت آن شاید به سده چهارم میالدی برسد( و به نام  

یاد می شود و یا هم  فراگمنتی از لوالن « فراگمنت لندنی»

)کردراین قدیم( که شرح آن از سوی  توماس به نشر رسیده 

طر است اما بدون آغاز و است. این فراگمنت متشکل بر ده س

 انجام و هنوز خوانده نشده است. 

 

گذشته از این ها، در این اواخر دست نویس های باختری در 

گستره خود ُتخارستان هم  به دست آمده است، آن هم دارای 

قدمت بیشتر: هنگام کاوش ها در شهرک کوشانی کمپیر تپه 

ا به روی در کرانه رود آمو، چند ده فراگمنت دست نوشته ه

پوست درخت توس مربوط نیمه نخست سده دوم ترسایی با متون 

باختری کشف گردیدند. مگر، دردمندانه، وضعیت این 

فراگمنت ها به گونه یی است که در باره محتوای آن ها 

 .59نمی توان به گونه معین چیزی گفت. 
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یک سند باختری نوشته شده با خط مانوی در کاتالوگ بویس 

 قرار دارد. 1224 زیر شماره

  

کشف متون باختری در ترکستان خاوری امکان می دهند گمان 

زد که در آن جا افزون بر جماعات سغدی، کالونی های 

باختری هم می زیسته اند. کولونی های باختری ترکستان 

خاوری، به کاربرد )در زندگی روزمره خود( خط دارای 

را آن ها هم خاستگاه یونانی ادامه می دادند. همین خط 

چنین برای نوشتن دیگر متون مذهبی، عالوه بر مانوی به 

کار می بردند. آن چه مربوط می گردد به مانویان باختری، 

آن ها مانند مانویان سغدی، متون مذهبی خود را با خط 

 مانوی می نوشتند. 

 

گیرشیویچ با مطالعه فراگمنت های باختری از ترکستان 

د که یک فراگمنت باختری با خاوری به این نتیجه رسی

محتوای تقریبا آشکارای بودایی و یک فراگمنت دیگر مانوی 

برای ما امکان می دهد گمان زد که در آسیای مرکزی 

ادبیات گسترده مذهبی بودایی و مانوی به زبان باختری 

موجود بوده است. منشای آثار بودایی شاید از نیایشگاه 

. در عین زمان فاکت های بامیان و باختر بوده باشند

 فقدان کامل متون مسیحی به زبان باختری شایان توجه است.   
 

 پی نوشت ها:

. در باره یادمان های نوشتاری در باره زبان باختری 55

 ، 210-207نگاه شود به: ُارانسکی ص. 

، در «زبان باختری»کامنسکی ای. م.،  -و نیز: استئبلین

،  «ان های پارسی میانهکتای مبانی زبانشناسی ایرانی: زب

 346-314ص. ص. 

 و نیز:

Gershevitch, I.Bacterian Literature.-CHI.-Vol. 3-1983. P.1250-1258 

Sims-Williams N. Bactrian Language.-EIr. Vol.34. Fasc. – P. 345-347; 

Schmitt R. Iranische Sprchen im Vorislamischen Afghanistan.- AAASH.- 

T.31, 1985-1988, Fasc 1-2.- S. 85-86. 
 و همچنین: 

در باره جغرافیای کتیبه های »راتویالدزه، ای. و.، 

تزهای «/ باستانشناسی آسیای میانه»، در نشست «باختری

 ، 87-85./ ص. 1990سخنرانی، تاشکنت، 

. تورگونف، ب. آ.، لیوینتس و.آ.، راتویالدزه ای.و.، 56

مجله «//ی در اریاتامکشف یک سنگنبشته یادمانی باختر»

  3، شماره 1981 -دانشگاه ملی ارونبورگ، 

از کشفیات چند  پیش هیات ». راتویالدزه  ای. و.، 57

اعزامی پژوهش های هنرشناسی ازبیکستان به گستره شمالی 

 -1990مجله پژوهشکده هنرشناسی، «// تخارستان -باختر

 .142، ص. 4شماره 
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خاورمیانه هلنستی، »،  Cusano- Indica. لیفشیتش و. آ.، 58

 -165، ص. 1967، مسکو، «بیزانس و ایران: تاریخ زبانشناسی

171. 

مجله «// دژ کوشانی کمپیر تپه». راتویالدزه ای. و.، 59

 .106-104و  88، ص. 2، شماره -1984پژوهشکده، 

        

 «:ناشناخته»یادمان های مکتوب 

به عنوان « هناشناخت»مساله نامنهاد یادمان های نوشتاری 

کتگوری جداگانهء  یادمان های مکتوب آسیای میانه پس از 

و در باره  1974پژوهش ها و نوشته های فوسمان به سال 

 کتیبه های دشت ناور )در غرب غزنی( مطرح گردید.

 

کتیبه صخره یی دشت ناور را شاید به یادبود ویما 

مل شاه کوشانی سده یکم میالدی نوشته بودند و شا -کدفیسس

سه نسخه می باشد. شاید به سه زبان رسمی دولت کوشانی 

وقت: باختری، هندی )به دبیره خروشتی( و نسخه سوم به 

 .61خطی که تا کنون رمزگشایی نشده ناشناخته مانده است.

 

پس از آشنا شدن با این نسخه سوم، روشن گردید که با 

همین سامانه دبیره یی، کتیبه های دیگری هم نوشته شده 

اند که تا کنون رمزگشایی و خوانده نشده اند: یکی از 

کتیبه های سرخ کتل که با رنگ سیاه، به روی تخته سنگی 

نشانه های نقش شده به روی یک سفالینه  62نوشته شده است،

یکم پ. م.( -یافت شده از خالچایان )با قدمت سده های دوم

 و نیز نوشته هایی به روی یک پیاله 63در سرخان دریا 

 -سیمین از قرغان )گورگان( ایسیک  )مربوط سده های ششم

 .64پنجم( در قزاقستان جنوبی. 

 

همین گونه، شمش زرینی یافت شده در شهرک معروف آی خانم 

در شمال افغانستان با نوشته یی با همان دبیره 

ناشناخته. مهم است خاطرنشان ساخت که قدمت این نوشته 

هر آی خانم پس از رفتن سده دوم پ.م. است. با آن که ش

باشندگان یونانی، از سوی بومیان باشنده گستره پیرامون 

اشغال شده بود، با این هم  کوچیان مهاجم هنوز آن را به 

 .65گونه نهایی ویران نساخته بودند. 

 

 -همین گونه نوشته هایی کشف شده است به روی یک سفالینه

ناحیه ترمز، پارچه های شکسته ظروف در سایت کاوش شده در 

در قلعه  –در قره تپه، و نیز در جنوب تاجیکستان

هفتم میالدی( و سرانجام  -کافرنهان )با قدمت سده های ششم

هشتم  -در شهرک مرو قدیم )با قدمت سده های هفتم

 . 67ترسایی(.
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همه این نوشته ها تا کنون خوانده نشده اند زیرا خط آن 

مزگشایی نمایند. با ها را تا همین اکنون نتوانسته اند ر

این هم، مساعی پژوهشگران در زمینه مطالعه این نوشته ها 

امکان می دهند تا جایی مشخصات عمومی این خط مرموز را 

دریافت. چنین می پندارند که این خط یک دبیره هجایی یا 

سیالبی بوده است که از راست به چپ نوشته می شده است و 

ل غربی هند نزدیک می در کل، ظاهرا به خط خروشتی شما

باشد. این خط، طی سده های متمادی موجودیت خود )با 

یادمان های یافت شده از سده های پنجم پ. م. تا سده 

هشتم میالدی(، متحمل دگرگونی های چشمگیری گردیده است. 

را به دو نوع تقسیم می کنند: نوع قدیمی « ناشناخته»خط 

آی خانم دیده می )ناشناخته( که در نوشته های ایسیک و 

 شود، و نوع بعدی آن که شاید دارای چند گونه باشد. 

 

« ناشناسی»پرسشی که مطرح هست، این می باشد که چه زبان 

 ناشناخته پنهان است؟ »پشت سر این خط مرموز  و 

 

و. آ. لیفشیتس با گذاشتن سه عالمه سوالیه؟؟؟ گمان می 

 68ها باشد. زند که این زبان می توانسته است زبان ساکی 

دیدگاه های وی را شمار دیگری از پژوهشگران هم تایید می 

نمایند که ممکن می پندارند در همین رابطه در باره زبان 

 -به ویژه آن هایی که دولت یونانو -سایر توده های کوچی

. و مستقیما  از 69باختری را بر انداختند، سخن گفت 

( نام می برند. زبان یوئه شی  ها )تخاریان یا کوشانیان

مگر چنین برداشتی از زبان ناشناس خط ناشناخته، هر  70

چه است، تردیدهایی را بر می انگیزد. در گام نخست، به 

خاطر آن که آیا به راستی دیرین ترین خط اوریجینال 

آسیایی میانه آفریده کوچی ها بوده است؟ نه توده های 

ون؟. از سوی دارای دیرین ترین فرهنگ های زمینداری و مسک

دیگر، توپوگرافی یادمان های یافتگی این خط بر این گونه 

برداشت تاکید نمی ورزد: یگانه شی یافت شده که به روی 

آن خط ناشناخته دیده می شود، پیاله یی است یافت شده از 

یک مجتمع کوچ نشین از ایسیک. اما ممکن است این پیاله 

به هر رو، بسیار  را کوچیان از جایی دیگری آورده باشند.

 دشوار است این خط را به کوچی ها متعلق دانست. 

 

دیدگاه  فوسمان در زمینه بیشتر محتمل تر به نظر می رسد 

که زبان ناشناس خط ناشناخته را با زبان نیاکان اورمری 

ها و پاراچی ها پیوند می زند. به گونه یی که او می 

بوده است که پندارد، این زبان، زبان کمبوجی های قدیم 

از آن ها در منابع هندی یاد می شود و زمانی در خاور 

پشته ایران در گستره جنوب هندوکش می زیسته اند. زبان 

های اورمری و پاراچی به گونه یی که اکنون می پندارند، 

به راستی یکی از یادگارهای زبان های جنوب خاوری و 

وکش گسترش زبانی بودند که به پیمانه گسترده در جنوب هند
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نیای زبان پاراچی در منطقه کابل و نیای  71داشتند. 

اورمری در جنوب دره کابل تا کوه های سلیمان به کار 

این فرصیه از دید جغرافیایی با محل  72برده می شد. 

موقعیت کتیبه دشت  ناور همخوانی دارد که منظور فوسمان 

 بود. 

 

های تازه  اما اکنون دیده می شود که کتله اصلی کتیبه

یافت شده با خط ناشناخته روی هم رفته از مناطق شمال 

هندوکش اند و در گستره باختر کهن. از همین رو نمی توان 

گمانه زنی پ. برنار را نادیده گرفت که به باور او خط 

ناشناخته برای زبان باختری پس از پذیرفته شدن الفبای 

انه زنی به این گونه گم 73یونانی به کار می رفته است. 

نقشه بازیافت های خط ناشناخته به خوبی پاسخ می گوید 

اما در عین زمان پرسش های بسیاری را بر می انگیزد. از 

جمله این که چرا باختریان هرگاه خودشان چنین خط قدیمی 

یی داشتند )که این همه رایج و جا افتاده بود(، خط 

 یونانی را پذیرفتند؟

 

خط ناشناخته برای همه گروه های هرگاه مجاز بشماریم که 

زبان های خویشاوند ایرانی پخش شده نه تنها در جنوب 

هندوکش، بل نیز در شمال آن )در سراسر گستره یی که 

می خواندند(، « اریانا»مولفان عهد باستان یونانی آن را 

کار می رفت، و پیش از تهاجم قبایل ساکی در سده  دوم پ. 

زبان های ایرانی خاروی رایج م. به این گستره، در آن 

بودند؛ شاید بتوان بسیاری از تناقضات را حل کرد. در 

این چهارچوب، انواع گوناگون خط ناشناخته به راستی می 

 .74توانستند با زبان های مختلف مطابقت داشته باشند. 

 

کامال طبیعی است بیندیشیم که این خط کهن در کانون های 

هن زاده شده بود. این گونه فرهنگ زمینداری اریانای ک

اندیشه با این فاکت مبتنی می گردد که کشف نشانه های 

مختلف خراشیده شده یا با خط سیاه نوشته  شده به روی 

سفالینه ها یا دیواره های ظروف که از شهرک های قدیمی 

در سیستان و هم در  -هم در گستره جنوب دامنه های هندوکش

در گستره باختر کهن و مرو  -شمال رشته کوه های هندوکش

و... یافت شده اند، هم متعلق به الیه های سینکرونیک 

 75ششم( بوده اند. -)سده های هفتم III «یاز»و  II« یاز»

برخی از این نشانه ها با نشانه های خط ناشناخته 

همخوانی پیدا می کند. عین چیز را می توان در باره 

و به  76زم باستاننشانه های یافت شده صخره یی در خوار

 -روی سرامیک های یافته شده از شهرک های آن مانند کوی

 77کرئلگان قلعه گفت.

 

پدیدآیی خط در آسیای میانه در اعماق عهد باستان به 

گونه پایدار گواه بر موجودیت سنت های زرتشتی و روایات 
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حماسی ایرانی است که ریشه در  تاریخ آسیای میانه 

ه خط کهن آسیای میانه یی در همان دارند. امکان دارد ک

ششم  -هنگامی پدید آمده بود که خط براهمی )سده های هفتم

هرگاه بپذیریم که سامانه خطی هندی  78پ. م.( در هند.

زیر تاثیر سیستم الفبای آسیای قدامی پدید آمده و شکل 

گرفته بود، خط کهن آسیای میانه یی نیز می توانست دارای 

باشد و به گمان غالب در روند  همین گونه خاستگاه

ریختیابی خط هندی همچون گروه واسط و میانجی عمل می 

کرده است. به ویژه چنین گمانه زنی در قبال خط خروشتی 

و در عین حال آشکارا تاثیر « ناشناخته»نزدیک به خط 

 پذیرفته از خط آرامی محتمل است.

 

 فرضیه یی که در این جا در باره زبان ناشناس و خط

ناشناخته مطرح گردیده است، باز هم ما را به این نتیجه 

رهنمون می گردد که زبان کتیبه های کوشانی با خط یونانی 

نامیده می شود، باختری نه، بل که به « باختری»که معموال 

زبان مادری دودمان کوشانی )که خاستگاه آن از میان 

سده یکی از توده های اسکیتی که در  –تخاری های یوئه شی

دوم پ. م. به سرزمین باختر سرازیر گردیدند(، می باشد. 

در غیر آن، قابل درک نمی بود که چرا کوشان ها آغاز به 

آدپتیشن الفبای یونانی برای زبان بومی باختری که از 

سوی شان تسخیر شده بود، نموده بودند. باختری که مدت ها 

 قبل خط ویژه خود را داشت. 

 

اسکیت ها به باختر، در کنار زبان  بیگمان پس از تهاجم

مهاجمان تازه وارد )زبان کوشانی یا تخاری( که شاید به 

کمک الفبای یونانی صاحب خط شده بود، زبان باختری بومی 

هم به حیات خود ادامه داده بود و درست همین زبان 

مادامی که حیات داشته و یا مادامی که گویشوران آن، آن 

یهن خود حفظ نموده بودند، در خط را با دیگر سنت های م

 «  تبارز یافته است.« ناشناخته»

 

 پی نوشت ها:

61. Fussman G. Documents epigraphiques Kouchans.- Paris, 1974. 

62. Maricq A. Inscriptions de Surkh-kotal (Baghlan)// JA. – 1958. T. 

246-217. 

 

ره مساله فرهنگ خالچایان: در با»پوگاچنکووا گ. م.،  . 63

 . 91-59، ص. 1966، تاشکنت، «هنری باختر شمالی

 .60، ص. 1978، مسکو، «قرغان ایسیک». آکیشیف، ک. آ.، 64

65. Bernard. P. Compagne de Fonilles 1978a Ai Khanoum 

(Afghanistan)// BEFEO- T. 68-1980 

. ویتوگرایوا و. و.، کتیبه یافت شده با خظ ناشناخته 66

ره تپه، یادمان های بودایی قره تپه در ترمز قدیم، در ق
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، ص. ص. 1982، مسکو، 1974-1972دستاوردهای کار در سال های 

161-166. 

« سیمای کلی کتیبه هایی با خط ناشناخته». لیفشیتس، 67

باختر کهن، مواد و  -«کتیبه یی از دلبرچین»در مقاله 

سال های  مدارک هیات مشترک کاوشگران شوروی و افغانی در

 165، ص. 1976، مسکو، 1969-1973

 و نیز: 

مسایل تاریخ و تاریخ فرهنگ آسیای »لیتوینسکی ب. آ.، 

میانه قدیم در پرتو کارهای نو دانشمندان شوروی در سال 

 .1977، مسکو، «1977-1967های 

 و نیز:

Schmitt R. Iranische Sprachen, S. 88. 

،  باستان شناسی «یادواره های کوچی». ماسون و. م.  69

 .262، ص. 1986شوروی، مسایل فرهنگ باستانی، مسکو، 

فرهنگ شهری «: گنجینه هلنی آی خانم». راپئن ک.، 70 

 . 114، ص. 1987، تاشکنت، «باختر، تخارستان و سغد

 34-32. فوسمان، همان اثر، ص. 71

72. Kieffer M. Afghanistan. V. Languages.- EIr. –Vol 1. 1983, 5-12.  

 439برنارد، همان اثر، ص.  .73

 .167ویرتوگراودوا، همان اثر، ص.   .74

75.Girshman R. Fouilles de Nad-i-Ali dans le Seittan Afghan.- Revue 
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40 
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یادمان های فرهنگ خوارزم قدیم  –. کوی کریلگان قلعه77
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پیش از عهد هخامنشی  سامانه خطی ابتدایی در آسیای میانه

ایران خاوری پیش »سخن می گوید. )نگاه شود به: دیاکونف، 

، ص. 1971، تاریخ و فرهنگ دولت ایران(، مسکو، «از کوروش

134  . 
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 یادداشت گزارنده:

 در این جا چند  نکته شایان یادآوری است:

. یوئه شی ها )ماهبانویان، تخاریان یا کوشانیان(، پس 1

ر گردیدند زیر فشار هونوها و اوسون ها، از آن که ناگزی

از دیوار  -سرزمین های پهناور آبایی خود در گستره توران

چین و گانسو و حوضه رود تاریم و دامنه های آلتایی 

گرفته تا تورفان و کاشغر را ترک بگویند و به سرزمین 

های غربی بگریزند؛ بر سر راه خود نخست توده های ساکی 

کدیانا )سغد( راندند و مدتی در این را از هفترود و س

سرزمین ها در حوضه علیای رود سیر به سر می بردند. روشن 

است زبان شان در این مدت از زبان های ساکی و سغدی 

باستان )که بیگمان به زبان باستانی باشندگان باختر )که 

بی تردید به زبان اوستایی بسیار نزدیک بود(، و پس از 

ن و آمدن یونانیان با دو زبان دو برافتادن هخامنشیا

امپراتوری بزرگ جهان آمیزش هایی یافته بود(، تاثیر 

 پذیرفته و دگرگون  شده بود.

 

 

 

 
 

در نقشه مسیر کوچیدن توده های یوئه شی )ماهبانویان، 

تخاریان یا کوشانیان( از گانسو و حوضه رود تاریم و 

یرستان تورفان و کاشغر نخست به هفترود )در گستره قرغ

کنونی و جنوب قزاقستان( و سپس به سغدیانا و از آن جا 

 به گستره باختر و شمال غربی هند نشان داده ش ده است.

 

همین گونه، زبان آن ها پس از آمدن به گستره  .2

باختر، به پیمانه زیادی از زبان بومی باختری و زبان 

یونانی و زبان پارسی باستان هخامنشی تاثیر پذیرفته بود 

 روشن است دیگر با زبان  نخستین یوئه شی همانند نبود.   و
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در عین حال زبان بومی باشندگان باختر پس از از  .3

میان رفتن شاهنشاهی هخامنشی و افتادن ایران به دست 

الکساندر مکدونی، در اثر آمیزش با دو زبان دو 

امپراتوری بزرگ عهد باستان، به شدت دگرگون  شده و از 

 پذیرفته بود.  آن ها  تاثیر 

. همین گونه، پس از سرایر شدن  توده های کوچی به 4 

باختر، زبان  باشندگان باختر از زبان های این توده ها 

 تاثیراتی پذیرفته بود.  

. اکنون سخن بر سر این است که زبان کتیبه های  .5

باختری یا کوشانی و  -کدام زبان است«  باختری»نامنهاد 

کدام « ناشناخته»کتیبه های « ناسناش»همین گونه، زبان 

 زبان است؟ 

 

روشن است تا کنون در این زمینه دانشمندان به نتیجه 

 قطعی نرسیده اند. با این هم چند نکته شایان ذکر است:

پیشاپیش می خواهم بگویم گره از کار فروبسته همه  -

این تناقضات و پرسش ها از دید این کمترین تنها با 

ن و سنتزی بودن )آمیزه یی بودن( نظریه چندکانونی بود

 قابل گشایش است.  
زبان  کوشانی ها که به عنوان سکایی ختنی شناخته شده  -

است، یک زبان کونتوم است. در حالی که زبان توده های 

ایرانی مانند هخامنشیان، سغدیان، خوارزمیان و باختریان 

همه سئتم شمرده می شوند. پرسش این جا است که زبان 

ه ها چه زبانی است؟ کونتوم یا سئتم؟. باید کلید حل کتیب

مشکل را در همین جستجو کرد. باید از دید زبانشناسی به 

دقت تشخیص داده شود که اگر زبان کتیبه های باختری 

یعنی بومی است. در غیر « باختری»باشد، بی تردید « سئتم»

 آن، اگر کونتوم باشد، زبان کوشانی یا ُتخاری است. 
نین باید در نظر داشت که نویسندگان کتیبه رباطک، همچ -

خوانده اند که بیشتر بر « اریایی»نام زبان کتیبه را 

باختری بودن زبان آن داللت می کند تا ُتخاری یا کوشانی 

 بودن آن. 

 

می « خط ناشناخته»و « ناشناس»آن چه مربوط به زبان  -

آن  شود، در این جا  باز هم نکته هایی اند که باید به

ها توجه گردد. بی چون و چرا، این خط و آن زبان برای 

یونانیان آشنا بوده است. پرسش در این جا است که آیا 

یونانیان در باره آن می دانسته اند؟ آیا در باره خط 

ناشناخته چیزهایی نوشته اند؟. این ها را باید در آثار 

 یونانیان جستجو کرد.

 

بان اوستایی و زبان های زبان ناشناخته باید بسیار به ز

نیاهندی نزدیک بوده باشد. با توجه به هجایی بودن آن، 

آیا می توان نتبجه گیری کرد که خط نخستین زبان اوستایی 



 741 

هم هجایی بوده است؟ این ها پرسش هایی اند که باید روزی 

 به آن ها پاسخ گفته شود.

 

 در« مادر زبان دری»استاد حبیبی در رساله بحث برانگیز 

اغلب کلمات و تراکیب و حتا »صفحه پنجم نوشته اند که 

افعال زبان کتیبه سرخ کتل با پشتو مشترکند... و ضمنا 

ریشه های کلمات آن را در پارسی باستانی و پهلوی و سغدی 

 و ختنی و لهجه های دیگر افغانستان نیز می توان یافت. 

 

می که از حروف و عالئ»نوشته اند که  15همین گونه، در ص. 

« کوشانی؟»در کتیبه دیده می شوند، معلوم است که زبان 

گ.([ از نظر تشابه -])منظور زبان کتیبه سرخ ُکتل است

اصوات در جمله السنه غربی آریایی بوده است، زیرا اصوات 

( در آن  به نظر نمی ڼ، ډ ،ړ، ټخاص السنه شرقی مانند )

و پشتو  آیند...در این کتیبه اصوت کثیر الستعمال فارسی

 غ( نیز دیده نمی شوند.-ژ-چ-)ج

 
این گونه، هرگاه دیدگاه استاد حبیبی را بپذیریم، زبان 

کتیبه نمی توانسته است کوشانی یا تخاری بوده باشد
197
 

خوانده « تخاری»یا « کوشانی»)هر چند ایشان خود آن را 

گ.( و باید زبان باشندگان سرزمین بلخ )باختری( -اند؟!

زبان های ایرانی غربی بسیار نزدیک  بوده باشد که با

 بوده است.

 

                                                 
197

در این جا در گفته های شادروان حبیبی آشکارا نوعی .  

یده می شود. زیرا ایشان از یک سو می گویند که تناقض د

-زبان کتیبه با زبان آریایی )ایرانی( غربی نزدیک است

، و از سوی دیگر آن را کوشانی یا «سئتم»یعنی یک زبان 

تخاری می خوانند که همچون یک زبان کونتوم شناخته شده 

است. همین گونه  ادعا نموده اند که گویا زبان پارسی 

همین زبان کوشانی یا تخاری برخاسته باشد؟!. دری نو از 

پرسشی که مطرح  است، این است که چگونه یک زبان سئتم می 

 تواند از یک زبان کونتوم زاده شود؟  

 

این گونه  تناقض گویی، هر چند هم شاید غیرعمدی، در 

آینده زمینه ساز گمراهی های بسیاری شد. بر همین مبنا 

کرده اند که گویا واژه دری در بوده که گروهی چنین ادعا 

« خ»)با ابدل « دوهاری»اصل تخاری بوده که پسان ها به 

و سپس هم به دَهری و در فرجام هم به دری مبدل «( ه»به 

گردیده باشد؟! روشن است چنین ادعاهای بی پایه یی را 

کسی از دانشمندان رشته های ریشه شناسی )ایتمولوژی( یا 

هم بدون ارائه کردن کوچکترین  لنگوستیک )فقه الغه( آن

سند و مدرک، تنها بر پایه حدث و گمانه زنی، نمی 

 گ.-پذیرد.
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« پروتو باختری»شاید بتوان زبان ناشناس خط ناشناخته را 

باختری( خواند. این زبان باید زبان باشندگان بومی -)نیا

سرزمین باختر بوده باشد، زیرا در یک برهه زمانی بس دور 

 و دراز در یک گستره وسیع با آن  سخن گفته می شده  است.

از دید من، زبان کتیبه هایی کوشانی، زبانی است 

چندکانونی و آمیزه یی که هم از زبان کوشانی )ُتخاری یا 

ماهبانویی )یوئه شی(( نخستین تفاوت دارد و هم از 

باختری کهن  پیش از آمدن یونانی ها و هخامنشیان و 

کوشانیان؛ و هم از سویی در اثر آمیزش همه این ها در یک 

زبان »سر بر آورده بود. شاید بتوان آن را اوضاع نو 

و به گونه مشروط و مفروض با توجه به این « باختری میانه

که زبان  دولتی کوشانیان گردیده بود، زبان باختری 

 کوشانشاهی )کوشانی( نام داد. 

 

زبان باشندگان باختر پس از روی کار آمدن کیداریان، 

سانی، هم با خیونیان و یفتلیان )که هم با ایران سا

گستره شمال غربی هند و هم با ژوژان های نیامغولی 

تعامالت گسترده یی داشتند( و به ویژه پس از آمدن ترکان 

که توانسته بودند مدت ها بر بخش های گسترده یی از 

سرزمین های بازمانده از یفتلیان مستقیم یا غیر مستقیم 

بود. از فرمان برانند، دستخوش دگردیسی های نوی گردیده 

یا زبان « زبان باختری یفتلی»همین رو، باید آن را 

 خواند.« باختری نو»

 

این گونه می توان نتیجه گیری کرد که زبان باختری سه 

 مرحله را پشت سر گذرانیده بود:

پروتوباختری که همان زبان ناشناس بوده که با خط  -1

ناشناخته نوشته می شده است و باید به زبان اوستایی و 

ن گونه زبان های مادی و پارسی هخامنشی و زبان های همی

 پروتوهندی نزدیک بوده باشد.

زبان باختری میانه عهد کوشانیان که آمیزه یی بوده  -2

است از زبان های نیاباختری )پروتوباختری(، یونانی، 

پارسی باستان و زبانی که کوشانیان با خود به همراه 

 آورده بودند.

ی که در اثر آمیزش زبان زبان باختری نو یا یفتل -3

های باختری میانه، پارتی، کیداری، خیونی، یفتلی، تا 

جایی نیامغولی و پسان ها ترکی به میان آمده  بود و 

 روشن است  از زبان باختری کوشانی متفاوت بوده است. 
 

به هر رو، چون ما در گذشته در بخش های جداگانه به 

ن و چه یفتلیان تفصیل چه در باره ساک ها، چه کوشانیا

وچه در باره زبان های شان نوشته ایم، دیگر به این نمی 

 پردازیم. 

 



 743 

در این جا، برای به دست آوردن اطالعات بیشتر در باره 

زبان سکایی ختنی، می بینیم که در ویکی پیدیا در زمینه 

 چه نوشته اند:

 

 :زبان ختنی ، یازبان سکایی میانه»

شکل میانه برجای مانده  و های ایرانی میانه زبان از 

دو  میانه سکاهای است. از زبان زبان سکایی باستان از

اند که  جای مانده شناخته شدهروسیله آثار به گویش ب

 و تنخُ  ها در بنابر منطقه کشف آثار آن

مشقی و ختنی نیز به دو گویش تُ  ،چین کیانگ سین در مشقتُ 

 اند.  نامگذاری شده

 

نوشته  الفبای براهمی به ،ثاری که به گویش ختنی هستندآ

باشند. از گویش تمشقی  یر ادبیات بودایی میتاثزیر شده و 

های پنجم  ها به سده دست آمده که نگارش آنه نیز آثاری ب

گردد. این دو زبان در همان زمان به  تا دهم میالدی باز می

نشینی نمودند اما همچنان در  عقب زبان ترکی اویغوری سود

های ایرانی رایج  در غرب چین گویش پامیر های کوهستان

ه ممکن است با این زبان پیوند دور داشته باشند ک می

زیادی با زبان سکایی  شباهت وخی و پشتو های زبان باشند.

 .دهند میانه نشان می

 

قبایل سکایی، در سرزمینی از حوضه رودخانه تاریم تا مرز 

بردند و از اوایل سده دوم پیش از میالد به  بلخ به سرمی

به هندوستان شمال غربی  سپسو  رخج و زرنگ و باختر سوی

زبان  کاشغر در سده یازدهم میالدی در نواحی. کوچیدند

مانده آن حاکی از شباهت  های باقی واژه رایج بوده که کنچگ

 .های سکایی است این زبان به گویش

اند،  به طوری که بعضی از زبانشناسان ذکر نموده

های مختلف  امروزی ادامه تاریخی گویش های پامیری زبان شاید

سکایی باشند. بررسی قیاسی زبان سکایی ختنی و 

های پامیری است، حاکی  ، که از گروه زبانامروزی وخی گویش

دهد که از  از شباهت تاریخی این دو زبان است و نشان می

  .اند ی نزدیک به هم پیدا شدهی سرچشمه

 

 برخی از واژه ها:

 کسپیندریای  بودند که در دو سوی ایرانی های طایفه سکاها

زیستند و  میماوراءالنهر و یهروس های جنوب دشتدر ، )خزر(

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B4%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%AE%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%86%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AE%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%BA%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%86%DA%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AE%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%AE%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%B2%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
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ها در دوره باستان هیچ اثر مکتوبی در دست  از زبان آن

ای اسکیتی ه ها و داستان های هرودوت از افسانه زارش. گنیست

و به وجود ادبیات بسیار غنی و به ویژه، حماسی زبان 

به روایت هرودوت، پس از  .دهد سکایی باستانی گواهی می

پیروزی سومین شاه ماد )هووخشتره( بر سکاهای غاصب 

ها با  ها( و بازستانی امپراتوری ماد، با آن )اسکیتی

پسرانی را بدیشان سپرد تا به »مهربانی رفتار کرد و 

  . ها بیاموزد زبان خود و هنر تیراندازی را بدان

 

تنها آثار بازمانده از زبان سکایی باستان، برخی اسامی 

های یونانی منطقه  ها در کتیبه ها و مکان افراد، قبیله

ها و به  پنتوس و در آثار یونانی است، که بر اساس آن

های ایرانی باستان )اوستایی و فارسی باستان( و  کمک زبان

نام چند مکان )تپه، رودخانه در اوکراین و جنوب روسیه(، 

  های این زبان را بازسازی کرد توان برخی از واژه می

 :واژه را گردآوری کرده است بیست و دوبیدی،  رضایی باغ

  

سکای

 ی
فارس

 ی نو
سکای

 ی
فارس

 ی نو
سکای

 ی
فارسی 

 نو

abra 
آسما

 ن
ap آب arma دست 

arya 
آریا

 یی
aspa اسب baga 

بغ، 

پروردگ

 ار

danu رود gausa گوش 
hazah

ra 
 هزار

kuti سگ madu عسل 
matuk

a 
 ملخ

mrga  ،مرغ

پرند

raupa
sa 

روبا

 ه
sauka آتش 



 745 

 ه

syava سیاه varka گرگ 
varaz

a 
 گراز

xsas شش xvar 
خورد

 ن
zantu قبیله 

zaran
ya 

زر، 

 زرین
_ _ _ _ 

 

تا از  های مختلفی داشته که دو زبان سکایی باستان، گویش

ها، اسکیتی و سرمتی بودند. به روایت هرودوت، زبان  آن

اش صحبت  ها اسکیتی است، اما به اصالت باستانی سرمت

های  کم در برخی از گویش دهد که دست شود. شواهد نشان می نمی

ایرانی  d و f ایرانی باستان به xv سرمتی باستان-اسکیتی

تبدیل گشته   d < δ < l (یعنی) l باستان در میان دو مصوت به

 *skula و xvarnah از« فر، فره»به معنی  *farna است. مانند

 . skuda نام یکی از شاهان اسکیتی( از)

 

 پانویس ها:

 زبان سکایی، بریتانیکا  .1

های ایرانی  زبانتحول تاریخی »یر بابایف، عزیز: م .2

، سال هشتم، «نامه پارسی»در:  ،«در منطقه هندوکش شرقی

 .۱شماره  - ۱۳۸۲بهار 

، «های ایرانی یخ زبانتار»، بیدی، حسن رضایی باغ  .3

 .۱۳۸۸، مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی :تهران

میراث ادبی روایی در ایران »، زرشناس، زهره  .4

 .۱۳۸۴ های فرهنگی، تهران: دفتر پژوهش، «باستان

 

 

اکنون  می بینیم که در ویکی پیدیا به زبان  روسی در 

 باره زبان ساکی ختنی چه نوشته اند:

یکی از زبان های ساکی است که در واحه  -زبان ختنی ساکی»

ختن )در جنوب حوضه رود تاریم( به آن سخن گفته می شده  

است و زبان رسمی ادبیات غنی بودایی بوده است. در باره 

تنی مطالعات بسیار خوبی انجام شده و در سوتره ها زبان خ

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/518606/Saka-language
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/518606/Saka-language
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D8%A8%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
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و اسناد بسیاری به شمول کتاب های گفتگوهای روزمره و 

صفحه و همین گونه در واژه  200در  Book Zambastyکتاب  

 ختنی و... کاوش هایی صورت گرفته است. -نامه های ترکی

 

 یخیو تار یقیروش تطب پایهبر  Gertsenbergگیرتسنبرگ 

کامل این ترا در  ریمراحل ز زبان ختنی، یآواشناس تحقیق

 :نموده استمشخص  زبان

زبان ختنی ، و زبان مشترک ختنی، زبان پیشینیان ختنی ها

 خاص واحه)زبان  کهن که به گونه مکتوب  بر جا مانده است

دیگر به  چند سوترا و اسناد زامباستی و  کتابکه  ختن 

بعدی )زبان باشندگان  تخاریزبان  ( وآن  نوشته  شده است

و کتاب  ها  phrasebooks ،اسناد( که از آن ورفانواحه ت

 های راهنمایی راه ها برای جهانگردان بر جامانده است. 

 

بر پایه مشاهدات ل. گ. گیرتسنبرگ، بسیاری از واژه ها 

اوستایی را  « دیوی»در زبان ساک های ختنی واژه های 

 ادامه می دهند:

 برای نمونه:

 Kamalä  «مقایسه شود با واژه اوستایی« سر( kamərəδə  به

 معنای سر اهریمن( 

اوستایی به  t kaēšaآموزگار )مقایسه شود با  -kṣīaیا 

معنای بدعت و الحاد ( که می تواند گواه بر تقابل 

اوستاییان و نیاکان ساک های ختنی باشد و تا جایی تایید 

ه یی از یک آیین کننده فرضیه پیروی ساک های آسیای میان

 غیر زرتشتی.  

 

 به این مثال ها می توان افزود:

 ggalū   )خانواده(از *garduv-<gard-) (DKS, 96), 

 

 gaṇḍye  بنا، ساختمان(، از(*garganta- (DKS, 79),   مقایسه

 )خانه اهریمن( gərəδəشود با 

 hīnā-   سپاهیان(، از((DKS, 590)   مقایسه شود باhaēnā-  

 )سپاهیان دشمن(اوستایی 

 paśa uda- «рот»    خانواده( از(*pa(ti)-zafta- (DKS, 000)  

اوستایی )نسل یا خانواده اهریمن،  -zafarمقایسه شود با 

 دهان(
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 ggośtä-  (DKS, 16)  «از « دست*gabasti-   مقایسه شود با

gava- )اوستایی )دست اهریمن، الپا 

 و...

 urmaysde, aurmaysdeشایان یادآوری است که واژه ختنی 

(DKS, 52, 59) —  به معنای اهورامزدا نه، بل که به معنای

اشکاشمی )این  rēmuzخوارزمی و  rēmaždخورشید است. مانند 

واژه ها می توانند در اثر تاثیرات بعدی آیین زرتشتی 

 پدید آمده باشند.(

 

در اوایل سده یازدهم حتن از سوی اویغورهای مسلمان 

ط مرتبط با آیین بودایی در آن  از میان گرفته شد و خ

 رفت. 

 

 سایر زبان های ساکی: 

شهر ُتُمشق در  -)سده هفتم میالدی( (Tumshuqese)ُتُمشقی  

 مکان واقع است.  -شمال بیابان تاکال

 

 زبان هایی با زبان تخاری تماس دارند:

ساکی مورتوقی که در خاور کاشغر در غرب تاکال مکان رواج 

 و در متن کارماواکانا شناخته شده است.داشته است 

زبان هندیان فاتح شالکیف که تنها چند واژه  -ساکی هندی

 آن  شناخته شده است.

که در غرب تالکا مکان به آن سخن گفته می  -ساکی کاشغری

شد و تنها از روی گواهی های غیر مستقیم در منابع چینی 

 شناخته شده است. 

 

 منابع: 

Герценберг Л. Г. Хотаносакский язык. — М.: Наука (ГРВЛ), 1965. — 

155 с. — (Языки народов Азии и Африки). 
 

 

 

 

 

 

 

 پیوست شماره....

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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 نیکالس سیمز ویلیامز

 آریانا باختریانترجمه: سینا 

 

کهناسناد باختری از افغانستان 
198
  

 

در این جا متن سخنرانی پروفیسور نیکالس سیمز ویلیامز، 

را که در دانشنامه آریانا باختریان ترجمه سینا 

« اسناد باختری از افغانستان کهن»زیر نام « آریانا»

بازتاب یافته است، با اندکی ویرایش خدمت پیشکش می 

 کنیم:    

 

آنچه در زیر آمده، برگردان فارسی متن سخنرانی پروفسور »

های  بارۀ کشف و خوانش نوشته نیکالس سیمز ویلیامز، در

شدۀ  باختری است که به زبان ایرانی  کمتر شناخته

ستان باستان و به خط تغییریافتۀ یونانی نوشته افغان

اسناد باختری از »اند. این سخنرانی، تحت عنوان  شده

 «افغانستان باستان

 (Bactrian Documents from Ancient Afghanistan) ۲۳، در تاریخ 

بوکوروی توکیو،  سپتامبر، در موزیم خاور باستان در ایکه

استاد دانشکدۀ ایراد شده است. پروفسور ویلیامز، 

تخصص مفریقای دانشگاه لندن ازمین و  مطالعات مشرق

 .های سُغدی و باختری است زبان

 
 

 :زبان باختری

زبان کهن سرزمین باختر در شمال افغانستان، در میان 

جهت مهم و  های ایرانی )از شاخۀ هندواروپایی( از آن زبان

نظیر است که نگارش آن به الفبای یونانی صورت  بی

دست اسکندر ه میراثی که از دوران فتح باختر ب -گرفته می

جای مانده بود. از ه مقدونی در سدۀ چهارم پیش از میالد ب

الخط یونانی  این زمان به بعد، زبان یونانی، که به رسم

شده، زبان رسمی امور فرهنگی و اداری باختر  نگارش می

 بود. 

نشین  کوچزمانی که باختر از سوی شمال مورد هجوم اقوام 

گیرد، فرمانروایان جدید این سرزمین، یعنی  قرار می

                                                 
198

در فیس ] ۀ کابل موزیمصفح [این نوشتار توسط ]مدیر.  

بوک )آریانا باختریان([ از اصل آن به زبان انگلیسی، به 

-Prof. Nicholas Sims)  نیـکالس سـیمز ویلیـامـز قلم پروفسـور

Williams)زمین در دانشگاه  ، استاد دانشکده مطالعات مشرق

 « اسناد باختری از افغانستان کهن»زیر نام  لندن،

 .است برگردان شده

http://www.facebook.com/notes/kabul-museum/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-bactrian-documents-from-/10150188793427603
http://www.facebook.com/notes/kabul-museum/%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-bactrian-documents-from-/10150188793427603
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به کاربرد این زبان در امور اداری در آغاز کوشانیان، 

الخط یونانی را  زودی آنان رسمه دهند، اما ب ادامه می

کار ه تنها برای نگارش زبان محلی، یعنی زبان باختری ب

 ،بانهای بسیار مهم در تاریخ ز برند. یکی از ُبرهه می

کاربرد  به -تصمیم کانیشکا، فرمانروای مقتدر کوشانی

زبان باختری در ضرب مسکوکات است. پس از ضرب نخستین 

ها در عهد کانیشکا، زبان یونانی برای همیشه از روی  سکه

 .دهد ها محو شده و جایش را به زبان باختری می سکه

 

 

: موقعیت بلخ در شمال افغانستان و درۀ توچی در ۱نگارۀ 

اند. در  های یافت شده ر آنجا نیز سنگنوشتهپاکستان که د

های  های نخستین میالدی، زبان باختری یکی از زبان سده

شد. زیرا زبان رسمی  بسیار مهم دنیای آن دوران شمرده می

شاهنشاهان کوشانی بوده و در سرتاسر این امپراتوری 

مقتدر، در افغانستان، شمال هند و بخشی از آسیای میانه 

بود. حتی پس از سقوط شاهنشاهی کوشان، زبان شناخته شده 

 .است باختری دست کم برای شش قرن کاربرد داشته

 
های  های نخستین میالدی، زبان باختری یکی از زبان در سده

شد. زیرا که زبان  بسیار مهم دنیای آن دوران شمرده می

باختری، زبان رسمی شاهنشاهان کوشانی بوده و در سرتاسر 

مقتدر، در افغانستان، شمال هند و بخشی  این امپراتوری

از آسیای میانه شناخته شده بود. حتی پس از سقوط 

شاهنشاهی کوشان، زبان باختری دست کم برای شش قرن 

آمده از  دسته های ب وشتهنطور که از سنگ کاربرد داشته، آن

های  نوشته ( و بقایای دست۱درۀ توچی در پاکستان )نگارۀ 

شده در دورترین نقاط در مناطق واحه  شفبودایی و ماَنوی ک

 تورفان در غرب چین پیداست. 
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، بخشی از نوشته نادر به ۲)برای مثال، نگارۀ شمارۀ 

آور آیین مانی( را  های مانی )پیام زبان باختری در نوشته

دهد، که بخشی از کلکسیون تورفان در برلین است.(  نشان می

ار سال زبان فرهنگ زبان باختری تا حدود هز ،ترتیب بدین

 .است بوده

 
 

 
ی نادر به زبان باختری در ی : بخشی از نوشته۲نگارۀ 

آمده در  دسته آور آیین مانی( ببرهای مانی )پیام نوشته

ای تورفان در غرب چین، که  دورترین نقاط در مناطق واحه

 .بخشی از کلکسیون تورفان در برلین است

 
 

ختری های علمی از زبان با تا حدود نیمه قرن پیش، داشته

های  ها، بسیار اندک بود. سکه های روی سکه جز در نوشتهه ب

اند،  ی برنوشته شدهی کوشانی که به خط یونانی زاویه

ها کاربرد  ظاهرا از سبکی از نگارش که در سنگنوشته

های روی  اند. اصوال، خوانش این نوشته داشته، برگرفته شده

ها و  ه نامها ب ها دشوار نیست، اما محتوای این نوشته سکه

های  شوند. سکه القاب شاهنشاهان و ایزدان محدود می

ساسانیان،  ، کوشانی یعنی-فرمانروایان بعدی باختر

به خطی  -دیگران شاهان و  کیداریان، هفتالیان و کابل

اند،  ی نگاشته شدهی نوشته های دست شکسته، به تأسی از سبک

گرچه کند. ا که خوانش و رمزگشایی آنان را دشوارتر می
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ها به خط شکستۀ مشابه،  نوشته های ُخرد معدودی از دست بخش

شده بودند، اما تعداد آنان بسیار اندک و  از قبل شناخته

تر از آن بوده تا برای ترجمه از آنان استفاده  ناقص

 .شود

 
 

 

آمده  دسته باختری، و به خط یونانی، ب  : سنگنوشته۳نگارۀ 

شکستۀ  کوَتل در بغالن؛ تأویل خط از ساحۀ باستانی سُرخ

، ۱۹۵۷باختری در این نخستین سنگنوشته باختری در سال 

 .صورت گرفت

 
 

تاویل این خط شکسته در نخستین سنگنوشته باختری در سال 

کوَتل در بغالن صورت گرفت  ، با کشف ساحۀ باستانی سُرخ۱۹۵۷

ی ی  ها که به گونۀ سنگنوشته (. خوانش این نوشته۳)نگارۀ 

های کوشانی نیز موجود بوده،  و بر روی سکه  نگاشته شده

کار دشواری نبود؛ اما تفسیر و رمزگشایی آن بسیار دشوار 

ها  شده بر روی سکه ها و القاب نوشته بود، زیرا که نام

کردند و اشارۀ  تنها واژگان جدید اندکی را ارائه می

ناچیز به ساختار گرامری زبان باختری داشتند. با این 

شناسی آلمانی، موفق به وجود، والتر ه نینگ، خاور

 رمزگشایی نکات مهم آن شد: 

دست کانیشکا اشاره ه ی بهاین نوشته به تاسیس نیایشگا

سبب مشکالت ذخیرۀ آب بوده، ه داشت، متروکه شدن آن ب

نام ه رتبه ب دست مقامی عالیه بارۀ آن ب تاسیس دو

از فرمانروایی کانیشکا، یا نخستین  ۳۱نوکونزوک در سال 

 .بود مانروایی هوویشکا، صورت گرفتههای فر سال
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در ساحۀ  ۱۹۹۳: سنگنوشتۀ َرباَطک که در سال ۴نگارۀ 

کوَتل کشف شد. این  فاصله کمی از سُرخه باستانی َرباَطک، ب

سنگنوشته به زبان باختری و به خط یونانی برنوشته شده و 

وقایع مربوط به نخستین سال فرمانروایی کانیشکا را به 

ور جالب شبیه سنگنوشته بیستون کند که بط زبانی توصیف می

متعلق به داریوش بزرگ )پادشاه هخامنشی پارس( است. 

ه بان باختری بزهمچنین در این سنگنوشته، کانیشکا از 

 .نام زبان آریایی یاد کرده

 

کوتل به بعد، تعداد بیشتری سنگنوشته به  از کشف ساحۀ سرخ

ان در چن آن ،اند، اما بیشتر آن دست آمدهه زبان باختری ب

جای مانده، که کمک چندانی به افزودن بر ه وضعیت بدی ب

کنند. با این  زبان باختری نمی در بارهمان  های دانستنی

طور ه ی بسیار مهم بی  ، سنگنوشته۱۹۹۳همه، در سال 

فاصله کمی از ه تصادفی در ساحۀ باستانی َرباَطک، ب

 (.۴کوتل کشف شده )نگارۀ  سرخ

مربوط به نخستین سال فرمانروایی  سنگنوشتۀ رباَطک وقایع 

طور جالب شبیه ه کند که ب کانیشکا را به زبانی توصیف می

سنگنوشتۀ بیستون متعلق داریوش بزرگ )پادشاه هخامنشی 

پارس(
199
  .است 

                                                 
199

ادداشت آریانفر:  استاد داوری در کتاب شان در کتاب .ی 

 شان چنین مقایسه یی را آورده اند:

 سطر ،به زبان باختری رباطک  کنشکا در آغاز  سنگنبشته

 می گوید: -۴تا  های ۳

οτηια  ι  ιωναγγο οασο οζοαστο, ταδηια αριαο ωσταδο. 
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ταδο αβο ιωγο χþονο αβο ι ιυνδο φροαγδαζο = 

otēia i iōnaggo oaso ozoasto, tadēia ariao ōstado. 

tado abo iōgo xþono abo i iundo froagdazo. 

 

 اریاو)ُاوتیه  إی  إیونانگ  واس  اوزواست، تدیه  

 اوستاد. تد أب ایوگ کشون أب  إی إیوند  فرواگدز(

و )یعنی کنشکا( فرمان نوشتن آن را )کارروایی هایش او »

 «آریایی»صادر کرد. سپس آن به زبان را( به زبان یونانی 

نگارش شد. پس در سال یکم سلطنت این فرمان تا هند اعالم 

 «شد

 

 ( می گوید:۷۰داریوش اول در سنگنبشتۀ بیستون )فقرۀ »

ϑāti Dārayavauš xšāyaϑiya: vašnā Auramazdāha ima dipiciçam, taya 

adam akunavam patišam ariyā. Utā pavastāyā  utā carmā gṛftam āha. 

 

داره َیه وهوش کشایه س یه: وشنا أوره مزداهه إیمه )ساتی 

دیپیسی چم، َتیه أدم أکونوم َپتیشم أریا.ُاوتا  َپوستایا 

 ُاوتا چرما گرفتم آهه(

داریوش شاه گوید: بنا به خواست اهورامزدا این نسخۀ »

آریایی دادم  سنگی است که من دستور نوشتن آن را به زبان

 «به روی تیکر و چرم هم گرفته شد. و آن

 

منظور داریوش این است که وی فرمان نوشتن این نسخه سنگی 

ه می نامید، داد «آریایی»را به زبان مادری اش که آن را 

 .است

 و در اخیر می گوید:

utā niyapaiϑiya utā patiyafraϑiya paišiyā mām. Pasāva ima dipiciçam 

frāstāyam vispadā antar dahyāva. Kāra hamātaxšatā. 

 

)ُاوتا نیه َپیسیه ُاوتا َپیتیه فرسیه پیشیه مام. پساوه 

إیمه دیپیچم فراستایم ویسپدا انتر َدهیاوه. کاره 

  هماَتخشتا(

و آن )یعنی متن سنگنبشته( نوشته شد و پیش من خوانده »

را فرستادم به همه جا به   شد. پس )نسخه( این سنگنبشته

  «)درین بخش( همکاری کردنداطراف. مردم 

 (۸۷، ص ۵۱)نگاه شود به فهرست منابع در پی نوشت شماره 

 

چنین همانندی ها میان دو متن پارسی باستان داریوش و 

متن باختری کنشکا نمی تواند تصادفی باشد بل که به زعمی 
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عنوان ه در سطرهای آغازین سنگنوشتۀ رباطک، از کانیشکا ب

سی که رستگاری بزرگ، نیکوکار، تنها فرمانروای مقتدر، ک»

سزاوار پرستش الهی، و او که از سوی ناَنه و تمام و 

شدنش به  ایزدان به فرمانروایی رسیده، او که با گماشته

فرمانروایی در سال نخستین خشنودی ایزدان را در بر 

او »آید:  اشاره دارند. سپس این عبارت مهم می «داشته

را  فرمانی )؟( به زبان یونانی صادر کرد )؟( و سپس آن

 . «آریایی منتشر کردبه زبان 

زمین  های هندواروپایی  ایران ]ایران اصوال، هر یک از زبان

تبار که  نیاکانی اقوام ایرانی-یا سرزمین فرهنگی

توان  گیرد[ و هند را می می افغانستان را هم در بر

 «زبان آریایی»نامید؛ اما وقتی کانیشکا به  «آریایی»

زبانی که این منظورش زبان باختری است،  ،اشاره دارد

طور که منظور داریوش  سنگنوشته بدان نگاشته شده، همان

اش است، وقتی که  پارسی باستان، زبان  سنگنوشته زبزرگ ا

ی دیگر به آریایی ی به یاری اهورامزدا، نوشته»نویسد:  می

. مشکل است اگر تاکید «ساختم، که پیش از این نبود

جایگزینی را با  «زبان آریایی»کانیشکا بر کاربرد 

یونانی با باختری بر روی مسکوکات وی ربط ندهیم. شواهد 

دهند که این جایگزینی  موجود در مسکوکات، نشان می

های آغازین فرمانروایی  جای یونانی( در ساله )باختری ب

کانیشکا، و به احتمال زیاد در سال اول فرمانروایش صورت 

 .است گرفته

                                                                                                                                                             

ز همتباری ینشانه آن است که کوشانیان هم همزبانی و ن

می کردند و استقالل کشور خود  بودن آریایی خویش را ادعا

 گ.-«و باشندگان آن را در شرق تمثیل می نمودند.
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پوتر،  تالی: موقعیت شهرهای ساک تا، کاوسامبی، پا۵نگارۀ 

 .اند و َچمپا در شمال هند که در سنگنوشته رباطک آمده

 
از سنگنوشتۀ رباطک، به فهرستی از  ۷تا  ۴در سطرهای 

فرمان  زیرشهرهای مهم در شمال هند اشاره شده که 

ها که شناسایی  کانیشکا واقع بودند. چهار تای این نام

تر، و پو اند عبارتند از: ساک تا، کاوسامبی، پاتالی شده

سازد  آرایی این سنگنوشته مشخص نمی ( واژه۵َچمپا. )نگارۀ 

فرمان  ری است که زیی  که آیا َچمپا متعلق به حوزه

کانیشکا بوده یا نخستین شهر ماورای سرحدات شرقی قلمرو 

فرمانرواییش بوده است. حتی اگر فرضیه دوم را در نظر 

مال هند ش در شا بگیریم، عبارتی که اشاره به فرمانروایی

 .رسد نظر می پوترا است، چشمگیر به تا پاتالی
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: سنگنوشتۀ رباطک، که به زبان باختری و به خط ۶نگارۀ 

یونانی برنوشته شده؛ در باالی فهرست ایزدان ایرانی، 

اند، که برخی  ها با حروف کوچکتر نوشته شده برخی از نام

ها همچون  ها و یا تمامی آن با معادل هندی آن از آن

 .ساخا همانند هستندماهاس نا و وی

 
 

بخش مهم سنگنوشتۀ رباطک به تاسیس نیایشگاهی اشاره 

در همان ساحۀ رباطک واقع بوده، و نشان  شایددارد، که 

و  ۹دهد این ساحه بسیار گسترده بوده است. در سطرهای  می

شدند. این فهرست بسیار  نام ایزدانی آمده که پرستش می ۱۰

این فهرست از دو ایزد  کنجکاوانگیز است. از یک سو، در

اند. از  زرتشتی یاد شده که در مسکوکات کوشانی نیامده

های کوشانی  های متعددی که بر روی سکه سوی دیگر، از نام

، «َمه»هایی چون  اند، نام اند، در این فهرست ذکر نشده آمده

، ایزدبانوی «َاردوخش»یا همان ماه )قمر زمین(، و 

ها  زدان ایرانی، برخی از نامفراوانی. در باالی فهرست ای

 (، که برخی از آن٦اند )نگارۀ  با حروف کوچکتر نوشته شده

ها همچون ماهاس نا و  ها و یا تمامی آن با معادل هندی آن

 .ویساخا همانند هستند
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آمده از  دسته ی باختری به ی: متنی از سنگنوشت۷نگارۀ 

دشت ناُور در غزنی، که منسوب به ویما کادفیزس، شاهنشاه 

 ..است تشخیص داده شده کوشانی
 

دادن پیکرۀ شاهنشاهان و ایزدان  ظاهرا نیایشگاه برای جای

بنا شده بود. کانیشکا به فهرستی از این چهار شاهنشاه 

اشاره دارد: کوجوَله کادفیَزس، که جدش بوده، ویما َتکتو، 

که پدرکالنش بوده، ویما کادفیزس، که پدرش بوده، و خود 

 وی، کانیشکا. 

، شاهدی نخستی است. ی  ست حاوی معلومات ارزندهاین فهر

جای یک ه است بر موجودیت دو شاهنشاه با نام ویما، ب

ویژه ه های متعدد، ب شاهنشاه. پیش از آن سنگنوشته

آمده از دشت ناُور در غزنی  دسته سنگنوشتۀ باختری ب

(، که منسوب به ویما کادفیزس تشخیص داده شده ۷)نگارۀ 

توان به ویما َتکتو نسبت داد. به  یبودند، را اینک م

جنگجوی »های شاهنشاه گمنام، سوت ر م گاس  احتمال زیاد، سکه

، که از نظر ترتیب زمانی  مسکوکات، بین کوجوله و «بزرگ

شدۀ  کشف بایست به همین نام تازه ویما کادفیزس بودند، می

ویمای اولی نسبت داده شوند. افزون بر این، اشارۀ 

ک به کوجوله کادفیزس که جد کانیشکا سنگنوشتۀ رباط

گذاری کانیشکا  برانگیز تاریخ خوانده شده، به موضوع بحث

ارتباط دارد. این حقیقت که کانیشکا متعلق به نسل سوم 

ضرورت به بازسازی  ،از بازماندگان کوجوله کادفیزس بوده

 .سازد گاهشماری کوشانیان را آشکار می

های  ی که فرمانندپایه یبلهای  از مقام ۱۷تا  ۱۴سطرهای 

کنند. در این میان،  کردند، یاد می کانیشکا را اجرا می

نوکونزوک شخصیتی مهمی بوده که احتماال همان کسی بوده که 

کوتل آمده، بر  ولیت اموری را که در سنگنوشتۀ سرخومس

عهده داشته است. وی سی سال بعد، در رباطک، هنوز لقب 
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را کسب نکرده و احتماال هنوز  «فرماندۀ نظامی»َرنگ  کارال

که  مقامی زیر بوده است. در بخش آخر سنگنوشته، در جایی

ی پیوسته جای دارد، برای تندرستی و بهروزی ی  نوشته

 .و احتماال جاودانگی فرمانرواییش آرزو شده است -کانیشکا

 

 

هشمار دوران فرمانروایی اشکانیان، ساسانیان  : گا۸نگارۀ 

ساسانیان،  شانیو اعراب در ایران و کوشانیان، کو

شاهان و  کیداریان، هفتالیان، ساسانیان و کابلشاهان )ُترک

 هندوشاهان( در باختر

 
 

بدیهی است که نه سلطنت کانیشکا و نه شاهنشاهی دودمان 

میالدی،  ۲۲۴سال نرسید. در حدود سال  هزارکوشان به 

ساسانیان (. ۸ساسانیان در ایران به قدرت رسیدند )نگاره 

ال سرزمین باختر را ضمیمۀ شاهنشاهی خود در طی چند س

خود   السلطنه نایب کردند، و بر آن سرزمین از طریق دولت  

عنوان کوشانشاه فرمان راندند. فرمانروایان دولت  با

از میان شاهزادگان دودمان شاهنشاهی  بیشترکوشانشاهی 

شدند. پس از مدتی سرزمین باختر از  ساسانی برگزیده می

نشین قرار گرفت. این  هجوم اقوام کوچسوی شمال مورد 

ها،  خیون -های های مختلف تاریخی به نام مهاجمان در دوره

شوند، اگرچه کامال  شناخته می -های کیداری، هفتالیان هون

ها متعلق به یک قوم یا  این نام همهمشخص نیست که آیا 

 که متعلق به اقوام مختلف بوده است.  این

سدۀ  میانه هایبودند، که در مهاجمان بعدی کابلشاهان 

دادن  هفتالیان، با ساسانیان متحد  ششم میالدی برای شکست

با پیدایش بومی های  این دودمان همهشدند؛ و سرانجام 

 .اسالم و هجوم اعراب به افغانستان از میان رفتند
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های تاریخی مربوط به  با دومین کشف اسناد تاریخی، دوره

شود. در  اعراب روشن می کوشانشاهان  ساسانی تا هجوم

هایی از یک سند تاریخی به  ، به من نگاره۱۹۹۱دسامبر 

نشان  ،زبان باختری بر روی چرم که تازه کشف شده بودند

سطر به خط  ۲۸داده شد. این سند بر هر دو روی چرم در 

شکستۀ باختری برنگاشته شده بود، که تا آن زمان 

ستۀ باختری شمرده ترین نمونۀ یک خط شک بزرگترین و ارزنده

این سند در واقع یک نامه بود، که با (. ۹شد )نگارۀ  می

شد و تا حدی با  های معمول یک آدرس و درود می عبارت

به علیاحضرت »های سُغدی خود مشابه بود:  های نامه معادل

فالن و فالن  سویاز  رجها هزار درود و ا هزاران و ده

علیاحضرت خشنود خدمتگزار شما. با شنیدن خبر تندرستی 

توانستم علیاحضرت را از نزدیک در صحت  شدم؛ اما اگر می

 . «شدم ... خرسندتر می ،ببینم و ادای احترام کنم

توان قدمت سند را  هایی چون هورُمزد و َخسَرو، می از روی نام

توجه دیگر شایان به دوران ساسانیان تخمین زد. نام 

ردی با پوستی از م»معنی ه زین است، که گویا ب -پورَلنگ

ی روشن به زین  پلنگ رستم، یکی از ی  که اشاره -است «پلنگ

 .ی ادبیات فارسی استه یهای افسان قهرمان

 
 

 

: سندی به زبان باختری که بر هر دو روی چرم در ۹نگارۀ 

 .است سطر به خط شکستۀ باختری برنگاشته شده ۲۸
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در  ،حال چنین سندی در واقع یک رازگشایی بود. با این

بسیار ناچیز بود. در  ،چیز که در راه بود آنمقایسه با 

آوری شده از اسناد باختری به  طی پنج سال مجموعۀ جمع

یکصد برگه رسید، که بیشتر آن در حال حاضر در لندن، در 

کلکسیون داکتر دیوید خلیلی موجود هستند. این اسناد از 

اند. در  طریق چندین دالل و کلکسیونر دست به دست شده

ها وجود  د هیچ ثبتی از خاستگاه اصلی آنبیشتر موار

شود به احتمال زیاد  جز چند برگه که گفته میه ندارد، ب

در سمنگان پیدا شده باشند. از روی شواهد موجود در خود 

های یکسان در چند سند،  ویژه از روی تکرار نامه اسناد، ب

ها، اما بیشتر  نماید که اگر نه همۀ آن روشنی چنین میه ب

 .دست آمده باشنده ناد نهایتا از یک منبع باین اس

 
 

 

باختری که با ُمهر گ لی ُمهر و موم شده، و   : نامه۱۰نگارۀ 

 چند واژه از آدرس بر روی پشت آن موجود است

 
 

خاطر ه ها ب برخی از آن اند.ها  نامه ،بیشتر این اسناد

خوبی محفوظ مانده ه ب ،که ُمهر و موم شده بودند این

دهد که  ی را نشان میی نامه( ۱۰بودند. این نگاره )نگاره 

با ُمهر گ لی ُمهر و موم شده، و چند واژه از آدرس بر روی 

همان نامه ( ۱۱پشت آن موجود است؛ و این نگاره )نگاره 

آرایی متن آن، حاشیۀ پهن  توان واژه است که باز شده و می

ی از چرم ی  سمت چپ آن، و طریقی که ُمهر بر روی ُبرش نواره

که بطور کامل  ایین نامه وصل شده بدون اینکه در لبۀ پ

 .از آن جدا شده باشد، را مشاهده کرد
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( ۱۰: همان نامۀ باختری در نگارۀ قبلی )نگارۀ ۱۱نگارۀ 

آرایی متن آن، حاشیۀ پهن سمت  توان واژه که باز شده و می

ای از چرم که  چپ آن، و طریقی که ُمهر بر روی ُبرش نواره

که بطور کامل از  یندر لبۀ پایین نامه وصل شده بدون ا

 .آن جدا شده باشد، را مشاهده کرد

 
به  ،هایی که در وضعیت بدتری باقی مانده یکی از نامه

دلیل یادکرد آن از یک کوشانشاه، بیشتر مورد عالقه است 

که فرمانروایی کوشانشاهان  اینبا توجه به (. ۱۲)نگارۀ 

که  در نیمۀ دوم سدۀ چهارم میالدی فرو پاشید، امکان این

این نامه متعلق به زمانی دیرتر از این دوره باشد کمتر 

رسد نام کوشانشاهی که از او در این نامه  است. به نظر می

َوَرهران باشد، هرچند خواندن این نام کامال واضح  ،یاد شده

جا که َوَرهران )یا بهرام( نام  (. از آن۱۳نیست. )نگاره 

و این  -اه آخریا نام دو کوشانش -آخرین کوشانشاه بوده

این  .ها شناخته شده است چیزی است که روی مطالعۀ سکه

نامه احتماال متعلق به واپسین دورۀ فرمانروایی 

ساسانیان است. فرستندۀ نامه دختر یکی از  کوشانی

َانوش است، نامی به پارسی میانه که -نام ُدخته ها ب شاهدخت

ای نامه است. محتو بر روی ُمهر نامه در پاریس تصدیق شده

خواجۀ حرمسرایی با نام  در بارههنوز مشخط نیست، ولی 

 واژه -«خدمتگزار آفریدگار»معنای  َمر گ به جالب توجه َدثش

و واژۀ  «خدمتگزار»ی است مرکب از واژۀ باختری َمر گ ی

، که احتماال در «متعلق به آفریدگار»ملکی اوستایی َدثوشو 

ر، برای اشاره به گاهشماری )تقویم( زرتشتی  سرزمین باخت

 .رفته است کار میه شده، ب روزی که وقف  آفریدگار می
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ی به زبان باختری که در آن از یک ی : نامه۱۲نگارۀ 

 .است کوشانشاه )َوَرهران یا َبهرام( یاد شده

 
 

 ،شود نشان داده می( ۱۴که در نگارۀ بعدی )نگاره یی نامه 

، این نامه توسط نخستبه دو دلیل دارای اهمیت است. 

دۀ شاهنشاه، فرمانروای ایران نوشته شده، و بدین نماین

هایی بوده باشد که  بایست متعلق به یکی از دوران ترتیب می

 سرزمین باختر جزئی از شاهنشاهی ساسانیان بوده است. دو

، نامه دارای تاریخ است، اگرچه عصر و دوره مربوط دیگر

 .مشخص نشده است

 
 

 

رۀ : بخشی از نامۀ باختری در نگارۀ قبلی )نگا۱۳نگارۀ 

است.  یاد شده (، که نام َوَرهران که یک کوشانشاه بوده۱۲

َانوش -نام ُدخته ها ب فرستندۀ نامه دختر یکی از شاهدخت

خواجۀ حرمسرایی است با نام جالب  در بارهاست، نامه 
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ی ی واژه – «خدمتگزار آفریدگار»معنای  َمر گ به توجه َدثش

واژۀ ملکی  و «خدمتگزار»است مرکب از واژۀ باختری َمر گ 

، که احتماال در «متعلق به آفریدگار»اوستایی َدثوشو 

گاهشماری )تقویم( زرتشتی  سرزمین باختر، برای اشاره به 

 .رفته است کار میه شده، ب روزی که وقف  آفریدگار می

 
ه با دورۀ ب هدوراین رسد که  به احتمال زیاد به نظر می

درۀ توچی  آمده در دسته های ب کار رفته در سنگنوشته

ها به  ( یکسان باشد. این سنگنوشته۱۵پاکستان )نگاره 

اند، و  های عربی، سانسکریت، و باختری نوشته شده زبان

شده در سه دورۀ متفاوت هستند. شاهد  های بیان حاوی تاریخ

دورۀ باختری در دو آغاز بسیار مهم برای تعیین نقطۀ 

لی به وشتۀ اونسنگنوشتۀ دوزبانه موجود است، که سنگ

(. متن عربی ۱۶های عربی و سانسکریت است )نگاره  زبان

بطور طبیعی با استفاده از تقویم هجری تاریخگذاری شده 

است، که خوشبختانه بدون ابهام بوده و به ما امکان 

شده و  شکل خالصهه دهد تا تاریخ نسخۀ سانسکریتی را که ب می

 حذف هزاران و صدها موجود است، کامل کنیم. 

های سانسکریت و باختری  وشتۀ دوزبانۀ دومی به زبانسنگن

است. در این سنگنوشته نیز تاریخ نسخۀ سانسکریتی 

شده است، اگر فرض شود این سنگنوشته همدوران با  خالصه

توان بازسازی  وشتۀ اولی باشد، ارقام مفقود را مینسنگ

میالدی را محاسبه کرد. نسخۀ باختری  ۸۶۳کرده، و تاریخ 

اند. ه لموت هومباخ،  یونانی تاریخگذاری شده با ارقام

 ۶۳۲های باختری، این ارقام را  نخستین ویراستار نوشته

، و نه ۱اساس کشفیات تازه، من رقم آخری را  خواند. بر می

 خواهم خواند، اما تفاوت در یک سال چندان مهم نیست.  ۲

در هر صورت، دورۀ باختری نشانگر موجودیت عصری است که 

گفتۀ هومباخ( ه ب) ۲۳۲ایل دورۀ ساسانیان، در سال از او

شود. من مایلم  می آغازمن( پنداشت میالدی )به  ۲۳۳یا سال 

نام عصر ه با هومباخ در رابطه با نامیدن این دوره ب

 آغازش شایدر باشم، عصری که نقطۀ گهمن «ساسانیان کوشانی»

 .استبوده دست ساسانیان ه تسخیر امپراتوری کوشان ب
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نمایندۀ شاهنشاه، از سوی ی که ی  : نامه۱۴نگارۀ 

بایست  فرمانروای ایران نوشته شده، و بدین ترتیب می

هایی بوده باشد که سرزمین باختر  متعلق به یکی از دوران

 .جزئی از شاهنشاهی ساسانیان بوده است

 
اجازه بدهید به نامۀ باختری برگردیم، که تاریخش را 

میالدی  ۲۳۳ر سال خواند. اگر این دوره د ۲۳۹توان سال  می

میالدی،  ۴۷۱مطابق است با سال  ۲۳۹آغاز شده باشد، سال 

دورۀ فرمانروایی پیروز )شاهنشاه ساسانی(، که بیشتر مدت 

فرمانرواییش را در نبرد با هفتالیان گذراند و جانش را 

ها از دست داد. آیا این تصادفی نیست که  در نبرد با آن

نامه در واقع نام  واژۀ قبل از لقب شاهنشاه در این

پیروز باشد؟ شوربختانه واژۀ پارسی میانۀ پیروز تنها 

که یک صفت مشترک به معنای  بل ،نام یک شخص نیست

 ترتیب تصمیمگیری بر روی این باشد، بدین نیز می «پیروزی»

شاهنشاه  »خواند یا صرفا  «پیروز، شاهنشاه»که آن را 

 دشوار می سازد.«پیروز
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 ۱۶نگارۀ 

 
شدۀ  کشف ها دو تا از اسناد تازهرود که تن احتمال می

باختری حاوی الهام مذهبی باشند. هر دوی این اسناد متون 

ها )بودیسَتواها(،  بودایی و حاوی مناجات به بودا، بوداسف

شده در این نگاره  داده و غیره هستند. مخصوصا سند نشان

( جالب است. این نوشته برروی پارچه نوشته شده ۱۷)نگاره 

بینید، دو تصویر  طور که می نادر است. همان یی  که پدیده

بر روی آن ترسیم شده، که احتماال بودا و یک زاهد بودایی 

 همه»دهند. این متن با ادای احترام به  را نشان می

شود که آخرین آن نام  و پنج یا شش بودا آغاز می «بوداها

تاریخی بودا شاکیامونی است. همچنین به شش بوداسف 

ها،  ها، َرکشاسه (، و سپس به پادشاهان َیکشه)بودیسَتواها

، و در آخر هم به دیگرانها و  ها، پیشاکه ها، ناگه کیناره

ادای احترام  «برهمای بزرگ»شَکَره، پادشاه ایزدان، و 

ها نشدم، اما  این نام همهاست. من موفق به خواندن  شده

 جا روشن است. سه سطر آخر نامفهو این متن تا اینفشرده 

هستند، اما به نیایشگاه بودایی )ویهارا( و یک معبد  متر

 .اشاره دارند
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: سندی باختری بر روی یک پارچه، دو تصویر بر ۱۷نگارۀ 

بودا و یک زاهد بودایی را شاید روی آن ترسیم شده، که 

 .دهند نشان می
 

نظر ه های کوچک، که برخی از آن ب اگر از چندپارگی و حفره

ریم، این سند تکمیلی آید عمدا صورت گرفته باشند، بگذ می

است. به گمان من، این سند نوعی نذرنامه است، که همچون 

یک پرچم به تیرکی بسته شده و در جای مقدسی قرار داده 

یک تعویذ )و رد و ذکرهایی که برای  شایدکه  شده، یا این

 .دفع بال نوشته شده( باشد
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: سندی به زبان باختری که یک سند ازدواج ۱۸نگارۀ 

یک زن به عقد همزمان دو برادر در )نکاحنامه( است، که 

ون خیآید. سنت چندشوهری در بین هفتالیان )که از قوم  می

 .بودند( رواج داشته

 
ها و  ها معاهده ها، بزرگترین مجموعۀ نوشته از این نامه پس

اسناد مشابهی هستند: قبالۀ فروش، اجاره، تضمین، قبض 

حقیقت که در  -رسید، و سند هدایا. یک سند مخصوصا جالب

یک سند ازدواج  -شده است قدیمیترین این اسناد تاریخگذاری

)نکاحنامه( است، که یک زن به عقد همزمان دو برادر در 

( سنت چندشوهری، که توسط پروفسور ۱۸آید. )نگارۀ  می

در باره »عنوان  زیر ی از وی ی انوکی کازوو در مقاله

ندی جا نیز در س و اینبررسی گردیده،  «هفتالیانملیت 

است. یک سند  دست اول اثبات شده، در آن منطقه معمول بوده

متعلق به انستیتوت  کنون(، که ۱۹غیرعادی دیگر )نگارۀ 

مطالعات جاده ابریشم در همین شهر کاماکورا است، قبالۀ 

آزادی یک برده است که این برده به ازای خرید جنسی 

 .شود معادل رها می
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زادی یک برده : سندی به زبان باختری که قبالۀ آ۱۹نگارۀ 

 .شود است که این برده به ازای خرید جنسی معادل رها می
 

اسناد حقوقی این گونه ها و متون بودایی،  برعکس نامه

اکنون من از بیشتر از  اند. تا هم همیشه تاریخگذاری شده

آگاهی دارم، که  ۵۴۹تا  ۱۱۰هایی از  بیست نامه با تاریخ

میالدی  ۲۳۳در سال  عصر باختری را آغازاین تواریخ )اگر 

هستند. این دوران که بیش  ۷۸۱تا  ۳۴۲فرض کنیم( معادل 

ها،  های خیون شامل دوره ،گیرد از چهار سده را در بر می

شود، و به عصر اسالمی  کیداریان، هفتالیان و کابلشاهان می

زودی خواهیم دید، محتوای این ه رسد. همانطور که ب می

دهد، که با آن این  میاسناد جزئیات زیادی را ارائه 

 .چوکات زمانی قابل آزمودن خواهد بود
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: سندی به زبان باختری که قبالۀ فروش زمینی ۲۰نگارۀ 

آمده که به گمان  ۲۹۵است، در این سند تاریخ سال 

میالدی، در دوران  ۵۲۷پروفسور ویلیامز معادل سال 

 .فرمانروایی هفتالیان است

 
ش زمینی ( قبالۀ فرو۲۰برای مثال، نگارۀ بعدی )نگارۀ 

دهد، که به گمان من سال  را نشان می ۲۹۵سال  دارای تاریخ

میالدی، در دوران فرمانروایی هفتالیان است. این  ۵۲۷

گمان من با عبارتی در این متن توافق دارد که در آن از 

از فروش خانه یاد  «مالیات هفتالیان»پرداخته شدن 

به نمونه  آرایی این سند عادی است، اما این است. صفحه شده

است. دو نسخۀ کامل از این  طور استثنایی خوب باقی مانده

ها برای خواندن باز نگه  متن وجود دارد. یکی از آن

است. دیگری محکم، و با بندی پیچانده شده، و  داشته شده

است. بر روی دو ُمهر نقش  موم شده و با پنج ُمهر )بوال( ُمهر

د؛ ُمهرهای دیگر با شو )ُمهر( ناخن فروشندگان آن دیده می

رود که  اند. گمان می موم سه شاهد دیگر ُمهر شده و ُمهر

بایستی در صورت مناقشه در حضور یک قاضی  نسخۀ ُمهرشده می

های فروشندگان  (، نام۲۱شدند. در پشت سند )نگارۀ  باز می

گذشته،  هایی که بند ُمهر از آن می و شاهدان در کنار حفره

 .اند نوشته شده
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های  (، که نام۲۰قبلی )در نگارۀ  : پشت سند۲۱نگارۀ 

هایی که بند ُمهر از آن  فروشندگان و شاهدان در کنار حفره

 .اند گذشته، نوشته شده می

 
بر تاریخ، حاوی افزون بر  بیشتر این اسناد حقوقی،

شود که این  هایی می جاهایی نیز هستند، که شامل نام جانام

ر تعدادی ( د۲۲اند )نگارۀ  جا نوشته شده اسناد در آن

ها در سمنگان، ُرب  زیادی از این اسناد آمده است، که آن

)روی  امروزی( ، َملر یا َمدر، یا َکه )َکهَمرد امروزی( 

ها ظاهرا در قلمرو قدرت  این مکان همهاند.  نوشته شده

فرمانروایی قرار داشتند که از وی در بسیاری از اسناد 

دیگر، َترمید )یا است. از سوی  یاد شده «خار  ُرب»نام ه ب

(، در شمال آمودریا، و بامیان، که از َکه و َمدر زت رم  

از بیرون  شایدکوهی کالن جدا شده بود،  رشته)َکهمرد( با 

قلمرو فرمانرواییش واقع بودند. خار  ُرب بدون هیچ تردیدی 

شود، که ُقتیبه  خان، حاکم ُرعب و س م نجان شناسایی می با ُرعب

سدۀ تاریخ نویس گفتۀ طبری، ه داد تا، ببن ُمسلم را یاری 

سوم هجری )نهم میالدی(، شورش هفتالی ن َزک َترخان را در 

 .میالدی( سرکوب کند ۷۱۰هجری ) ۹۱سال 
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هایی که برخی از اسناد حقوقی به زبان  جا: نام۲۲نگارۀ 

اند. در تعدادی زیادی از این  جا نوشته شده باختری در آن

، ُرب )روی  امروزی(، ها در سمنگان اسناد آمده است، که آن

 .اند َملر یا َمدر، یا َکه )َکهَمرد امروزی( نوشته شده
 

اما نه لزوما  -دانم که لقب خار ایرانی باشد من بعید می

شده از شکل ایرانی  که لهجۀ محلی برگرفته -باختری

شکل درست (. ۲۳است )نگارۀ  «فرمانروا» -باستانی خشاثریه

گفتۀ نویسندگان ه ، که بباختری این لقب شاید شیر باشد

مسلمان لقب فرمانروایان بامیان، َغرچ ستان، و جاهای دیگر 

بوده که در نزدیکی منطقۀ سرزمین باستانی باختر واقع 

بودند. فرمانروای ُرب احتماال زمانی قلمروی وسیعتری از 

 طور مثال، در نامهه آنچه تا اکنون یاد شده، داشته. ب

است، خار  ُرب، تا  ۴۸۰دود ح تاریخ آنی که احتماال ی

است:  طور خطاب گرفته شده گویانه این ی گزافهی  اندازه

َیبُغوی هفتالی، ... دبیر سروران هفتالی، و دادور »

. ُتخارستان سرزمینی است که در شمال «ُتخارستان و َغرچ ستان

هندوُکش واقع بوده، و شامل ُرب و سمنگان بوده، ولی مناطق 

 گرفته؛ َغرچ ستان معموال منطقه در بر میبسیار وسیعتری را 

 شود، اما از جایی ی کوهستانی در غرب بامیان شناخته میی

دهد که این نام صرفا  که شکل باختری این نام نشان می

رود که این  احتمال می ،است «سرزمین کوهنشینان»معنای  به
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طور ُکل به مناطقی کوهستانی در جنوب ُتخارستان  نام به

 .رداشاره دا

 
 

 

ی به زبان باختری که در آن لقب خار که ی  : نامه۲۳نگارۀ 

نین معادل چهفتالیان متداول بوده، آمده است، هم میاندر 

 .است های اوستایی و عربی نیز نوشته شده آن در زبان

 
نام َورنو نوشته ه یک سند دیگر در جایی ب ،با این وجود

ه است. این نام بدون تردید همان َائورنوس است؛ که ب شده

یونانی( یکی از دو شهر مهم  نویس خیرتافته آریان )گ

گفتۀ پال ب رنارد و دیگران، ائورنوس ه باختر بوده. ب

که  واقع باشد، جایی (تاشقرغان)بایست در نزدیکی ُخلم  می

درۀ رود ُخلم، که در آن ُرب و سمنگان واقع هستند، به این 

ری مجموعۀ اسناد باختهمه که  دشت امتداد دارد. از جایی

طور یقین آرشیو شاهان ُرب هستند، وجود این سند در ه ب

این آرشیو حکایت از آن دارد که َورنو نیز جزئی از قلمرو 

 .هفتالیان بوده

آن توضیح در باره خواهم  که من می( ۲۴سند دیگری )نگارۀ 

قبالۀ فروش یک برده است، که با این جمالت آغاز  ،دهم

وز َوهَمن بود که این سند ، ماه آب، ر۴۴۶در سال »شود:  می

جا در ناحیۀ سمنگان،  ُمروموم شده، این قبالۀ فروش، این

 ۴۴۶. سال «در ماروگان، در دربار خار  ُرب نوشته شد

ها  میالدی باشد. در این دوره نام ۶۷۸بایست مطابق سال  می

طور که در این فهرست  و القاب ُترکی معمول بوده، همان

دهندۀ  س ت  ایزد، ارزانی اه رامدر پن«است:  شاهدان آمده

 انگیز، که در این دهندۀ آرزوها، آن شگفت عنایات، ارزانی

شود، در این دربار، تحت حمایت  جا در ماروگان پرستش می

الد پسر شابور، قاغان پیروز و دولتمند، َتَپغلیغ  ژون

ایلتابیر، خار  ُرب، و در حضور ُخسَرو  َترخان، و حضور 

ُقضات  )ریس دادگاه( خارهای ُرب، و همچنین ال دیوراز، قاضی

زادگان که در این جمع حضور دارند و شاهد این  دیگر نجیب

موم شده،  و . این سند نیز با پنج ُمهر ُمهر«قضیه هستند

است؛ جالب  که نام ُمهرکنندگان در پشت این سند نوشته شده
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 س ت  خدا نیز است که ُمهر شاهدان مشمول ُمهر رام توجه این

شده  ( نمایندگی میراهبشاز طرف روحانیش )شاید شود، که  می

مین ترتیب، اسناد دیگر مشمول شاهدانی چون ه است. به

 .شود نام َوخ ش ، و رود خروشان آمو میه خدایی ب

 
 

 

 ۶۷۸: سندی باختری که قبالۀ فروش یک برده است، ۲۴نگارۀ 

 میالدی

 
 

د، حال، من، َیس کول، و من، ی زدگ ر»دهد:  این متن ادامه می

در ناحیۀ  اکنونفرزندان کاو، باشندگان خواس ُتو، که 

سمنگان مقیم هستند، و برادران و پسرانمان، به تو، َفن ز ، 

َمر گ، شمایان  و به تو، ویناَمرگ، و به تو، پوس ک ، پسران َبگ

که ُملکتان َگبالیان نام دارد، و به برادرانتان، 

َلس نام را به پسرانتان و نوادگانتان )اعقابتان(، پسری خَ 

فروشیم ، زیرا که قادر به  بهای سه دراخمای پارسی می

سرپرستی او در فراوانی و قحطی نیستیم. بنابراین حال، 

خدایش این پسر مذکور را به تو، َفنز، و به تو، ویناَمرگ، 

و برادرانتان، پسرانتان و نوادگان پس از شما جاودانه 

 «.تندرست و درخور ارزانی کند

 

ها رنگ و بوی واژگان حقوقی  ارم که این نقل  قولامیدو

واژگانی  -مکتوب در این اسناد را به شما نشان داده باشد

که اتفاقا، هم مشابه واژگانی هستند که در اسناد 
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های دیگر آسیای میانه همچون سُغدی و ُترکی، و هم  زبان

زبان آرامی  مشابه اسنادی که در سدۀ پنجم پیش از میالد به

 .شوند ی در مصر( دیده میی  ل َفنتین )جزیرهو ا  

 
 

 

: سندی باختری که قبالۀ ثبت اهدای زمین و یک ۲۵نگارۀ 

نام َکمیرد و ک د او یا روحانی ه کنیز به یک خدا )رئیس( ب

)ُمال( او است، احتماال به ازای درمان عضوی از خانوادۀ 

 .فرد اهداکننده است

 
 

 
 

: بخشی از نوشتۀ باختری  )با برگردان آن به ۲۶نگارۀ 

که قبالۀ ثبت اهدای  ۲۵( سند قبلی در نگارۀ انگلیسی

نام َکمیرد و ک د او ه زمین و یک کنیز به یک خدا )رئیس( ب
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به ازای درمان عضوی از  شاید( او است، راهبیا روحانی )

 .خانوادۀ فرد اهداکننده است

 
 

، معادل ۴۷۸سال باختری  با تاریخ( ۲۵سند بعدی )نگارۀ 

در است. این سند  «سال نو دومین»میالدی، ماه   ۷۱۰سال 

نام ه قبالۀ ثبت اهدای زمین و کنیزی به خدایی ب باره

( او، احتماال به ازای راهبَکمیرد و ک د او یا روحانی )

(. ۲۶درمان عضوی از خانوادۀ فرد اهداکننده است )نگارۀ 

 .است «سردسته»و  «رئیس»معنای  الفظی به َکمیرد بطور تحت

دا )فرمانروا یا رئیس( باشد تا این واژه شاید لقب یک خ

نام شخص خود او. واژۀ ک د بطور قطع منبع واژۀ چینی 

تسَنگ  گفتۀ ُهوانه تا است که ب دوُو، و واژۀ قدیمیتر ک ج جی

عنوان بندگان ژون، خدای )رئیس یا فرمانروا( زاُبلستان 

ی در جنوب هندوُکش بوده است. این خدا ی  بودند، که منطقه

طور که ما از  است، همان ب نیز شناخته شدهدر پادشاهی رُ 

الد، که  بینیم: ژون نام فرامانروان آن در سند قبلی می

است. شاید او همان  «رئیس )خدا(»معنای  الفظی به بطور تحت

اهداکنندۀ مرموز غار نیایشگاه نگار )دختر نوشیروان( در 

 (۲۷های جنوب ُرب باشد؟ )نگارۀ  کوه

 
 

 

در غاری در واقع ن( : معبد نگار )دختر نوشیروا۲۷نگارۀ 

 های جنوب ُرب کوه

 
فرد اهداکننده در این سند، ملکۀ فرمانروایی با نام 

نیکبخت، »معنای ه ُترکی قوتلوغ َتَپغلیغ بیلگه ساووگ ب

، نیز با عنوان «داشتنی دارندۀ خدمت، خ َردمند، دوست

است. َخَلس، که در سند قبلی نیز نام  یاد شده «شاهدخت َخَلس»

همان نام قبیلۀ ُترک َخَلچ باشد، که  شایدد، بو بردهیک 

 .این ترتیب این نخستین یادکرد آن خواهد بود به
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 ۷۵۷: سندی به زبان باختری، قبالۀ فروش زمین، ۲۸نگارۀ 

 میالدی

 
 

دارای  ،ی از فروشی قباله ،یکی از آخرین اسناد باختری

من (. ۲۸میالدی است )نگارۀ  ۷۵۷، معادل ۵۲۵سال  تاریخ

را به چند قطعه در این قباله جلب  خواهم توجه شما می

ی از چند بند است که حقوق ی  کنم. نخستین قطعه، مجموعه

برای مالک شدن و »کند:  جدید صاحبان زمین را توصیف می

نگه داشتن آن، فروختن آن، دادن آن به دیگران، گرو 

گذاشتن آن، به اجاره گذاشتن آن، مبادله کردن آن با 

سوزخانه )کر ماتوریوم(  دن ُمردهزمینی دیگر، برای بنا کر

جا اصطالح هندی ویهارا برای نیایشگاه بودایی،  . این«...

در تضاد بوده، و  «معبد»با واژۀ معادل باختری آن برای 

گاهی غیربودایی اشاره پرستشفرض بر این است که به 

دو نام بعدی نیز دیده میان است. چنین تضادی در  شده

وی آن به محل سپردن مردگان ارجاع شود، که احتماال هر د می

، پارسی میانۀ -دهند: َلخمیگ معادل واژۀ اوستایی َدخمه می

َدخَمگ است که واژگانی هستند که به محلی ارجاع داده 

کار گرفته شود که در آیین زرتشتی برای سپردن ُمردگان  می

 شود، در صورتی و گاه به گور هم ارجاع داده می می شده 

 «دفن کردن» -، اگر برگرفته از ریشۀ َدخشکه َلخشََتنیگ

سوزی  غیر زرتشتی، و احتماال  باشد، الزاما به آیین مرده

هندی اشاره دارد. این اصطالحات، همراه با چندین نام 
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شوند، که  شخصی تئوفوری )الهی( در این اسناد دیده می

های مذهبی گوناگون تا  شاهدی است بر وجود باورها و آیین

 .ن اسالم به این منطقهاز آمد پیش

ها و  اما استقالل دولت ُرب در شُُرف سقوط بود. در معاهده

ها به نرخ دینار طال یا نقرۀ  های اولیه اگرچه قیمت قباله

ای  د رهم  نقره»های اخیر از  پارسی گذاشته شدند، اما نوشته

رسد در آن منطقه رایج  نظر می اند، که به یاد کرده «عرب

ن بر این، این نوشته، برای بار اول و است. افزو بوده

ه آخر، به پرداخت خراج و مالیات به اعراب اشاره دارد. ب

زودی بعد از آن، زبان عربی بایستی جای زبان باختری را 

عنوان زبان نوشتاری  این منطقه گرفته باشد؛ و بدیهی  به

اند، که ادامۀ  است، که شمار کمی از اسناد عربی یافت شده

 (۲۹دهند )نگارۀ  یو گذشته را شکل میهمان آرش

 
 

 

آمده در بلخ که پس  دسته : سندی به زبان عربی ب۲۹نگارۀ 

از اشاعۀ اسالم در این سرزمین به خط عربی نگاشته شده و 

 .دهد ادامۀ آرشیو اسناد باختری را تشکیل می

 
 

تنها قادر به توضیح بخش کوچکی از کنون اگرچه من تا 

م، تا همین حد ا بدنۀ بسیار بزرگ جدید اسناد بوده

حد کافی توضیح داده باشم تا باشد روشنی ه امیدوارم ب
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ر منظرهای زیادی از تاریخ و فرهنگ افغانستان بجدیدی 

باستان افگنده شده باشد. اما هنوز به اهمیت آن برای 

 ام، بااین شناسی ایرانی اشارۀ چندانی نکرده مطالعات زبان

 .این برای من گیرایی زیادی دارد ،حال

 
 

 

ایسۀ واژگان باستانی باختری با واژگان : مق۳۰نگارۀ 

های( ایرانی )شرقی( دیگر همچون سُغدی، ُختنی و  )زبان

 خوارزمی باستان و پشتو، ی دغه، ُمنجی و ا شکاش می

 
 

گلچین کوچکی از واژگانی است که ( ۳۰این نگاره )نگارۀ 

های ایرانی دیگر  زبانمیان جایگاه زبان باختری را در 

ام تا  واژگان را مخصوصا انتخاب کرده دهد. این نشان می

های مناطق مجاور را نشان  ارتباط زبان باختری با زبان

های  های سُغدی و خوارزمی قرون ُوسطایی؛ زبان دهم: زبان

ُمنجی و ا شکاش می  امروزی. این واژگان استدالل -پشتو، ی دغه

کنند، او که در نخستین آشناییش  ه نینگ را نیز تایید می

بوم اصلیش و جایگاه  در زیست»به استدالل  ،ن زبان نوبا ای

رسید و تصمیمش را برای نام نهادن  «سزاوار آن در باختر

 .کند عنوان باختری توجیه میه آن ب

http://2.bp.blogspot.com/-GEYfOdajbX8/TraCGGedgBI/AAAAAAAAEPo/ym2v1AWsq6Y/s1600/bact_030.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-GEYfOdajbX8/TraCGGedgBI/AAAAAAAAEPo/ym2v1AWsq6Y/s1600/bact_030.jpg


 779 

 
 

 

های دیگر که از  های موجود در زبان : وامواژه۳۱نگارۀ 

 .اند زبان باختری وام )عاریت( گرفته شده

 
غیاب  را در هایی در موارد زیادی این اسناد جدید دیدگاه

کنند.  تایید و تکذیب می ،شواهد کافی نائل شده بودند

مینان در  آمیز گ رش ویتچ از ایروه بطور مثال، تعبیر جنجال

مین  کوَتل که این واژه را جمع فرضی ایروه سنگنوشتۀ سُرخ

که شکل دومی در بافت  دانسته بود، در جایی «دشمن»

ود. مخصوصا جای ش شود، قویا تایید می مین ظاهر می دروه

هایی از واژگان قبلی  های جدید مثال است که نوشته یشگفت

کردند که هنوز تایید نشده بودند و  باختری را ارائه می

بودن  ها توسط مارتین شوارتز بر اساس عاریه موجودیت آن

های دیگر آسیای میانه فرض  )وامواژه بودن( آنان در زبان

 (۳۱شده بود. )نگارۀ 

های جدید واژگانی را هم که قبال هیچ  وشتهمسلما این ن

کنند. برای مثال،  شاهدی برای آن وجود نداشت، تصدیق می

کوتل چند فعل زمان  تنها افعال موجود در سنگنوشتۀ سرخ

توان یک الگوی  گذشتۀ ساده و فعل دعایی حال است. حال می

که از  های فعل، بل تنها از این زمان صرفی تقریبا کامل نه

خباری حال، فعل شرطی حال و فعل امری حال، و حتی فعل ا

چند فعل شرطی کامل و فعل دعایی کامل را نیز بازگو کرد. 

های زبان باختری غیرمنتظرانه است،  برخی از ویژگی

های سُغدی و  عنوان مثال وجود دو نوع مصدر در زبان به

هایی از حروف ربط، قیدها،  آمیزی سلسله ُخَتنی، یا تمایل هم

-َکلد-تا-های مشتق همانند اُ  وف اضافه، ضمیرها با اسمحر

. این واقعیت که «گاه که به ما و آن»م ن، به معنای 

اند، این امکان را  ها تاریخگذاری شده بیشتر این نوشته

دهد تا رویدادهای تاریخی را در این زبان دنبال کنیم.  می
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بطور مثال، در متون متعلق به سدۀ هفتم و پسانتر، در 

گیرند،  در تماس مستقیم قرار می «د»و یک  «ی»که یک  جایی

طور که در مثال قبلی نیز  شود، همان تبدیل می «د»به  «ی»

م ین  ، بعدها دروه«دشمن»معنای ه مین ب بازگو شد: ایروه

 .است شده

 
 

 

های باختری و  : رمزگشایی اسناد و سنگنوشته۳۲نگارۀ 

آشنایی با این زبان مهم کهن ایرانی شرقی )از شاخۀ 

هندواروپایی( کمک زیادی به دانشمندان کرده تا 

هایی که قبال در غیاب واژگان کافی برای ریشۀ  زنی گمانه

شد، اینک با وجود واژگان  واژگان هندواروپایی زده می

 .اند باختری تایید شده

 
های ایرانی  زبانمیان تا اکنون، زبان باختری در 

یزی برای دادن زبانی که چ -چیز و ضعیف بوده خویشاوندی کم

اکنون زبان  گیرد. اما هم ندارد و همه چیز را )وام( می

چنین ناشناخته و ُگنگ نیست، این زبان  باختری دیگر این

ها و همچنین مشکالتی ارائه دهد )نگارۀ  تواند راه حل می

طور مثال، برگردان معمول واژۀ اوستایی ه (. ب۳۲

، «شده نگرفته»معنای  هبه واژۀ َپهَلوی  َاگریفت ب -ر ته َاخَوه

است،  عقیدۀ بسیاری از محققان اشتباه پنداشته شده که به

شود. بطور مشابه،  حال دیگر با معادل باختری آن تایید می

، با «بنیادخانه»معنای  َخَنگ، به معنی اصطالح مورد بحث بون

شود، که واضحا  اصطالح معادل آن در زبان باختری روشن می

است. نام محلی که ابوریحان  «مخانه و بو»معنی  به

بیرونی، دانشمند بزرگ عصر اسالمی از آن نام برده، و 

عقیدۀ دانشمندان امروزی موجودیت خارجی ندارد، به کمک  به

 ،طور که بیرونی گفته بود زبان باختری معلوم شد که همان

، «مبادله کردن»معنای ه است. در مصدر میگد ب درست بوده

شۀ زبانی هندواروپایی را نمایان زبان باختری حتی ری

هایی که از یونانی  سازد که قبال در هیچکدام از زبان می

 .خویشاوندتر باشد، پیدا نشده بود

ها(  های )کتیبه وشتهنبرای تکمیل مطالعۀ عمیق اسناد و سنگ

های گوناگون: در  مینهزباختری چندین کارشناس در 

رافیای تاریخی، نگاری، در تاریخ، جغ باستاننگاری و کتیبه
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تاریخ ادیان، مسکوکات، ُمهرشناسی، عربی، ُترکی، چینی و 

تنهایی  تواند به که هیچ فردی نمی غیره ضرور است. از جایی

ی همکاری ی  ها کارآمد باشد، چنین وظیفه مینهزاین  همهدر 

طلبد. نقطۀ  های گوناگون می مینهزدانشمندان را در  میان

نویسی  یست رمزگشایی متن و پیشبا آغاز در چنین همکاری می

شناس است،  برگردان اولی و موقتی است. این کار یک متن

ناسی و دانش شکسی که مهارت و استعداد خویش را در زبان

هایی  گیرد تا فرضیه کارمیه های معادل ب خود را از زبان

برای معانی این واژگانی و ساختار گرامری این زبان 

دون کار مقدماتی وی چیزی برای تدوین نماید. بدیهی است ب

ی از دانش ی شناسی شاخه ماند. متن مطالعۀ دیگران باقی نمی

پندارند؛ اما من افتخار  است که برخی آن را کهنه می

شناس بنامم و خوشحالم این فرصت  کنم که خودم را یک متن می

پیش آمد تا برای شما بخشی از این اسناد را توضیح دهم 

شناسی  خوبی هم ضروت تحقیق متنه نی بتا باشد این سخنرا

 .را و هم نتایج و ثمرات ُپربار آن را آشکار ساخته باشد

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 عزیز آریانفر

 
خاستگاه و ریشه های زبان چند کانونی و سنتزی )آمیزه 

 یی( پارسی دری

 

 بخش دوازدهم  

B3 
 یادمان های نوشتاری

 پیش از اسالمبه زبان های توده های ایرانی آسیای میانه  

 )تا سده هشتم میالدی(  

 

 یادمان های زبان سُغدی

 

 یادداشت:

تاریخ خلق »در این جا ترجمه فصل یازدهم جلد یکم کتاب 

، تدوین شده از سوی پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه «تاجیک
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( زیر نظر اکادمیسین 523-492علوم تاجیکستان )برگ های 

را که مربوط به  1999لیتوینسکی و اکادمیسین رانوا، 

زبان های ایرانی باستان و میانه از دو سوی پشته ایران 

اند، )در دو بخش( خدمت پیشکش می کنیم. شایان یادآوری 

است که این کتاب به زبان روسی به کمک وزارت فرهنگ 

تاجیکستان به یاری استاد داکتر علی اصغر شعردوست در 

 تهران چاپ شده است.   

 

پیشکش حضور دوستان گردید. در   B1و  Aی چندی پیش بخش ها

 بایسته است نکاتی را به عرض برسانیم: Bباره بخش 

با توجه به گرانباری متن و پیچیدگی آن که نیازمند دادن 

توضیحات ضروری در هر مورد و نیز مقایسه آن با آن چه که 

در زمینه در آثار چاپ شده به زبان پارسی دری در دست 

جه به دشواری پژوهش در زمینه، بایسته است و نیز با تو

دیدیم هر گروه یادمان های مکتوب را جداگانه به دست نشر 

 بسپاریم. 

 
چون در کتاب نخست به معرفی اوستا پرداخته شده است، ما 

آن چه   B1نیز در این جا بر روال گذشته، در آغاز در بخش

 را که در باره اوستا در ویکی پیدیا به زبان پارسی دری

آمده است، آوریم. همچنین ترجمه بخش هایی از اوستا از 

ویکی پیدیا به زبان روسی با چند جدول را هم به آن 

افسانه » افزودیم. در پی آن، یک نوشته پژوهشی زیر نام

یکی از پژوهشگران ایرانی را  نوشته« هاي كهن در اوستا

 خدمت پیشکش کردیم.

 

را تقدیم کردیم  یترجمه متن روس B2سپس در بخش دوازدهم 

تا خوانندگان گرامی بتوانند با مقایسه چهار متن، به 

 برداشت های بهتری دست یابند.

 

نخست آن چه را که در باره زبان     B3اکنون در ادامه در

سغدی و یادمان های زبان سغدی در ویکی پیدیا به زبان 

پارسی دری آمده است، می آوریم. در پی آن ترجمه نوشته 

باره  زبان سغدی از زبان روسی را که در همین یی در 

ویکی پیدیا آمده، پیشکش می کنیم. سپس یک نوشته بسیار 

پیشینه، جایگاه و برنامه های پژوهش »ارزنده زیر نام 

نوشته پروفیسور ورنر زوندرمان، ترجمه « های تورفانی

آرمان بختیاری که در سایت تحقیقات ایران شناسی آمده، 

فرجام ترجمه متن روسی یادمان  ی کنیم و درخدمت تقدیم م

های سغدی را پیشکش می کنیم  و مقاله یی را هم در باره 

 آیین مانوی در پیوست این نوشته می آوریم.

 

 زبان سغدی:

 )برگرفته از ویکی پیدیا با اندکی ویرایش و فشرده سازی(
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شاخه شمال شرقی و زبان  زبان های ایرانی از زبان سُغدی 

و  آمودریا ناحیه حاصلخیز سغد، واقع در میان

است. زبان سغدی در آغاز در دره  بوده سیردریا

و نواحی پیرامون، رایج بود و سپس به  زرافشان رودخانه

رواج  جاده ابریشم در بخش بزرگی از زبان میانجی عنوان

یافت.
های دوم تا  این زبان در طول ده قرن، سده [۱]

دوازدهم میالدی، مهم ترین زبان ایرانی در ترکستان 

، زبان تجاری جاده ابریشم و از دیرزمان فرارود امروزی و

های شرقی  های سرزمین پیوند بخشی از فرهنگابزار ارتباط و 

است. زبان سغدی به عنوان زبان گفتاری  و غربی آسیا بوده

و نوشتاری تا سده نهم میالدی فعال بوده و زوال آن پس از 

است. سده یازدهم آغاز گردیده
[۲]  

 

که  فارسی میانه زبان سغدی بر اثر نفوذ و توسعه تدریجی

اسانی بود و نیز زبان ترکی برخوردار از پشتیبانی دولت س

زبان، از رواج افتاد و سیر  که ارمغان هجوم قبایل ترکی

نابودی آن از سده پنجم هجری به بعد همزمان با رواج 

زبان فارسی از یک سو و نفوذ زبان عربی و ترکی از سوی 

دیگر شتاب بیشتری یافت.
[۳] 

امروزه تنها زبان بازمانده 

است که در کوهستانی  یغنابی های سغدی، زبان از گویش

شود. صحبت می تاجیکستان در
[۱]

 

 

ها،  ها و نگاشته دی، از نظر تنّوع و حجم نوشتهزبان سغ

است و متون دینی بخش بزرگی از  زبان ایرانی شرقی ترین مهم

شود. این مواد نوشتاری را شامل می
که در  نبا وجود آ [۴]

یی با   های پارسی باستان از سغد به عنوان منطقه نوشته سنگ

تر زبان سغدی  های خود یاد شده، آثاری از شکل قدیمی ویژگی

است. زبان سغدی نسبت به  باقی نمانده« سغدی باستان»یعنی 

تر زبان های ایرانی  فارسی میانه )پهلوی( بیشتر حالت کهن

 است. را حفظ کرده

 

 کشف دوباره:

زبان سغدی پیش از کشف گنجینه تورفان(
200

ترکستان  در 

، در اوایل سده بیستم میالدی، زبانی تقریبا ناشناخته چین

                                                 
200

. گنجینه تورفان، مجموعه یی بس بزرگ و گرانبها  از  

متون دست نویسی است که در پی کاوش های باستانشناسان از 

واحه تورفان )توریان( به دست آمده است. این متون در 

به فراگمنت )قطعات(  مجامع و محافل اکادمیک، بیشتر

تورفان شهرت دارد. ما هم در این نبشته در همه جا از آن 

ها به نام فراگمنت ها نام برده ایم. تاریخچه کاوش های 

 تورفانی بس جالب است:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-autogenerated1-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-autogenerated2-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%BA%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-autogenerated1-1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86
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ده از راز زبان خاموش سغدی است. نخستین کسانی که پر بوده

های آغازین  برگرفتند، محققان آلمانی بودند که در سال

این زبان   تورفان سده بیستم با مطالعه یک متن مکشوف از

ابوریحان  یدند. گرچهتا آن زمان ناشناخته را سغدی نام

در حدود هزار و اندی سال پیش با ذکر روزها و  بیرونی

این زبان اشاره کرده های سغدی تلویحا  به  ها و جشن ماه

بود، اما در آغاز قرن بیستم است که زبان سغدی تولدی 

یابد. دوباره می
[۵] 

 

                                                                                                                                                             

 ۱۸۹۵تا  ۱۸۹۳انجمن جغرافیایی سانکت پتربورگ از سال »

در آن جا حفریات علمی کرد و سه سال داکتر کلمنتز 

گستان علوم روسیه دنباله کار را گرفت و فرستاده فرهن

سپس چند تن دیگر از دانشمندان روسی در آن جا کار 

کردند. جایی که در آن حفریات کردند، در شمال تورفان 

یعنی در جایگاه شهریست که در گذشته به آن کوشان 

و مردم چین به آن « خوچو» گفتند و مردم بومی به آن  می

 گفتند.  می« کائو چانگ»

 

پس از چندی، دولت آلمان دسته یی از دانشمندان خود را 

هیاتی به  ۱۹۰۲سه بار پی در پی به آن جا فرستاد. در 

ریاست  گرونودل با اعانه فرهنگستان علوم مونیخ، در سال 

، هیات دیگری به ریاست فن لوکوک به سرپرستی  ۱۹۰۴

هیات سومی به ریاست گرونودل  ۱۹۰۵فرهنگستان برلین و در 

 عضویت فن لوکوک به آن جا رفتند.  و

 

سرانجام هیات دیگری از فرانسه به ریاست پول پلیو مأمور 

این کار شد و دستاورهای مهمتری به دست آمد. از آن جمله 

هوانگ جایگاه پنهانی را کشف کردند و -در غاری در تون

طومارهای خطی بسیار گرانبها در آن جا یافتند که اکنون 

ریس است. در میان اسنادی که به دست در کتابخانه پا

دانشمند  -آمده، تعدادی متون مانوی است که کارل زالئمان

نام آشنای روسی و ف. و. ک. مولر دانشمند آلمانی متون 

 اند.  های ایرانی آن ها را با رنج فراوان خوانده زبان

 

اند و  در میان طومارهایی که در توئن هوانگ به دست آورده

اند با خود ببرند؛ دولت چین آن ها  توانستهاروپاییان ن

را به پکن برده و در کتابخانه مخصوصی که در آنجا ترتیب 

داده اند، گذارده است، طومار بزرگی است که تقریبا  کامل 

است و چیزی از آن از میان نرفته است. شاوان و پلیو 

اند که این طومار یکی از  دانشمندان فرانسوی پی برده

است و تفسیر آن ها را در مجله آسیایی  مانوی کتاب های

پارسی  اند. اسناد دیگری به پاریس منتشر کرده

 «است. هم چینی و سغدی و میانه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
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های اکتشافی متعدد،  طی یکصد سال گذشته با پوشش هیأت

ر مکتوب این زبان به صورت پراکنده از نواحی نزدیک آثا

های داخلی دیوار بزرگ چین، و  تا یکی از برج سمرقند شهر

از مغولستان شمالی تا دره علیای رود سند در شمال 

های  شدند. با انتقال این اسناد به موزهپاکستان، کشف 

برلین، پاریس، لندن و سانکت پتربورگ، دانشمندان 

های کهن  اروپایی و امریکایی به مطالعه این نوشته

ها به زبان های گوناگون  پرداختند و بسیاری از این متن

های صرفی  شناسان، ویژگی اروپایی ترجمه شد. زبان

زبان سغدی را مشخص کردند و حقایق بسیاری را در  نحوی و

باره این زبان آشکار ساختند.
[۶]

 

 

 ادبیات سغدی:

سمرقند اهمیت زیادی در جاده ابریشم شاهراه میان چین و 

های تاریخ نویسان اسالمی  است. نوشته دنیای غرب داشته

های  حکایت از مهاجرت سغدیان پیش از اسالم و فعالیت

پیشه در طول این جاده دارد. نتیجه بارز  سغدیان  تجارت

این امر، اهمیت یافتن زبان سغدی به صورت زبان میانجی 

در جاده ابریشم بود. در پرتو همین نقش زبان سغدی است 

های آن در این ناحیه به خصوص در نواحی  نویس که بیشتر دست

 است. پیرامون تورفان به دست آمده

 

پیشه، که واسطه انتقال کاال  سغدیان تجارت

میان چین و ایران و هند و روم بودند، به  هنر و فرهنگ و

های بودایی و مانوی و مسیحی نیز پرداختند. از  تبلیغ دین

این رو، مواد نوشتاری سغدی بیشتر دینی و متأثر از سه 

است و، به همین اعتبار، به سه گروه متون  دین نام برده

 شود. سغدی بودایی، سغدی مانوی، و سغدی مسیحی بخش می

 

مانویان هم مهارت نویسندگی داشتند و هم مترجمان بسیار 

هایی که آنان به سغدی  اند. زبان متن زبردستی بوده

اند روان و زیبا و کامال  متمایز از ترجمه الکن  برگردانده

زبان  ناقص ترجمانان مسیحی و بودایی سغدی و پیچیده و

های سغدی بودایی و مسیحی صرفا  از نظر فراوانی  است. متن

ند. اما، برای بررسی صرفی و نحوی  باارزش واژگان و تنّوع

ویژه  های سغدی مانوی، به ید به مطالعه متنزبان سغدی، با

داستان های آن، پرداخت.
[۴] 

 

های متعدد،  ر دینی سغدی در برگیرنده کتیبهآثار غی

که تاریخ برخی از آن ها به سده دوم -های گوناگون  سکه

های زبان سغدی  ترین نوشته رسد و در زمره کهن میالدی می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AD%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-6
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4
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های باستانی، اسناد و مدارک،  ها، نامه سفالینه -است

 تعدادی داستان و چند متن طبی است.

 

 ادبیات بودایی:

ادبیات  بودایی، در حقیقت، آثار بازمانده های سغدی متن

ترین  این آثار شاید پرحجم به زبان سغدی است. بودایی

آسیای  های آثار ادبی زبان سغدی باشد که در صومعه

اند و  از اصل چینی و هندی به زبان سغدی ترجمه شده میانه

است.  بودایی سرچشمه گرفته مهایانه ای آن ها از مکتبمحتو

ادبیات سغدی بودایی نوعی ادبیات ترجمه یی و آکنده از 

اصطالحات فلسفی و احکام آیین بودا است و بخش اعظم آن 

ودار ادبیات بودایی چینی است که بیشتر از آن ترجمه نم

است. شده
[۷]

 

 

های  نسخه های بودایی شناخته سغدی، بازتاب بسیاری از متن

چینی آثار نوشتاری آیین بودایند تا بدان جا که 

های چینی  شناختی و اصطالحی و سبکی نسخه های واژه ویژگی

آشکارا در ترجمه سغدی نمایان است. مترجم سغدی، هرگاه 

است واژه یا عبارتی سغدی برای برگرداندن  که نتوانسته

اژه آن و به تعبیر یا اصطالحی خاص بیابد، به ترجمه واژه

 آوانویسی است. حتی، در برخی موارد، تنها به پرداخته

است. های مبهم چینی به خط سغدی بسنده کرده واژه
[۷]

از 

ها، بدون مراجعه به اصل چینی  رو درک و فهم این متن این

یا هندی آن ها، اغلب دشوار و گاه غیرممکن است. در برخی 

ییرات ناشی از ها، در اثر تغ موارد نیز، صورت سغدی واژه

اند. دور شده سانسکریت های های دستوری، از صورت نقش
[۷] 

 

تاریخ ترجمه متون سغدی بودایی روشن نیست. تنها، در یک 

میالدی( مشخص است؛ بنابراین،  ۷۲۸مورد، تاریخ ترجمه )

رود که بخش بزرگی از این متون  ترجمه یی متعلق  احتمال می

در آسیای میانه )نیمه  دودمان تانگ به دوره اصلی پادشاهی

دوم سده هفتم و نیمه یکم سده هشتم میالدی( باشد.
[۷]

 

 

 ادبیات مانوی:

شناختی، در خور توجه و  متون سغدی مانوی از نظر زبان

برگیرنده حایز اهمیت بسیار است. بخشی از این متون در 

های  های مربوط به کتاب ترجمه سغدی  سرودها و متن

از اصل فارسی  میانه و پارتی و بخش دیگر شامل  مانوی دینی  

اند. بیشتر  آثاری است که اصال  به زبان سغدی نوشته شده

است. از جمله  تّکه شده و آسیب زیادی دیده متون تّکه این

است تاریخچه کلیسا  ها عرضه شده هایی که در این متن موضوع

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3-7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3-7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
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ها، اسطوره  ، تقویمشناسی کیهان و فعالیت مبّلغان  مانوی،

ها، اعترافات، فهرست  ها، نیایش آفرینش مانوی، خطابه

طور کلی، در این  ها و داستان هاست. به واژگان و تمثیل

ها، مطالب فلسفی و بنیادی آیین مانی اغلب با بیانی  متن

گردد. آمیخته به تمثیل و داستان مطرح می
[۴]

 

مانویان  سغدی زبان نیز، در انتقال افسانه و داستان از 

اند. شرق به غرب و از غرب به شرق، نقش مهمی داشته
[۴]

 

 

 ادبیات مسیحی:

یی و   متون سغدی مسیحی نیز، در واقع، نوعی متون ترجمه

حاوی داستان هایی از زندگی شهیدان و قدیسان مسیحی، 

هایی  هایی از انجیل، چندین موعظه، حکایت قطعات و روایت

یامبران، سرودهای ، کتاب مزامیر، داستان پآباء کلیسا از

نیایش، آراء بزرگان کلیسا، کلمات قصار و عبارات 

ها از اصل سریانی به سغدی  پندآمیز است. این متن

جایی که مترجمان مسیحی سغدی  است و، از  برگردانده شده

زبان به ترجمه واژه به واژه متن سریانی به سغدی و نحوه 

الی از ابتکار های آنان خ اند، ترجمه بند بوده بیان آن پای

و تقریبا  فاقد ارزش ادبی است.
[۴]

 

 

 سغدی در بخارا: 

پیش از رواج فارسی در این شهر،  بخارا هرزبان اصلی ش

( در باره ۴۹۱)ص. التقاسیم احسن در مقدسیزبان سغدی بود. 

انی جدا سغدیان را نیز زب»است:  زبان سغدی چنین آورده

است  باشد و چند گونه است که نزدیک به روستائیان بخارا می

ابوبکر  فهمند. من پیشوای بزرگوار که همگی آن ها را می

راند. کمتر  را دیدم که بدان بسیار سخن می محمد بن فضل

شود که روستایش  شهری از آن ها که یاد کردم، یافت می

 «زبان جداگانه نداشته باشد.

 

هجری  ۵۶به سال  سعید بن عثمان در زمان فتح بخارا از سوی

میالدی( و سده پس از آن نیز زبان بخارا و پیرامون  ۶۷۵)

است. آن سغدی بوده
[۲]

 

 

 تاثیر در فارسی: 

های  توان به واژه ی میهای سغدی در فارس از وامواژه

[۱۰][۹] ،خاتون (،فغفور ، فغ )درملخ [۸] آغاز،
، الئیدن و جغد

گ.[، آسیمه )در -نیز واژه هایی چون ]زیور

راغ ،سنگسار ،بساک سرآسیمه(،
اشاره کرد. [۱۱]

[۱۲]  

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-.D8.B2.D8.B1.D8.B4.D9.86.D8.A7.D8.B3.D8.8C_.D8.B2.D9.87.D8.B1.D9.87-4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%81%D8%B6%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B6%DB%B7%DB%B5
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-autogenerated2-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%BA%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-12
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های  َکند که در بسیاری از نامجاها یا جاینام-پسوند 

سغدی به معنی دهکده و شهر   شود، نیز واژه ایرانی دیده می

است.
ن پسوند را در نام های شهرها و آبادی هایی ای [۱۳]

و...  چیمکنت و کند تازه ،یارکند ،سمرقند ،تاشکند مانند

کند به همین معنی به زبان های ترکی  -بینیم. پسوند  می

 )که به شکل کنت به کار برده می شود(. است نیز وارد شده

 

 :منابع

، ترجمه «زبان های ایرانی»رانسکی، یوسیف م.، اُ  .1

 .۱۳۷۸دکتر علی اشرف صادقی، تهران، انتشارات سخن، 

اف، دادخدا )رئیس پژوهشگاه زبان و ادبیات  الدین سیم .2

یی از سرود   خوانش تازه»فرهنگستان علوم تاجیکستان(، 

 .۲۰۰۴اوت،  ۲۶سی فارسی، پنجشنبه،  بی ، بی«اهل بخارا

 ۳، الین جدید آن بدر سغدیانه، در»زرشناس، زهره  .3

عناصری از یک قصه سغدی »؛ زرشناس، زهره، ۲۰۰۹جنوری 

، ۱۱، شماره ۱۳۷۶، پاییز «نامه فرهنگستان»در: « مانوی

 (.۱۱۲تا  ۹۸)از ص 

 ۳، الین جدید آن ، در«بدر سغدیانه»زرشناس، زهره   .4

 ۲۰۰۹جنوری 

 ۳، الین جدید آن ، در«بدر سغدیانه»زرشناس، زهره،   .5

 ۲۰۰۹جنوری 

واژه اهریمن در ادبیات سغدی »زرشناس، زهره،    .6

نامه »(. در: ۵۱تا  ۴۲از  -صفحه  ۱۰« )بودایی

 .۱۶شماره  - ۱۳۷۹، زمستان «فرهنگستان

 یم جنوبنس  .7

8. Boyle, J.A «Ḵh̲ātūn ».Encyclopaedia of Islam” Edited by: 

P. Bearman, The Bianquis, C. E. Bosworth, E. van Donzel and W. 
P. Heinrichs. Brill, 2008 Brill Online. UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK 

LEIDEN. 11 March 2008. 

 سی بی بی  .9

انگلیسی، پدیدآورنده:  –فارسی -فرهنگ سغدی، سغدی  .10

 .۱۳۸۳ -شهرزاد فتوحی، بدرالزمان قریب ناشر: فرهنگان 

11. Sogdian Loan-Words in New Persian W. B. Henning Bulletin 
of the School of Oriental Studies, University of London, Vol. 10, 

No. 1 (1939), pp. 93-106 

12. Barthold, W. «Sug̲h̲d -or alṢug̲h̲d  -al Encyclopaedia of 

Islam. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth , E. 
van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2008. Brill Online. 

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK LEIDEN. 11 March 2008 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C#cite_note-13
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%85%DA%A9%D9%86%D8%AA
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/040826_mj-taj-bukhara-oldpoem.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/040826_mj-taj-bukhara-oldpoem.shtml
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.jadidonline.com/story/01032009/soghdian
http://www.nasimjonoub.com/articles/article.asp?id=7309
http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-4242
http://www.bbc.co.uk/persian/arts/story/2004/08/printable/040826_mj-taj-bukhara-oldpoem.shtml
http://www.brillonline.nl/subscriber/entry?entry=islam_SIM-7133
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 زبان سغدی:

ن روسی )با اندکی فشرده برگرفته از ویکی پیدیا به زبا

 سازی(:

زبان سغدی یک زبان مرده است که دیرین ترین یادمان های 

نوشتاری آن مربوط سده یازدهم می گردد.
201
  

این زبان یکی از زبان های ایرانی خاوری می باشد که با 

آن در سرزمین سغد در وادی رود زرافشان در گستره 

و نیز در کولونی کشورهای کنونی ازبیکستان و تاجیکستان  

های فزونشمار سغدی در مسیر جاده ابریشم سخن می گفته 

اند. بیشترینه یادمان ها به این زبان در تورفان، در 

سینکیانگ چین، در دون هوانگ چین در استان گانسو و در 

 دژ موگ )مغ( در تاجیکستان یافت شده اند. 

 

. هم یاد و.. sγwδy’n’k, sγwδy’wزبان سغدی )که به نام های  

(، از شاخه زبان های ایرانی خاوری است. زبان شده است

                                                 

201
َاش م  -جات ارجمند برای زرتشتیانتنها متن نیایشی منا.  

ُوهو، به پنداشت استاد گرشویچ )مولف کتاب بی بدیل دستور 

زبان سغدی مانوی، تنها دستور زبان سغدی معتبر در 

های زبانشناسیک تاریخی که تا همین اکنون هم  پژوهش

جایگزینی ندارد( به زبان سغدی باستان است. گرشویج برای 

آوندهای زبان شناسانه یی هم  به کرسی نشاندن ادعایش،

 آورده است.

از سوی دیگر، بر پایه بررسی های انجام شده در شوروی، 

هفدهم میالدی و بی چون و  -زبان سغدی تا سده های شانزدهم

چرا تا سده شانزدهم میالدی، در روستاهای پیرامون بخارا 

 زنده بوده است. گ.[. 
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های خوارزمی، ساکی، اوستی، پشتو و...هم از زبان های 

ایرانی خاوری به شمار اند. زبان زنده یغنابی که 

باشندگان دره رود یغناب تاجیکستان به آن سخن می گویند، 

گردد هم به گویشی که بس نزدیک با زبان سغدی است، بر می 

« سغدی نو»که گاه به گونه نه چندان موجه به نام زبان 

 هم یاد می گردد.  

 

 تاریخ:

 مقاله اصلی: سغدیانا

 

 

 یک دست نوشته مانوی به زبان سغدی

 

برای نخستین بار زبان سغدی از سوی کارل فریدریش 

آندریاس در پایان قرن نزدهم از روی آثار مانوی یافت 

زبان سغدی با دیگر  .ده در واحه تورفان شناسایی شدش

زبان های ایرانی شمال خاوری چون ختنی، ُتمشُقی 

tumshukski باختری، خوارزمی و زبان های دیگر همریشه ،

 است و نیای مشترکی دارند.

 

سغدیان که در نیمه دوم و اوایل هزاره یکم پ. م. به دره 

جاگزین شدن، در سده  مهاجرت نموده بودند، پس از زرافشان

سوم میالدی آغاز به گستره جویی صلح آمیز در منطقه می 

نمایند و روستاها و شهرک هایی در واحه های چین غربی و 

مغولستان در طول مسیرهای بازرگانی کاروانی می سازند. 

سر از سده پنجم میالدی گویشوران زبان سغدی در دره 

و در سمی ریچیا  فرغانه، در واحه چاچ )تاشکنت کنونی(

 )هفترود( مسکن گزین می شوند.

 

پیش از فتوحات عرب، در گستره پهناوری از وادی زرافشان 

گرفته تا دریاچه ایسیک کول به زبان سغدی سخن گفته می 

شد. بازرگانان و فروشندگان سغدی به طور مداوم در چین و 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sogdian_text_Manichaean_letter.jpg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sogdian_text_Manichaean_letter.jpg?uselang=ru
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هفترود زندگی می کردند و تجارت پرتکاپوی سغدیان دلیل 

یا زبان میانجی )زبان  lingua francaود تا زبان سغدی آن ب

 [1] مشترک سراسری( منطقه آسیای مرکزی گردد.
 

 

همین گونه، ادبیات و متون مذهبی آیین های مختلف مانند 

مانوی، بودایی و مسیحی فعاالنه در سغد پخش و به زبان 

زبان سغدی در خاقانات اویغور پیش از  .سغدی ترجمه می شد

ویغوری به میان آن که در گستره آن رسم الخط ویژه ا

بیاید، همچون زبان ادبی به کار می رفت. سر از سده 

پس از فتوحات اعراب، فرهنگ سغدی رو به افت می  هشتم،

گذارد و زبان پارسی جای زبان سغدی را می گیرد. در سده 

نهم بخش بزرگی از باشندگان سغد به زبان پارسی سخن می 

ودیت گویش گفتند. با این هم مقدسی در سده دهم بر موج

 های سغدی در وادی رود زرافشان گواهی می دهد.

 

در گستره قرقیزستان، کتیبه هایی به زبان سغدی یافت شده 

یازدهم اند. در فرجام، زبان  -است که مربوط سده های دهم

های ترکی در سده دوازدهم جاگزین زبان سغدی گردیدند. 

ست زبان سغدی، زبان رسمی سغدیانا )کشور سغد( بود. د

مجموعه یی از  -«نامه های قدیمی»نوشته های نامنهاد 

یافت    Devashtich اسناد و نامه های رسمی پادشاه دیواشتیچ

شده در دژ موگ )مغ؟(، واقع در پنج کیلومتری روستای 

)دادار آیینه؟( در استان سغد « دار دار آیینه»

 تاجیکستان بر این امر گواهی می دهند.

روفسیور هنینگ وامواژه های زبان برای نخستین بار پ]»

« لغت فرس»سغدی را در زبان فارسی با بهر گیری از کتاب 

های مورد نیاز خود را از این کتاب  اسدی شناسایی و مثال

 گ.[ -«.برگزید

 

 نوشتار:

 :دبیره )رسم الخط، الفبای( سغدی

برای نوشتن متون سغدی دبیره  ویژه یی با نویسه های  بی 

که بر شالوده خط آرامی  consonant alphabet صدا یا همخوان

  ساخته شده بود، کار گرفته می شد.

 

متون مسیحی بیشتر با دبیره سُریانی )سُوری یا سوریه یی( 

سازگارا یا سازگار شده باآواهای سغدی، و متون مانوی با 

گزینه )نسخه( به روز شده نویسه های پالمیرایی، که 

آرامی بر می گشتند، و یا هم  همچنین به نمونه کهن دبیره

مانند بسیاری دیگر  .با خود اسکریپت سغدی نوشته می شدند

زبان های ایرانی میانه، زبان سغدی برای  نوشتن از 

در  .دبیره یی کار می گرفت که از خط آرامی برخاسته بود

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#cite_note-1
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زبان سغدی درست همانند دبیره پهلوی نزدیک به آن، به 

ها کار گرفته می شد. در   geterogramm پیمانه گسترده از 

این خط آشکارا نویسه ها  )حروف( صدادار وجود نداشت. از 

همین رو، متون را معموال  همچون دنباله یی از حروف صامت 

برای نمونه: نام بانویی در نکاحنامه  :در نظر می گیرند

 δγwtγnchیی یافت شده در موگ )مغ؟( در غرب تاجیکستان، 

این شده است که دگوگونچ بخوانند. را چنین پذیرفته 

گونه، بازسازی آوایی ظاهر کلمات سغدی، بسیار دشوار است 

ها )بیشتر نام های   glossesو در بسیاری از موارد، 

کسان( از منابع عربی، چینی و ...، و همچنین مواد زبان 

 .یغنابی و دیگر زبان های ایرانی در زمینه کمک می کنند

 

الگوی گردید برای ساختن دبیره  دبیره سغدی بیگمان

اویغوری که به نوبه خود دبیره مغولی از روی آن ساخته 

شد )دبیره یی که کماکان تا همین اکنون مغوالن باشنده در 

)منطقه خودگرانی در چین( آن را به « مغولستان درونی»

کار می برند( و در نهایت دبیره مانچوری.
202

 

 

های آرامی با نویسه های  geterogramm نمونه زبان سغدی )

 در ترجمه(: capital letters بزرگ

MN sγwδy-k MLK’ δy-w’šty-c ’t x’xsrc xwβw ’pšwnw δrwth γ-rβ nm’cyw 

دیواشتیچ به  -ترجمه تحت اللفظی:  من پادشاه )ملک( سغدی

 .تو پادشاه خزر افشین دوردهای بسیار می فرستم

 

 دبیره سغدی:

دبیره )رسم الخط، اسکریپت ) عبیشتر متون سغدی با سه نو

سُریانی )خاوری(، مانوی و سغدی.  :الفبا(( نوشته شده است

با دبیره سوریانی کمی مدرنیزه شده )به روز رسانی شده(، 

بیش از نیمی از تقریبا همه متون مسیحی را نوشته اند. 

متون مانوی حفظ شده، با دبیره نامنهاد مانوی نوشته شده 

مذهبی، بودایی، متون زرتشتی و بخش  همه متون غبراست. 

بسیاری از آثار مانوی و چند متن مسیحی با دبیره ویژه 

سغدی نوشته شده است. هر سه دبیره مانند همه دبیره های 

 ایرانی میانه ریشه در دبیره سامی غربی دارند.

 

                                                 
202

استان را هم شایان یادآوری است که دبیره تورکی ب.  

سغدیان ساخته بودند. کما این که دبیره عربی را پارسیان 

 گ.-از روی دبیره کوفی برای اعراب ساخته بودند
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پارسی « غیر مانوی»دبیره سغدی درست مانند دبیره های 

کانی( و دبیره پیش از اسالم میانه ساسانی و پارتی )اش

« آرامی پادشاهی»خوارزمی( ریشه در دبیره نانهاد 

« شبه الفبا»هخامنشی دارند. ویژگی دبیره سامی غربی )که 

همخوان )صامت یا بی صدا( نامیده می شود( ضبط مرتب »یا 

آواهای سازگار یا همخوان )بی صدا( است که در آن مصوت 

)در آینده برای نشان دادن  ها اصال نمایش داده نمی شود.

حروف صدادار، آغاز به کاربرد نشانه ها یا عالمه ها بر 

نامنهاد( « الف»روی یک  حرف بی صدا )توقف دهانه نای، 

((the glottal stop, so called Aleph)  و دو حرف نیمه صامت— ў (/w/) 

 superscript andباالنویس و زیرنویس(  ، نشانه هایй (/j/) و 

subscript .نمودند 

 

شایان یادآوری است که حروف صدادار در متون مسیحی بیشتر 

 diacritical marks با نشانه های حروف ممیزه یا تفکیک کننده 

 .نشان داده اند

 

خط سغدی در آغاز از راست به چپ نگاشته می شد اما پسان 

شاید زیر تاثیر خط چینی دستخوش « کالسیک»ها خط دوره 

چشمگیر گردید: نگارش مورب یعنی نوشتن حروف  دگردیسی های

در میان کلمه ها گسترش یافته، اجباری شد و سطرها تا 

نود درجه خالف عقربه ساعت چرخانده شدند، یعنی متون از 

 باال به پایین نوشته شد.

 

 :Transliteration آوانگارییا  نویسه گردانی

بازسازی  خط سغدی به گونه زیر Consonantismکونسونانتیسم 

می شود )نگاه شود به ستون اول(. در سه ستون بعدی، 

ترجمه التین پذیرفته شده نشانه ها که آواهای مقتضی مصوت 

ها را به خط سغدی،  مانوی و مسیحی  را باز می دهند، 

 .داده می شود

 

( مورد استفاده transcriptionترانسکریپسیون )نسخه برداری

. IPA شده در اروپا است، نههمان ترانسکریپسیون پذیرفته 

در پرانتزها صامت هایی آورده شده که در خط سغدی یا در 

کلمات قرض گرفته شده و یا هم در یک محیط معین پدید 

 . (allophones) آمده اند
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 مسیحی )ن سطوریانی( مانوی سغدی آوا

k k k, q q 

x x x x (= سریانی. k) 

(g) k g g 

γ γ γ γ (= سریانی. 'айн) 

č с с с (= تساده .سریانی) 

(с) ts, c c с 

(ĵ) с j c 

t t t, t t (سریانی. ţ) 

θ δ δ θ (سریانی. t) 

(d) t d t, d 

δ δ δ d 

p p p p 

f p, β f f 

(b) p, β b b, p 
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v β β b 

r r r r 

(l) δ, r l l 

y y y y 

w w w w 

s s s s 

š š š š 

z z z z 

ž z j ž 

(h) x, 0 h h 

n n n n 

m m m m 

 

 : Arameogrammنویسه های آرامی 

از ویژگی های شاخص نوشتار ایرانی بر شالوده آرامی، 

یا مفهوم نگاشت های  ideogramsکاربرد ایدوگرام ها 

 tokensبرای برخی از نشانه ها  :است arameogramm نامنهاد

کلمه آرامی )بیشتر تحریف شده( نوشته می شد، اما 

 اواژه یا معادل ایرانی آن خوانده می شد )مانند همت

kandzi در زبان جاپانی معاصر وshumerogramms   .)در اکدی

می   'xmrبرای نمونه، کاتب سغدی برای واژه باده )می( 
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بر گرفته  'xmrمی خواند. در این جا  maδuنوشت اما آن را 

 آرامی است.  ḥamrāاز  

 

وگرام ها را در زبان های چنین پذیرفته شده بود که ایدئ

خط های »حتا در  .ایرانی با حروف بزرگ ترجمه می کردند

، ایدئوگرام ها بسیار نادرتر از خط استاندارد «قدیمی

پارسی میانه است، چه رسد به زبان پارتی. در حالی که در 

به گونه منظم بیش از یک « کالسیک»متون دوره 

 به کار برده می شود. arameogrammدوجین

 

در دبیره سغدی مانوی هم ایدوئوگرام ها دیده نمی شوند. 

در متون مسیحی )ن سطوریانی( تنها یک شبه  ایدئوگرام 

 ZYدیده می شود که رونوشتی است از شکل ظاهری ایدئوگرام 

 سغدی(  — ətə در خط سغدی )مطابق

 

 یادمان ها:

بخش شایان توجهی از واژگان سغدی در متون چینی، آثار 

یادمان های تورکی باستانی حفظ شده است. قطعه یی عربی، 

سانسکریت براهمی -)فراگمنتی( از دبیره دو زبانی سغدی

وجود دارد، که در بر دارنده نام های شماری از داروهای 

پزشکی است )احتماال واژه نامه مربوط به کدامین مدرسه 

 هندی، که در آن سغدیان در تورفان درس می خوانده اند(

 

 (: Phonetics and phonologyاسی و واجشناسی )آواشن

اطالعات در باره آواشناسی )فونتیک( زبان سغدی تنها به 

گونه تقریبی شناخته شده است، زیرا  زبان سغدی از  زبان 

های مرده است.
203

 

                                                 

203
در پیوند با ترجمه دستور زبان یادداشت گزارنده: .  

سغدی، نکته هایی چند را بایسته یادآوری می دانم: نخست 

ی این که ترجمه دستور زبان های ایرانی از زبان ها

اروپایی کاریست بسی دشوار و تخصصی که باید از سوی 

کارشناسان رشته زبانشناسی انجام شود. با این هم، ما در 

این جا به رغم بی بضاعتی از سر ناچاری و ناگزیری دست 

به این کار یازیده و خطر کرده ایم. ترجمه های دستور 

زبان های مرده حتا در بهترین مورد هم نمی تواند عاری 

ز لغزش ها باشد. از این رو، اگر نارسایی هایی از دید ا

دستوری در ترجمه دست داشته دیده شود، از پیش پوزش می 

 خواهم و امیدوارم مرا به بزرگواری خودتان ببخشید.    
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در زمینه دستور »به گفته بانو داکتر زهره زرشناس،  

زبان سغدی در جهان دو کتاب به زبان فرانسوی هست که در 

روند. جلد اول این  اقع دو جلد از یک کتاب به شمار میو

مجموعه را پروفسور گوتیو و جلد دوم را پروفسور بنونیست 

پردازند  اند که بیشتر به زبان سغدی بودایی می تهیه کرده

و در زمانی منتشر شدند که هنوز مطالعات گسترده یی در 

از  کنون دیگراین حوزه صورت نگرفته بود. این کتاب ها 

توان برای بررسی  اعتبار علمی برخوردار نیستند و تنها می

 ها مراجعه نمود. تاریخ این زبان به آن

]G a u t h i o t  R., Essai de grammaire sogdienne, pt 1. Phonétique, P., 1914—23 

B e n v e n i s t e  E., Essai de grammaire sogdienne, pt 2. Morphologie, syntaxe et 

glossaire, P., 1929[ 

کتاب دیگر، کتاب پروفسیور گرشویچ )رساله دکتری وی( 

ایرانشناس و زبانشناس  -(Ilya Gershevitchایلیا ) گ رش ویچ:[

میالدی( کارشناس  2001 -1914تبار باشنده انگلستان ) روس

های اوستایی، سُغدی، آسی، ایالمی و باختری[  برجسته زبان

نوی نوشته شده است و است که اگرچه در باره زبان سغدی ما

نمونه های مورد استفاده در آن نیز بیشتر نمونه های 

های بسیار دیگری نیز از  سغدی مانوی هستند، اما نمونه

متون دیگر مانند متون سغدی مسیحی و بودایی ارائه 

ها  های مربوط به این متن اند و به همین دلیل در پژوهش شده

 بسیار سودمند است. نیز هنوز کاربرد داردو در این حوزه

G e r s h e v i t c h  I., A grammar of Manichean Sogdian, Oxf., 1954 (2 ed., 

Oxf., 1961[ 

نگارش یک دستور زبان سغدی به فارسی یک نیاز است. 

های دستور زبان نباید ترجمه شوند بل که  معتقدم که کتاب

باید متناسب با نیاز گویشوران هر زبان از نو نوشته 

های مربوط  ناب از ترجمه این است که ترجمه واژهشوند. اجت

های دیگر باعث عدم انتقال صحیح و  به دستور زبان از زبان

شود. زبان انگلیسی و فارسی از  دقیق مفاهیم دستوری می

های هندو اروپایی هستند، اما اکثر اصطالحات دستور  زبان

زبان فارسی از زبان عربی گرفته شده است که به خانواده 

های سامی تعلق دارد. برای مثال، واژه مصدر در زبان  بانز

عربی به معنی محل صدور است و در فارسی به عنوان معادل 

infinitive  در زبان انگلیسی وinfinitif  در زبان فرانسوی که

شود.  نشان دهنده زمان نا محدود است در نظر گرفته می

مشکالت و  ن، در اصطالح سازی برای مفاهیم دستوریبنابرای

اختالفاتی از این دست وجود دارد. برای تبیین بسیاری از 

 گ.-«مفاهیم دستوری به ساخت اصطالحات نو نیاز است.
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 (Vocalism سخنگویی )

 (Vowelsحروف صدادار )

در زبان سغدی تعارض اپوزیسیون حروف صدادار در طول 

longitude  صدادارهای بلند –وجود دارد (ā, ē, ü и ō) و کوتاه

(а, е, u, o)  از هم تفکیک داده می شوند. کوتاهی یا درازی

حرف صدادار ویژگی ریتمیک ریشه را تعیین می نماید  که 

به نوبه خود خصوصیات مورفولوژیک ریشه را تعیین می 

 vocalismچالش اصلی برای بازسازی وکالیسم نماید. 

سغدی، ال توجه به طبیعت صامت  سخنگویی یا آواز برآری( )

در نوشته های سغدی لزوما تنها حروف  :دبیره سغدی است

صدادار بلند دیده می شوند. حروف صدادار کوتاه گاه نشان 

( و یا هم اصال irregular داده می شوند )به گونه نامنظم 

 بازتاب داده نمی شوند.

 

ادار، مانند زبان های سامی برای نشان دادن حروف صد

کار گرفته می  matres lectionis )عبری، آرامی، عربی( از 

حروف صامت در معنای حروف صدادار، آن هم در کل  -شود

(، التینیY ییود )صدایتنها از سه حرف کار گرفته می شود: 

را می کشد. این گونه،    (')( و االف صدای  w)صدای واو 

 د با عین نشانه ها ضبط می شود:صداهای مختلف می توان

نشان داده می شوند. i و   ē, e, ī، حروفyبرای مثال با نویسه 

هم نشان داده  wنویسه چنانچه همین گونه همین حروف با 

 می شوند.

 

 ردیف
جلویی یا 

 قدامی
 عقبی میانی

دراز 

یا 

 بلند

کوتا

 ه
بلن

 د
کوتا

 ه
بلن

 د
کوتا

 ه
بلن

 د

 )i ī 1)ɨ باالیی
 

u ū 

 )e ē 2)ə میانی
 

o ō 

پایین

 a ی
  

ā 
  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_i
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_e
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
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مشخص می گردد(. « ع»)نویسه یا حرف    [Ɨ]با نشانه -1

پیش از ترکیب های بی  positionاین نشانه تنها در موقعیت 

 دیده می شود.   .[sn] ,[st] ,[sp]صدا یا صامت ها

)افت، کاسته  reductionها در اثر  seamدرزها یا  -2

در موقعیت    и [u] [e] ,[a]شدن، فرونشستن( حروف صدادار کوتاه

 .کشش )بدون تاکید( پدیدار می گردد

 

 :Diphthongsواکه های همبافته یا مرکب یا دیفتونگ ها 

در زبان سغدی واکه های مرکب بلند )دراز، طوالنی( دارای 

 وجود داشت.  [āu]و  secondary education [āi] تشکل ثانوی

تبدیل می [ō] و   [ē]بهau* و ai*واکه های مرکب اصیل ایرانی 

 شدند.

 

 secondمی توانست همچون سازه دوم nasal overtone [ṃ] لحن بینی

member  برخی از دانشمندان بر این  .واکه مرکب عمل کند

هم عمل کند، با  [r] باورند که در همان کیفیت می تواند

 .[ir] ,[ur] ,[ər]ای مرکب کوتاهایجاد واکه ه

 

 :Consonant همخوان ها )بی صداها یا صامت ها( 

 

 

 لبی 

labial 

دنت

 ال

یا 

دند

 انی

حفر

 ه

 یی

Alve
olar 

کامی 

palatal  

پرده 

یی 

یا 

غشای

ی 

velar 

Blasting 
/ 

affricate
s 

1)b( p t

 2)d( 
 

ʧ45)ʤ(  k6)g(  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_g
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82


 800 

3)ʦ( 

سایشی، 

اصطکاک

 ی

fricative 

fβ  θδ  sz  ʂ78ʐ  xγ  

Nasal m n 
   

روان، 

صاف، 

 هموار
w 

 
r9)l(  y 10)h( 
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positional allophones  اند. آواهای[β], [δ], [ʧ]  و [γ] به تبع تنها

  [n])بینی((  Nasal موضع پس از )  in the position after nasalدر 
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 این آواها تنها در کلمه های مستعار یا عاریتی  9 10 3

borrowed words  .دیده می شوند 

 
در ترانسکریپسیون های سنتی  ]ʐ], [ʂ], [ʤ], [ʧ[آواهای   5 7 8 4

 مشخص می شوند. и [ž] [š] ,[ĵ] ,[č]ایرانی به ترتیب همچون 

 

 :Syllable هجاها 

 ساختار تیپیک هجاها:

CCVCC ،برای مثال ،škwrΘ [škōrΘ] (трудный اما شمه های .)

 .(CVC, CV, VC, CCV, VCC, CCCV, VCCC)دیگر هم محتمل اند

متشکل از سه صامت )بی صدا(  consonant clusterخوشه همخوان 

 مجاز شمرده می شود.     هجاها هم در آغاز و هم در پایان

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_ts
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%84%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_l
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_h
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%89%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_b
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_g
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_d
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_ts
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_ts
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_h
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_l
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_.CA.A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
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 : Supersegmentnyeپدیده های

 : accentلهجه 

تاکید )ضربه، تکیه( در زبان سغدی آزاد است، تنها با 

هجای اول با یک مصوت  تعداد مصوت مرتبط است، و بر روی

بلند می افتد. هرگاه در ریشه کلمه مصوت های بلند موجود 

نباشد، آن گاه ضربه یا تاکید )تکیه( بر خمیدگی یا 

می شود. همه مصوت های نتقل م  Flectionیا  flexionانحنا 

تخفیف )تقلیل(  [ə]تا   [o]کوتاه بدون  تاکید به استثنای 

 .reduced to [ə] می یابند

 

پایه های ثقیل و خفیف
204
 : 

ریشه های کلمه ها در زبان سغدی به دو کتگوری تقسیم می 

گردد: همه ریشه هایی که در ترکیب خود حتا یک حرف صامت 

بلند یا واکه ترکیبی )دیفتونگ( داشته باشند، تاکیدی 

)ثقیل( خوانده می شوند. ریشه « سنگین»شمرده می شوند و 

مصوت کوتاه باشند، بدون هایی که تنها متشکل از یک 

 )خفیف( یاد می شوند.   « سبک»تاکید بوده و به نام 

 

                                                 
204

    .основы روسی، به انگلیسی basis  یاbases   در زبان

همتاواژه هایی چون اساسات، پایه ها،  -پارسی دری

ند، شالوده، مبانی، بدنه، ساقه، زیربنا )تهداب(، مس

قاعده، بنیاد و... دارد. ما برای جلوگیری از هر گونه 

سوء تفاهم و خلط مبحث و برای جلوگیری از لغزش های 

نوشته ایم. هر چند این واژه  « پایه»احتمالی، در همه جا 

در کانتکست های گوناگون در زبان پارسی دری به مفاهیم 

وری مختلف به کار برده می شوند.برای نمونه، از دید دست

در پارسی دری هر جمله دارای دو بخش نهاد و گزاره می 

 باشد. 

 در ویکی پیدیا در زمینه چنین آمده است:   

( در دستور  Predicate انگلیسی بهمسند )نهاد( و گزاره )»

شود. هر  داده می نهاد زبان پارسی خبری است که در باره

و گزاره تقسیم کرد.  نهاد و بخش  توان به د جمله را می

 باشد. گزاره حداقل یک فعل دارد که هسته جمله می

هایی است  فارسی، یکی از نقش دستور زبان در)نهاد(  مسند

توانند در جمله داشته  که یک کلمه یا گروهی از کلمات می

رود، چنین  باشند. ساخت جمله یی که مسند در آن به کار می

وه گر مسند همواره، یا. »فعل ربطی+فاعل + مسند»است: 

 .«ای گروه حرف اضافه یا گروه صفتی است یا اسمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF_(%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84_%D8%B1%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%B5%D9%81%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87_%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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زیر تاثیر قاعده یا قانون « ثقیل»و « خفیف»پایه های 

، تاکیدها «ثقیل»نامنهاد ریتمیک قرار دارند. پایه های 

را بر خود بار می کنند که به هیمن دلیل پایان های شان 

و  ن ها تغییر می کندتقلیل )تخفیف( می یابد و شکل آ

. روشن است چنین چیزی با پایه های خفیف تعدیل می شود

اتفاق نمی افتد. از همین خاطر کلمه هایی با پایه های 

ثقیل و خفیف به گونه های متفاوت تصریف و با هم 

می شوند: برای مثال، پایان    inflected and conjugatedمزدوج

را « ثقیل»پایه های  های تقلیل )تخفیف( یافته اسماء با

دیگر نمی توان تشخیص داد و این اسماء کال دارای سه 

در کلمه های دارای پایه های « وند»به جای شش « وند»

 می باشند.  « خفیف»

 

 مورفولوژی:

زبان سغدی از زبان هایی نوع مختلط است که در آن نشانه 

 synthetic and agglutinativeهای زبان های مصنوعی و ترکیبی  

 با هم آمیزش می یابند.

 

 اسما:
 صرف:

در زبان سغدی اسماء در آغاز دارای جنس های مذکر مونث و 

مخنث بود. مگر با سپری شدن زمان، مخنث از میان رفت و 

اسمای دارای این جنسیت به تدریج بار مذکر یا مونث را 

 گرفتند.   

 تصریف پایه های ثقیل و خفیف اصوال از هم  متفاوت اند.
اند، مسندهای « وند»دارای شش « خفیف»رگاه پایه های ه

« وند»به دلیل تخفیف فلیکس های مصوت تنها سه « ثقیل»

 دارند. 

نبست به    ya-و  u–متکی بر پایان های  « خفیف»پایه های 

تا اندازه یی به گونه دیگر گردان « خفیف»سایر پایه های 

در « میکقانون ریت»به رغم جاری بودن )صرف( می شدند. 

زبان سغدی، گرایش آراستن خمیدگی ها یا فیلکس های پایه 

 موجود بود.     « خفیف»های ثقیل همانند نمونه 

 

کتگوری اعداد در زبان سغدی به شکل جمع و مفرد بود. جمع 

 همه جنسیت ها مانند هم یکسان تصریف می شدند.

  

 تصریف پایه های خفیف:

 

و مذ مخ مو م مو مذ مو ج
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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 پایه های ثقیل: Declination تصریف

پایه های ثقیل با صرف اسمای مذکر و مخنث متمایز نمی 

 ند.شد

 

 جمع مونث مذکر و مخنث وند یا حالت

 Ø -Ø -t- مستقیم

 Vocative -Ø, -a -e -teندایی 

 ī -ī -tī- مستقیم غیر

 

 

 :Adjectivesصفت 

صفت . ددر زبان سغدی صفت ها همانند اسماء صرف می شدن

پایان می یافتند. برای  č–های مونث بیشتر با پسوند 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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بود،   .pətristē mascکه مذکر آن « مخلوط»- mixedمثال، صفت 

 می شد.  fem.pətrisč -حالت مونث آن

 

به comparative degree درجات قیاسی یا مقایسه یی )وراندازی(

   murzək-starایجاد می شدند. برای مثال:   star(i)-کمک پسوند

 )کوتاه( murzək)کوتاهتر(، و یا 

 

سوپرالتیوها به کمک  Superlativeدرجات عالی یا تفضیلی 

 تشکیل می یافتند. suffix –tar« تر»پسوند 

 comparativeدر متون بودایی، شکل تفضیلی با کمک صفت در 

degree یو»کلمه  +درجه مقایسه یی »ēw «یا « یکāδparm 

کوتاهترین شکل می »  ew murzək-starبه عنوان مثال « کامال»

 گرفت.

 

 ضمایر:

 ضمایر شخصی: 

در زبان سغدی ضمایر شخصی تنها برای اول شخص و دوم شخص 

وجود داشتند. برای سوم شخص مانند زبان یونانی باستان و 

زبان های سالوی کهن از ضمایر اشاری )نمایشی( کار می 

 گرفتند. 

 

 sg 2 sg 1 pl 2 pl 1 وندها )حالت ها(

 azu taγu )حالت( مستقیم وند

māx(u) šmax(u) 
)حالت( غیر  وند

 مستقیم
maná tawa 

 Colitisشکل کلیتیک 

form 

 )حالت( مستقیم وند

-m -f(i) 

man 

-fan 

 شکل کلیتیک 

)حالت( غیر  وند

-mi -t(i) -tan 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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 مستقیم

 

 

 :Demonstrative pronouns ضمایر اشاری یا نمایشی

در زبان سغدی دو گونه ضمایر اشاری وجود داشته است: 

قوی و ضعیف.  deixisضمایر اشاری دارای دایکسس های 

دایکسیس های قوی همچون ضمایر اشاری سوم شخص و یا همچون 

آرتیکل ها )جنس ها( و دایکسس های ضعیف همچون ضمایر 

 اشاری به مفهوم عام کلمه کار می روند.

 

زبان سغدی به سه طبقه در بستگی از فاصله  ضمایر اشاری

 :متکلم تا اوبژکت )سوبژکت( تقسیم می شوند

میدیال )فاصله متوسط( و پروکسیمال )فاصله نزدیک(، 

دیستال یا مسافه یی )فاصله دور(، همانند قاعده موجود 

 در زبان های ارمنی و گرجی.  
 

 افعال:

در زبان سغدی درست همانند دیگر زبان های هند و آریایی، 

فعل دارای دو پایگاه، حال و گذشته است، پایگاه گذشته 

شتوانه ) عبارت است از پایه زمان حال با اضافه کردن پ

augment )کردن/ انجام »برای مثال، فعل . تقویت یا تزاید

می باشد. این  ?-əkt( دارای پایه زمان ماضی -kun)کن« دادن

صدا  kunam (azu)« از او کنم»مانند « من خواهم کرد»گونه، 

به گوش  əktu (azu)مانند « گ.[ می کنم-من ]حتمی»می دهد و 

ایه جداگانه امپرفکت می رسد. برخی از افعال دارای پ

پایه های ریتمیک همانند پایه های )ناقص( می باشند.

اسماء به خفیف و ثقیل تقسیم می شوند. اشکال شخصی افعال 

دارای کتگوری های مفرد و جمع و اول شخص، دوم شخص و سوم 

 شخص اند. 

 

 زمان:

 perfectدر زبان سغدی زمان حال، گذشته و آینده و کامل 

 وجود دارد.

 

 مان حال:ز

inclination indicative  زمان حال با افزوده شدن پایان های

شخصی زمان حال به پایه زمان حال تشکیل می گردد. فعل 

اول شخص مفرد در هنگام سخن  (-patγōš)گوش دادن یا شنیدن 

  patγōš–به شنیده می شود، در مفرد دوم شخص  patγōšamگفتن 

 و مانند این.



 808 

 

 ان حال:پایان های شخصی زم

 

 «ثقیل»پایه  «خفیف»پایه  شخص

 ām -am- اول

 ē, (-Ø) -Ø, -ē- دوم

 ti -t- سوم

 ēm(an) -ēm(an)- اول

 θa, -ta -θ(a), -t(a)- دوم

 and -and- سوم

 

 

Imperfect: 

امپرفکت با افزوده شدن پایان های شخصی امپرفکت به پایه 

ت نداشته امپرفکت ساخته می شود. هرگاه فعل پایه امپرفک

باشد، آن گاه پایان به زمان حال افزوده می شود. این 

 اول شخص مفرد در (-patγōš)«شنیدن یا گوش دادن»گونه، فعل 

imperfect امپرفکت patγōšu می شود، دوم شخص مفرد patγōši   و

 مانند این...

  

Personal end imperfect 

 پایان های شخصی امپرفکت:

 

 «ثقیل»پایه  «خفیف»پایه  شخص
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1 sg. -u -Ø, -u 

2 sg. -i -Ø, -i 

3 sg. -a -Ø 

1 pl. -ēm(u), -ēm(an) -ēm(u), -ēm(an) 

2 pl. -θa, -ta -θ(a), -t(a) 

3 pl. -and -and 

 

 
 گذشته )ماضی(:

زمان گذشته در زبان سغدی به کمک پایه خالص زمان ماضی و 

برای  .دزمان حال تشکیل می شوauxiliary فرم شخصی فعل کمکی

به کار می رود و برای -as « بودن»افعال متعدی، فعل 

 .-δar« داشتن»افعال غیر متعدی فعل 

 

 

 
فعل متعدی

vttransitive   فعل غیر متعدی
vi 

 
 جمع مفرد جمع مفرد

1 
sg 

wēt-
δaram 

wēt-
δarēm 

murt-
im 

murt-ēm 

2 
sg 

wēt-δarē wēt-δarθ murt-iš 
murt-

asθ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vi
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3 
sg 

wēt-δari 
wēt-

δarant 
murt-i murt-ant 

 
vt   به کار می رود، پایه زمان حال« دیدن»فعلwēn  پایه ،

 wēt زمان گذشته

 
vi   میر  -به کار می رود، پایه زمان حال« مردن»فعلmir ،

 murt مرد )مرت(  -پایه زمان ماضی

 

 نوع )لنگویستسک یا فقه الغه یی(:

 perfectدر زبان سغدی فعل دارای دو نوع است: کامل و ناقص

and imperfect  

 

Inclination :میالن 

، indicativeنشان دهنده های Inclination در زبان سغدی،

، امپراتیو یا subjunctive، وجه شرطیdesirableمطلوب

 .وجود دارد possibleو ممكن  imperativeامری

 
 

 اشکال غیر شخصی افعال: 

 اشکال غیر شخصی )نامتناهی( افعال در زبان سغدی شامل:

حالت استمراری زمان حال و گذشته، مصدرهای زمان حال و 

 .و صفت کالمی یا لفظی می شود  gerundsگذشته، 

participle present and past times, the infinitive present and past 
tenses, gerunds and verbal adjective. 

 

 افعال غیر متناهی:

اشکال غیر شخصی )نامتناهی( فعل در زبان سغدی شامل: حال 

زمان گذشته و زمان سپری شده از مصدر و صفت  استمراری و

 .کالمی اند

 

 زمان ماضی: infinitiveمصدر 

و یا هم   e–پایان  +مصدر زمان ماضی از پایه زمان ماضی 

، «دادن)»  βaγt-eان ساخته می شود. برای مثال، بدون پای

 )ستایش، تمجید، ستودنγōβāt ( و  -βaxš پایه زمان حال

complimentپایه زمان حال )γōβ-.) 

 

 مصدر زمان حال:

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vt
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vi
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#endnote_vi
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مصدر زمان حال در متون بودایی، ن سطوریانی و مانویه 

« دیدن»گونه های متفاوت ساخته می شود. برای نمونه، فعل 

 به کار برده می شود.wēn با پایه 

+ پایه   par)حرف اضافه( prepositionدر متون ن سطوریانی 

به   par wēn(u)و یا هم بدون پایان:  u-زمان حال با پایان

 کار می رود.

و یاهم i در متون مانوی پایه های زمان حال با پایان های 

 .wēn(i) بدون آن به کار می رفتند: 

افزایش می یافت که  aka-*پسوند در متون  بودایی پایه با 

 تخفیف می یافت. ē: wēn-ēتا 

Gerund: 

Gerund باافزوده شدن پایان-kya  یا-kī   به پایه زمان حال

قربانی یا نذر کردن( و  offering)در  βar-kyaساخته می شد: 

wāβ-ki   در(«speaking »)سحن گفتن 

 

 منابع مواد زبانی:

 ادبیات سغدی:

بوهی از متون به ما رسیده است که بیشتر به زبان سغدی ان

مانوی اند. همچنین شماری آثار مسیحی )ن سطوریانی( و 

بودایی هم یافت شده است. در پهلوی متون مذهبی شمار 

نامه های »اسناد اداری و عادی یافت شده است که به نام 

یاد می شوند.« یافت شده از کوه موگ
[2]. 

 

( در باره زبان سغدی ۴۹۱التقاسیم )ص. مقدسی در احسن»

سغدیان را نیز زبانی جدا است که نزدیک »است:  چنین آورده

است که همگی آن  د گونهباشد و چن به روستاییان بخارا می

فهمند. من پیشوای بزرگوار ابوبکر محمد بن فضل  ها را می

راند. کمتر شهری از آن ها  را دیدم که بدان بسیار سخن می

شود که روستایش زبان جداگانه  که یاد کردم، یافت می

 «.نداشته باشد

 مالحظات:

که آن را مغول ها در  ستون سنگی بوگوت برای مثال  .1

ات اول ترک بر پا نموده بودند، در بردارنده دوره خاق

 [1]نوشته هایی به زبان سعدی هم است. نگاه شود به منبع  

، اسناد سغدی یافت شده از کوه موگ )مغ؟(، چاپ دوم .2

)اسناد حقوقی و نامه ها(، با خوانش، ترجمه و تفسیر و. 

 .1962آ. لیفشینتس، مسکو، انتشارات ادبیات خاور، 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA#cite_note-2
http://web.archive.org/web/20080919055526/http:/kronk.narod.ru/library/klashtorny-livshiz-1971.htm
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 سغدی// زبان های جهان، زبان  وینوگرادوا س. پ.، زبان
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پروفسیور ورنر زوندرمان

205
 )آکادمي علوم براندنبورگ( 

دانشگاه مازندران(ترجمه: آرمان بختیاري ) 
206

 

 

 پیشینه، جایگاه و برنامه هاي پژوهش هاي تورفاني

 

  
 رهاورد کاوشگران تورفاني:

آلبرت گرون ودل
نخستین سفر  ۱۹۰۲اگوست سال  ۱۲در  207

تـورفان، واحه یي در  .تورفان پژوهي خود را آغاز کرد

استان سینکیانگ چین، در پایان قرن نوزدهم میالدي، نظر 

وپایي را به خود جلب کرده بود. جهانگردان دانشمندان ار

(۱۸۷۹روسي چون ر لگل)
208

کلمنتس  
209
 (۱۸۹۸ ،) 

همچنین جغرافیدان سویدني، سون هدین
210

( از 1893-1900) 

آثاري مدفون در شن و نگاره هایي کنده شده بر دیواره 

هاي بادُرفتی غارها و دست نوشته هایي که هر از چندگاه 

ن مي آوردند، سخن مي گفتند و سر از ریگزار بیابان بیرو

ره آوردشان شاهد صادق سخنانشان بود. در دیگر واحه ها، 

چون خوچو و قره شهر، بیشتر از جاهاي دیگر، یافته هاي 

باستاني به دست آمده بود. این مکان هاي باستاني همچون 

ایستگاه هایي به دنبال یکدیگر، در امتداد راه باستاني 

                                                 
205

. Sundermann Werner, „Geschichte, Stand und Aufgaben der 

Turfanforschung“, in Akademie Journal (Magazin der Union der 

deutschen Akademien der Wissenschaften), Themen-schwerpunk 

Zentralasien, 2/ 2000.  
206

. برگرفته از سایت تحقیقات ایران شناسی، نامه  

 فرهنگستان )با اندکی ویرایش(
207

 Albert Grünwedel  
208

  J. A. Regel  
209

 D. A. Klements  
210

 4) Sven Hedin 

http://www.fas.harvard.edu/~iranian/Sogdian/index.html
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دور را به هند و باخترزمین  ابریشم، که زماني خاور

.پیوند مي داد، جاي گرفته اند
211
 (۱نگاره) 

 

گنج خفته در ریگزار چنان شکوهمند بود که دانشمندان  

روس، که سلطه امپراتوري تزاري بر شمال چین بر ایشان 

مزیت بزرگي به شمار مي آمد، دوستان آلماني خود را به 

به تشکیل چهار  همکاري فراخواندند و همین امر، سرانجام،

روسي انجامید. واپسین آن ها به  -گروه کاوشگري آلماني

درست چند ماه پیش از آغاز نخستین جنگ جهاني،  ۱۹۱٤سال 

به کار خود پایان داد.
212

 

 

گروه هاي کاوشگر توانسته بودند چشم به راهان را از 

نگراني درآورند. از میان پژوهشگران اروپایي و آسیایي 

ي بـه گنج باستاني تورفان سر از پا نمي که براي دستیاب

شناختند، آلماني ها از همه کامیاب تر بودند. دستاورد 

آنان بسي از همکاران و هماوردان روسي شان بیشتر بود. 

از همین روست کـه اینک گنجینه دستنوشته ها و یادمان 

هاي هنري واحه تورفان در برلین، کامل ترین و غني ترین 

 خود در جهان است.مجموعه از نوع 

 

دیگر مجموعه هاي مهم، چون مجموعه موزه و کتابخانه 

بریتانیا
213

، بریتیش میوزیوم لندن، کتابخانه ملي
214

و 

موزه گیمه
215

در پاریس، ارمیتاژ 
216

و آکادمي علوم سانکت  

پتربورگ و دانشگاه ریوکو
217

در کیوتو
218

، سرشار از یافته 

هایي هستند از دون هوانگ
219

اه و کناره هاي جنوبي ر

 ابریشم.

 

گنجینه هنري که به برلین آورده شده، هم اینک در موزه 

هنري هند
220

موقوفه قلمرو فرهنگي پروس نگهداري مي شود. 

                                                 
211

ترکستان خاوری ». س. ل. تیخوینسکی، و. آ. لیتوینسکی،  

، 1988و، در اوایل عصر سده های میانه، اوچرک تاریخ، مسک

 . 30 -17ص. ص. 

 H. G. Franz, kunst und kultur der seidenstrasse, Graz 1986, pp. 43-53.  
212

 .M. Boyce, A catalogue of the Iranian Manuscripts in Manichean 

Script in the German Turfan Collection, Berlin 1960, pp. x-xx. 
213

 British Museum and Library  
214

 . Bibliothe¦ que Nationale  
215

 Musée Guimer  
216

. Ermitage 
217

 Ryukoku 
218

 Kyoto  
219

 .Dunhuang 
220

. Museum für Indische Kunst  
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دستنوشته ها نیز به آکادمي علوم برلین
221

سپرده شده است 

که در نگهداري و ارائه آن ها، کتاب خانه دولتي
222
 

رد. برلین، موقوفه قلمرو فرهنگي پروس، نیز همکاري دا

این سه نهاد، با برپایي نمایشگاه و همایش علمي، صدمین 

جشن خواهند  ۲۰۰۲سال روز آغاز تورفان پژوهي را در سال 

  .گرفت
 

گروه هاي تورفان پژوهي آلمان، به نوبت، به سرپرستي 

مدیر موزه مردمشناسي
223

برلین، آلبرت گرون و د ل و 

دستیارش، آلبرت فون لوکوک
224

ابان ( رهسپار بی۲)نگاره  

هر دو دانشمند دلبستگي فراواني به یادمان هاي  .شدند

هنري داشتند و بر آن بودند که پژوهش هاي تورفاني نشانه 

هاي تأثیر هنر هندي الگوگرفته از یونان، معروف به هنر 

قندهار را، که گرون در معرفي و توصیف آن کوشیده بود، 

ل ردپاي به دنبا»در خاور دور بیابند یا به تعبیر لوکوک 

به سوي خاور بشتابند. پژوهشگران جاپانی که در « یونان

شاهزاده اوتاني ۱۹۰۲همان سال 
225

آنان را براي نخستین  

بار، به تورفان فرستاده بود، مأمور بودند که براي 

یافتن خاستگاه آیین بودایي، به آسیاي میانه رهسپار 

 .شوند

 

پژوهي در این جا باید گفت که کار گروه هاي تورفان  

آلماني بي دلیل آماج انتقاد نشده است. سرپرست ها و 

دستیاران این گروه ها به هیچ رو باستانشناساني حرفه یي 

از همین روست که اقدام لوکوک در کندن  .نبوده اند

زیباترین بخش هاي دیوار نگاره ها را مي توان کاري 

نابخردانه دانست. با این همه، نباید از یاد برد که این 

گروه ها، به ویژه از زماني که قیصر خود در پیشبرد کار 

سیهیم شد، می بایست به همه توقعات پاسخ مي دادند و نیل 

 ( 3به کامیابی، به آنان آزادي عمل مي داد. )نگاره 

 

این کامیابي تنها شامل دستیابي به بهره یي هنگفت از  

اشیاء هنري، دیوار نگاره ها، مینیاتورها، تندیس ها، 

جام ها، درفش ها و مانند آن ها نبود
226

( بل که ٤) نگاره 

آنان توانستند شمار فراواني )مي توان گفت بیش از 

                                                 
221

 . Berliner Akademie der Wissenschaften 
222

 . Staatsbibliothek 
223

 .Museum für Völkerkunde 
224

 .Albert von Le Coq 
225

 . Otani 
226

ملحظات خوبي در این باره داده  . هرتل و م. یلدیز 

 اند:

Along the Ancient silk Routes. Central Asian Art from the west  

Berlin state Museums, New York 1982. 



 815 

( دستنوشته پراکنده از بایگاني تاریخ بیرون آورند ٤۰۰۰۰

   و این جمله دستاورد آلماني ها بود.

 

یافته هاي تورفاني، گواهي بر گوناگوني فرهنگي راه 

 ابریشم:

ي بازیافته، بسي بیشتر از دیگر یافته ها، دستنوشته ها

نشانگر گوناگوني زبان ها، خط ها و دین هایي است که در 

نخستین قرن هاي میالدي، در راه ابریشم، با یکدیگر آشنا 

مي شدند و این شاهراه را براي بیش از هزار سال، به 

دیدارگاه فرهنگ ها تبدیل کرده بودند. در تازه ترین 

ز دستاوردهاي لوکوکگزارش چکیده ا
227

باید گفت که  

به شرح  ،دستنوشته هاي پراکنده تورفان به هفده زبان

زیر، نوشته شده است: سُریاني؛ زبان هاي ایراني فارسي 

میانه و نو، پارتي، سغدي، بلخي، سکایي ُتمشُق، ترکی 

باستان یا اویغوري )باستان(؛ زبان هاي هندي سنسکریت و 

هندواروپایي، ُتخاري؛ زبان هاي پالي؛ دو گونه از زبان 

آسیاي خاوري مغولي، تبتي، تنگوتي و چیني. حتي بر یکي 

از قطعه هاي سغدي، سطري به یوناني نوشته شده است. این 

زبان ها به سیزده گروه خطي   نگارش یافته اند. یوناني و 

خط همریشه با آن؛ هفتالي؛ گونه هاي نسطوري خط سُریاني؛ 

لوي؛ خط مانوي؛ خط سغدي که خط هاي دو گونه از خط په

مغولي و اویغوري از آن ریشه مي گیرد؛ خط هاي هندي 

براهمي و خروشتي؛ خط تبتي بوداییان و خط هاي چیني   

 همریشه با آن.

 

بیشتر دست نوشته ها داراي درونمایه دیني است و از 

پیروان دین هاي بودایي، نسطوري یا دین فراگیر و فراموش 

بر جاي مانده است. جاي شگفتي هم نیست که  شده مانوي

آنان نوشته هاي مقدس خود را در یک جا انبار و رها 

نکرده باشند، بل که چگونگي یافتن آن ها نشان از مراقبت 

پیروان و جدایي شان از یکدیگر است. با این همه سندهاي 

تجاري، پیمان نامه ها، نامه ها، نوشته هاي پزشکي، واژه 

نامه ها
228

طلسم نیز در این میان به چشم مي خورد. )  و 

 ( ٥نگاره 

 

گوناگوني زباني، خطي و محتوایي دست نوشته هاي تورفاني 

بي نظیر و پرشمار بودن آن ها براي دانشمندان شوق 

                                                 
227

 .Choros Zaturpanskij [i.e. Albert von le coq], «Reisewege und 

Ergebnisse der deutschen Turfan-Expeditionen», in: orientalisches 

Archiv 3, 1913, p. 126  
228

که در « فرهنگ نگاري در ایران باستان». در مقاله  

دانشگاه علمه « پنجمین کنفرانس زبان شناسي»

( ارائه شد، به این واژه نامه ۱۳۷۹اسفند  ۲۱-۲۳طباطبائي)

 ها اشاره کرده ام.
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برانگیز است. گزافه نیست اگر گفته شود که ارزش 

زبانشناختي نوشته هاي تورفاني اهمیت نوشته هاي به دست 

حرالمیت را کمرنگ کرده است. یگانه عیب دست آمده از ب

 نوشته هاي تورفاني تک برگ بودن یا پاره بودن آن هاست.
در میان این یافته ها، هر چند دست نوشته هاي چندبرگي 

یا طومارهاي درازتر از یک متر هم به ندرت دیده شده، 

هیچ اثر کاملي وجود ندارد و این ویژگي نوشته هاي 

چیزي است کـه در یافته هاي دون هوانگ  تورفاني خالف آن

دیده مي شود. پرشمار بودن دست نوشته هاي تورفاني سبب 

شده است که با وجود صد سال کار علمي، هنوز هم بخش 

 بزرگي از آن ها کارنشده بماند.

 

بررسي هاي زبان شناختي نوشته هاي تورفاني در دهه هاي  

 نخستین:

ه دست آمده از تورفان در بررسي علمي یادمان هاي هنري ب 

محل آغاز شد و بررسي هاي زبان شناختي دست نوشته ها 

بالفاصله پس از رسیدن آن ها به برلین صورت گرفت و 

رمزگشایي هاي مهم و روشنگر در همان دهه هاي آغازین به 

انجام رسید. براي نمونه، یادي مي کنم از دست نـوشته 

همان  -ري آشناترمهایي که با آن ها از یادمان هاي هن

دست نوشته هایي که وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش، در 

 براي بررسي به آکادمي علوم برلین عرضه داشت. ۱۹۱٤سال 
از جمع دانشمندان برجسته یي که با مقاله هاي خود در 

باره پژوهش هاي تورفاني نام آور شده اند، پیشگام تر و 

 ۱۸٦٤شناسي )پرآوازه تر از همه، سرپرست موزه مردم

(، فریدریش ویلهلم کارل مولر۱۹۳۰تا
229

است. کسي که هیچ  

زباني، از یوناني گرفته تا جاپانی، برایش ناآشنا نبود 

و از این رو براي بررسي نوشته هاي تورفاني بهترین فرد 

 به شمار مي آمد.

 

توانست از شاهکاري علمي، با  ۱۹۰٤مولر، در حدود سال  

خط )خط مانوي که ماني براي  شناخت درست و رمزگشایي

نگارش آثارش به زبان هاي ایراني به کار مي گرفت( 

گزارشي به دست دهد.
230

و چنین شد که براي نخستین بار،  

گواهي زنده و گویایي از این دین فراگیر فراموش شده به 

 ( ٦دست تواناي دانش افتاد. )نگاره 

 

د به چه مولر توانست نوشته هاي پارتي را بي آن که بدان 

زباني است، نیز بخواند و دریابد. وي کلید درک یکي از 

زبان هاي مانوي را پیدا کرد که خود آن را گویشي از 

                                                 
229

 . Friedrich Wilhelm Karl Müller. 
230

 . F. W. K. Müller, «Handschriftenreste in Estrangelo-Schrift aus 

Turfan, Chinesisch-Turkistan», in: sitzungberichte der preuBischen 

Akademie der Wissenschaften 1904, pp. 348-352. 
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پهلوي دانسته بود و در عین حال، همکارش، کارل 

آندرئاس
231

آن را سغدي، زبان فرهنگي مشترک 
232

آسیاي  

میانه خوانده بود. مولر خود جریان رمزگشایي متن سغدي 

سطوري  را تشریح کرده است.به خط ن
233

 

 

شگفتی انگیزتر از شرح رمزگشایي  ،آنچه او گفته است

هیروگلیف به همت شامپولیون
234

یا خط میخي فارسي باستان  

به همت گروتفند
235
نیست. 

236
  

 
مولر، در میان دانشمندان زمان خود، یگانه کسي بود که  

توانست نوشته هاي بودایي به زبان هاي آسیاي میانه را 

ا اصل چیني آن ها مقایسه کند. او این کار را با ب

کامیابي بزرگي انجام داد و راه بررسي تاریخ ادبیات 

 بودایي آسیاي میانه را هموار کرد.

 

 

رمزگشایي مولر از یکي از زبان هاي خاموش هندواروپایي 

از شاخه کنتوم
237
به نام ُتخاري بي نظیر است. 

238
  

 

مان او که در کنار یا اگر در این جا از دیگر بزرگان ز

پس از وي کوشیدند، یادي نکنیم، تصویر پیشینه تورفان 

از هندشناسان بزرگي چون  -پژوهي ناقص خواهد ماند

هاینریش لودرس
239

و ارنست والدشمیت
240

، ترک شناساني چون 

                                                 
231

 . Karel Andreas 
232

 . lingua franca 
233

. F. W. K. Müller, «Neutestamentliche Bruchstücke in soghdischer 

sprache», in: sitzungberichte der preubichen Akademie der 

Wissenschaften, p. 261.  
234

 . Champollion 
235

. Grotefend 
236

. براي شرح رمزگشایي هیروگلیف و فارسي باستاننگاه  

فریدریش، یوهانس، زبان هاي خاموش، ترجمه یدهللا  شود به:

و ۲۰-۳۰ص ۱۳٦٥ن،ثمره و بدر الزمان قریب، پژوهشگاه، تهرا

 . ـ گزارنده. ٥۳-٦۲
237

  .Kentum  زبان هاي هندواروپایي را از دید چگونگي ،

 به دو دسته تقسیم کرده اند: شاخه یي که« صد»تلفظ واژه 

k ي هندواروپایي را نگه داشته؛ شاخه یي که آن را به s 

 گزارنده –تبدیل کرده است. 
238

. F. W. K. Müller, «Beitrag zu genauen Bestimmung der unbekannten 

sprachen Mittelasiens», in: SPAW, phil-hist. kl. 1907, pp. 958-960. 33)  

. 
239

. Heinrich Lüders 
240

 . Ernest Waldschmidt 
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ویلي بنگ
241

و آنه ماري فون گاباین
242

و ایران شناساني  

چون والتر برونو هنینگ
243

و مري بویس 
244

ک، در که هر ی 

زمینه کاري خود، دست نوشته ها را ویرایش و بررسي و 

 رمزگشایي کرده اند. 

 

اگر، پس از کوشش هاي این بزرگان، گونه یي ناهماهنگي در 

تورفان پژوهي روي داد، تنها به این دلیل دلیل نبوده 

است که بررسی منظم نوشته های هندي، ترکي، ایراني و 

ر فني دارد، بل که همچنین دیگر دست نوشته ها نیاز به کا

به این دلیل که کار بر روی این دست نوشته ها و دست 

نوشته های دیگری چون چیني و سریاني توجه به هدف و 

 ؛پیروي از روش هاي درخور خویش را مي طلبد. براي مثال

نوشته هاي سریاني و چیني بیشتر قطعه هاي مسیحي و 

نوشته هاي خاور و بودایي آثاري هستند که در مجموعه دست 

باخترزمین به گستردگي یافت مي شوند یا مراحل ویرایش و 

بررسي را مي گذرانند. بنابراین، وظیفه پژوهشگر آن است 

که نوشته هاي تورفاني را با آثاري که بـه آن تعلق 

دارند بسنجد، اختالفات را بیابد و کلیت آن را فهرست 

 کند.

 

ز مي توان تا اندازه مجموعه دست نوشته هاي هندي را نی

یي با دست نوشته هاي سریاني و چیني مقایسه کرد و در 

عمل نیز، بخش بزرگي از کار بر روي نوشته هاي هندي جنبه 

آمادگي براي فهرست نویسي آن ها را داشته است که هم 

اینک نیز پیگیرانه انجام مي شود. اما، شرایط ویژه یي، 

یانه از دیگر دست چون کهنتر بودن نوشته هاي آسیاي م

نوشته هاي هندي و امکان تکمیل دست نوشته هاي محفوظ در 

هند با استفاده از آن ها، به نوشته هاي هندي آسیاي 

میانه ارزش واالیي مي بخشد و ویرایش و بررسي هاي دیگري 

را خواستار است.
245

 

 

کسي که سرگرم کار بر روي نوشته هاي ترکي است، بیشتر با 

هاي بودایي سر و کار دارد که بعضا از  آن دسته از متن

چیني ترجمه شده اند. این متن ها نیز به بررسي تطبیقي 

نیاز دارد و حاصل آن تحریري از آثار شناخته شده است به 

                                                 
241

 .Willi Bang 
242

 . Annemarie von Gabain 
243

 .Walter Bruno Henning 
244

 . Mary Boyce 
245

  .E. waldschmidt, W. clawiter, L. Holzmann [L. sander], 

Sanskrithandschriften aus den Turfanfunden 1, Wiesbaden 1965, pp. XI-

XXXV. 

اطالعات کتاب شناسي در مجموعه فهرست هاي مربوطه روزآمد 

 خواهند شد.
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زباني نو. بنا بر این، ویرایش منظم آن ها پیکره ادبیات 

بودایي و دانش ترکي باستان )اویغوري باستان( را افزایش 

  .خواهد داد
 

براي دست نوشته هاي فراوان سغدي بودایي و مسیحي نیز 

چنین است. با این همه شمار بسیاري از دست نوشته هاي 

دست نوشته هاي ایراني مربوط به دین ماني است  -تورفاني

و گواهي زنده بر دیني از یاد رفته. از این رو، نمي 

توان آن را با هیچ اثر دیگري سنجید. زیرا خطر اشتباه 

را افزایش مي دهد. آن ها را باید تنها با خودشان سنجید 

و شناخت. اما ارزش شناختي نوشته ها را باال مي برد تا 

جایي که هر نوشته نو انتشار با نخستین نوشته هاي 

انتشاریافته از قطعه ناشناخته یی از متون مانوي هم 

ارزش است. در این مورد، نحوه ویرایش  آن هم درست مطابق 

ضوع است و از آن جایي که اشاره یي به نسخه هاي مادر مو

یا همتراز ندارد، تا اندازه بسیار گسترده یي براي 

بررسي هاي زباني و محتوایي و ریشه شناختي و شناخت 

آموزه هاي آن سودمند است و به صورت توضیحات مشروح داده 

  خواهد شد.
 

شناخت در دهه هاي اول تا پنجم تورفان پژوهي، بررسي و 

زباني و محتوایي نوشته ها حایز اهمیت خاصي بود که حاصل 

آن براي خاورشناسي و دین شناسي بسیار باارزش است. 

آثاري انقالبي در زمینه ایران شناسي چون گویش شناسي 

( نوشته ۱۹۲۱متون تورفاني به زبان هاي ایراني غربي )

پاول تدسکو
246

و که در آن تفاوت هاي آوایي فارسي میانه  

پارتي بررسي شده است یا اثر دیگر او صرف اسم در زبان 

( که در آن ستاک هاي سبک و سنگین ۱۹۲٦ایراني شرقي )

مؤثر در صرف اسم و فعل در سغدي دانسته شده است
247

با  

اثر برجسته ایلیا گرشویچ
248

به نام گرامر سغدي مانوي  

( بدون شناخت متون ایراني تورفان نمي توانست ۱۹٥٤)

 ود.نگاشته ش

 

 برنامه هاي امروز و آینده: 

آیا با آنچه که گذشت، مي توان گفت همه چیز انجام  

گرفته است؟ آیا تنها فهرست کردن و رونوشت برداري از 

آنچه تاکنون کمتر مورد توجه بوده کافي است؟ از حجم 

گسترده دست نوشته هایي که هنوز انتشار نیافته اند، خالف 

نخستین آمارگیري  ۱۹۹٦به سال  این برمي آید. هنگامي که

                                                 
246

 . Paul Todesco. 
247

نگاه شود به: قریب، بدر الزمان،   . در این باره 

له زبان شناسي،، سال دهم، ، مج«نظام فعل در زبان سغدي»

 ،ـ گزارنده.۱۳۷۲شـماره اول )بهار و تابستان(
248

. Ilya Gershevitch 
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وضعیت بررسي دست نوشته هاي ایراني را انجام دادم، 

آماري که براي قطعه هاي طوالني تر )بیش از ده سطر( به 

 دست آوردم، چنین بوده است:

 درصد؛٤۰ -به طور کامل انتشار یافته 

 درصد. ٦۰ -قسمتي انتشار یافته یا اصال انتشار نیافته 

دیگر مجموعه، مثل دست نوشته هاي ترکي، براي بخش هاي  

 آماري بهتر از این بـه دست نخواهد آمد. 

 

آنچه کمتر به چشم مي آید، این معني است که تالش هاي 

دانشمنداني که بار گران کوشش هاي امروزي را مي کشند، 

به گستردگي کارهایي را میسر ساخته است که پیش تر تنها 

وانست انجام پذیردـ کارهایي در شرایطي خاص و مناسب مي ت

چون بازسازي آثار ادبي یا بازسازي دست نوشته ها از 

قطعات فراواني که انتشار نیافته اند یا تنها قسمتي از 

آن ها انتشار یافته است. یک چنین کارهایي پژوهش را 

بیشتر و بـیشتر متوجه وضعیت کتابخانه هاي صومعه ها و 

که فرهنگ کهن واحه رو به بایگاني هاي تورفان در زماني 

خاموشي مي رفت، مي سازد. بررسي دست نـوشته هاي تورفاني 

زبان شناسي روش ویژه یي مي طلبد، روشي که مایلم آن را 

بنامم، چرا که هر آینه با روش هاي شناخته شده  تورفاني

زبان شناختي فرق دارد. 
249

 

  

 پیش فرض هاي این روش به شرح زیر است:

شته ها تا حد زیادي امانتدارانه روایت دست نو  .1

است؛ چنان که وقتي یک روایت در بیشتر از یک دست نوشته 

 مي آید، اختالف چنداني به چشم نمي خورد.

اشتباهات فاحش در دست نوشته هاي یکسان کم دیده   .2

 مي شود.

انبوهي از متون با به هم چسباندن پاره ها یا   .3

به دست آمده اند سرهم بندي متن دست نوشته هاي گوناگون 

( و، به این دلیل، هدف کار زبان شناختي نمي  ۷)نگاره 

تواند تفکیک نوشته هاي پراکنده از نظر زماني یا 

محتوایي باشد بل که، بـرعکس، باید همه شواهد یافت شده 

را در متني کامل گرد آورد تا از آن، با روش سنجشي، 

  متني انتقادي به دست آید.

 
بسیار نظرگیر است و براي ماني شناسي  موقعیت این شیوه

در آثاري چون مجموعه سرودهاي پارتي هوَیدگمان
250

و َانگد  

                                                 
249

. W. sundermann, «Probleme der Edition iranish-manichäischer 

Texte», in: Ägypten vorderasian Turfan. probleme der Edition und 

Bearbeitung altorientalischer Handschriften , ed. H. Klengel, W. 

sundermann, Berlin 1991, pp. 106-112. 
250

 .Huyadagman 



 821 

روشنان
251

اندرز »)مري بویس(، متن هاي پارتي و سغدي  

«منوهمد روشن
252

«اندرز روان»و 
253

ورنر زوندرمان 
254

را  

یک کتاب »، برای مثال، بوداشناسي همراه داشته است. در

«یوگا آموزي بودایي
255

ثر د یتر شیلینُگفا 
256

یا نسخه ترکي 

 Altun Yaruq Sudur (Suvarnapraباستان پبش گفته و نخستین کتاب 

bha¦ sottamasu¦ tra) )پ. سیمه(
257

براي متون به دست آمده است.  

دست نوشته »مسیحي نیز مي توان ویرایش )تصحیح( مجموعه 

)نیکلس سیمز ویلیامز(« ـ C2هاي مسیحي سغدي
258

را نام  

  برد.

 

کار بر روي متن هاي تورفاني  ۱۹۱۲آکادمي برلین به سال 

را موضوع فعالیت علمي کمیسیون هاي خاورشناسي خود ساخت. 

نه تنها اعضاي این کمیسیون ها متن ها را ویرایش کردند 

و شرح دادند بل که براي بسیاري از دانشجویان، کار آنان 

گردید. در آکادمي زمینه یي براي کارهاي موفق دانشگاهي 

این مطلبي است که آنه ماري ُفن گاباین بارها با خرسندي 

  از آن یاد کرده است.
 

سیادت ناسیونال سوسیالیست ها، جنگ جهاني دوم و دوران 

پس از آن، چند گاهي، تورفان پژوهي را در آکادمي برلین 

متوقف ساخت. ادامه پژوهش ها در جاهاي دیگر مدیون یاري 

یسیون خاورشناسي و انستیتو هوشمندانه اولیاي کم

خاورپژوهي، هاینریش لودرس،
259

هاینریش ریچارد هارتمان 
260
 

و هرمان گراپو
261
است. 

262
 

  

                                                 
251

 .Angad ro¦šna¦ n 
252

  .Sermon vom Licht-Nous 

سخني در باره منوهمد »قریب، بدر الزمان، نگاه شود به:  

روشن)بهمن روشن(، نامه فرهنگستان، سال دوم، شماره 

 .مترجم -. ٦-۱٦، ص۱۳۷٥چهارم، زمستان 
253

 . Sermon von der seele. 
254

 . Sundermann W. 
255

 .Ein budhistisches Yogalehrbuch 
256

 .Dieter Schlingloff  
257

 . P. Zieme. 
258

  .The Christian Sogdian Manuscript (N. Sims-Williams)  
259

 . Heinrich Lüders. 
260

 .Richard Hartmann 
261

 . Hermann Grapow 
262

 . H. Grapow, Die Begründung der Orientalischen Kommission von 

1912. Deutsche Akademie der wissenschaften zu Berlin. vorträge und 

schriften Heft 40, Berlin 1950. 
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 ۱۹٦۷در راه اندازي دو پاره گروه تورفان پژوهي به سال 

در آکادمي برلین، از پیشگامي گئورگ هازایس
263

نیز باید 

قدرداني کرد که توانست کمیسیون هاي ذي ربط آکادمي علوم 

لمان شرقيآ
264

و کمیسیون ارزیابي کننده رایزني علمي  

جمهوري فدرال آلمان
265

را متقاعد سازد. 
266

هم اینک  

کارهاي ویرایشي بر روي تورفان نوشته هاي ایراني و ترکي 

با برنامه هاي بلندمدت در آکادمي علوم بر اندنبورگ 

برلین
267

و فهرست نویسي آن ها با همین برنامه در آکادمي  

گنعلوم گوتین
268
  .دنبال مي شود 

 

اتحادیه آکادمي ها کار برروي دست نوشته هاي تورفاني را 

به حق در برنامه بلندمدت این دو آکادمي قرار داده است. 

این که چنین تصمیمي تنها شامل دست نوشته هاي ترکي و 

ایراني است، به خوبي نمودار آن است که این دو گروه 

از نظر اهمیت، مي  زباني به کار بیشتري نیاز دارند.

توان نوشته هاي هندي را ذکر کرد که به همت هاینریش 

لودرس، در آکادمي گوتینگن به سرپرستي ارنست والدشمیت
269
 

و هاینس ب رشَرت
270

موضوع بررسي هایي پیگیرانه قرار گرفته  

هم اینک در  .و این بررسي ها پیشرفت خوبي نیز داشته است

ادمي ده دانشمند سرگرم گروه هاي تورفان پژوهي هر دو آک

 کارند:

در آکادمي برلین )ویرایش(: ورنر زوندرمان، اینگرید  

وارنکه
271
 و پترسیمه؛ 

در آکادمي گوتینگن )فهرست نویسي(: سیمونه راشمان 
272

و  

کریستیانه ر ک
273

، ینس ویلک نس
274

و کالوس ویله 
275

، )واژه 

نامه موضوعي(: جین ایل چونگ
276

، زیگلیند دیتس
277

و  

میخائل شمیت
278  

                                                 
263

 .Georg Hazais 
264

 .Akademie der Wissenschaften der D.D.R 
265

. Wissenschaftstrates der Bundesrepublik Deutschland  
266

 . W. H. Krauth, «Asien-und Afrikawissenschaft», in: wissenschaft und 

wiedervereinigung. Disziplinen im umbruch , ed. J. kocka, R. Mayntz, Berlin 

1998, pp. 21-28, bes. 28-30, 63, 72-73.  
267

 . Berlin-Brandenburgischen Akademie 
268

 .Akademie der Wissenschaften zu Göttingen 
269

 . Ernst Waldschmidt. 
270

 . Heinz Bechert  
271

 . Ingrid Warnke 
272

 .Simone Raschmann 
273

 Christiane Reck 
274

 . Jens Wilkens 
275

 . Klaus Wille 
276

 Jin-il Chung  
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کار ویرایش و فهرست  مهمهم ترین برنامه هاي آینده، ادا

نویسي است. از نوشته هاي بودایي که در دست بازسازي 

 است، براي نمونه، مي توان مواد زیر را نام برد:

 متن معروف اویغوري 

Vimalak¦ârtinirdes¨ asu¦ tra Kšanti qïlguluq nom bitig  

 

 و مجموع متن

Suvarn¤ aprabha¦ sottamasu¦ tra  

 نیز متن سغدي

Maha¦ parinirva¦ ¤nasutra 

 

از آثار مانوي مي توان بازیابي مجموعه سرودهاي فارسي 

را نام « مزامیر ماني»و « سخن روح زنده»میانه و سغدي 

برد. یکي از برنامه هاي مهم در زمینه متون مسیحي، 

 است که قطعه هایيC3 انتشار مجموعه دست نوشته هاي سغدي

از زندگي نامه سراپیون سیدونیتا
279

و یوحنان دیلومایا 
280
 

 .را در بر دارد

 

از دستاوردهاي فهرست نویسي مي توان فهرست همه قطعه هاي 

 ترکي

 Altun yaruk sudur  

 

همه متون مانوي ترکي، متن هاي ایراني به خط سغدي و متن 

هاي ایراني به خط نسطوري را در آینده انتظار داشت، در 

که فهرست نویسي متن هاي ایراني رو به پایان است.  حالي

یکي دیگر از کارهاي بلندمدتي که گروه هاي تورفان 

پژوهي، با یاري گسترده انجمن پژوهش هاي آلمان،
281

آغاز  

کرده اند، رایانیدن و به اینترنت فرستادن نگاره هاي 

رنگي همه دست نوشته هاي ترکي و ایراني مجموعه تورفان 

پایه الگوي یوشت گیپرت است که بر
282

و تاتسوشي تامایي 
283
 

در رایانیدن قطعه هاي تخاري چیني در شبکه انجام شده 

است.
284

نخست قطعه هاي دوزبانه چیني ـ اویغوري به شبکه  

فرستاده شده است و پس از آن، متن هاي سغدي به خط 

نسطوري، متن هاي سکایي ُتمشُق و نوشته های مانوی به زبان 

                                                                                                                                                             
277

 . Siglind Dietz 
278

 .Michael Schmidt 
279

 . Serapion cidonita. 
280

 Yo¦ hanna¦ n Dailoma¦ ya¦ 
281

 . Deutschen Forschungsgemeinschaft. 
282

. Jost Gippert 
283

 . Tatsuschi Tamai 
284

 . نشاني انترنتی: 

http: // titus. uni-frankfurt. de  
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این رو، همه کارشناسان عالقه مند مي توانند  اویغوري. از

بي واسطه به متن هاي تورفاني دست یابند و این احتمال 

بررسي هایي کامل و سودمند را در آینده یي نزدیک به 

رایانه یي، رویارویي علمي به ارمغان خواهد آورد. قرار 

است که با روش هاي کار رایانه یی، رویارویی علمی با 

منحصر به فرد تورفاني بیش از پیش بهبود گنجینه های 

یابد.
285

 

 

بدیهي است که کار بر روي متون تورفاني روزي به پایان 

خواهد رسید. با این همه، مي توان پنداشت که یافته هاي 

تازه یي در چین، افغانستان، مصر و دیگر جاها مجموعه را 

در چهارچوب نویني جاي دهد و ناگشوده هاي بسیاري را 

د. پس کار با گنج تورفاني هرگز فرجام نخواهد بگشای

  .یافت

 

: از آوردن نگاره ها به دالیل فنی پوزش می یادداشت

 خواهیم.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :یادمان های نوشتاری زبان سغدی

در میان انبوهی از یافته های فزونشمار نخستین هیات 

، 1902گ.[ به سال -اعزامی کاوشگری به تورفان ])توریان(

نت هایی پیدا شدند از نسخه های دست نویس فراگم

)دستنوشته ها( به دبیره مانوی، به یکی از زبان های 

 گروه ایرانی که تا آن هنگام ناشناخته بود.

 

این فراگمنت  1904دانشمند آلمانی به سال  -ف. و. مولر

های مانوی را به نشر سپرد و زبان دست نوشته ها را یکی 

                                                 
285

 . الگویي از متن هاي تورفاني در اینترنت: 

http: // www. bbaw. de/vh/turfan/beispiel. html  

 :ُ و متون تاکنون انتشاریافته با گذر واژه به نشاني

 bbaw. de/vh/turfan/digital  

 .در اختیار قر ار مي دهد AV گذر واژه ها را
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. با این هم، او به نامی که به از گویش های پهلوی خواند

این دست نوشته ها داده بود، پافشاری نداشت. از همین 

یک زبان رایج متعارف « دیالکت»رو، پیشنهاد کرد که این 

مانوی در تورفان بوده است و شاید هم زبان باشندگان 

جایی که به قول الندیم، مانویان رانده شده از  -خراسان

 ودند. مرکز ایران پناه آورده ب

 

دانشمند دیگر آلمانی، بر  -در همان سال، ف. آندریاس

نزدیکی زبان این دست نوشت ها با زبان های یغنابی و 

پامیری تاکید ورزید و آن را همچون یک زبان خاموش )زبان 

( همین 35از میان رفته و مرده سغدیان( ارزیابی کرد. )

سغدی گونه، اکادمیسین زالئمان نیز بر خویشاوندی زبان 

 با زبان یغنابی تاکید ورزید.    

 

ف. و. مولر فراگمنت های متون سغدی مسیحی  1907به سال 

را که دومین هیات اعزامی کاوشگران واحه تورفان به 

رهبری آ. فون کیلوک یافته بودند،  رمزگشایی و به چاپ 

رساند و نیز خاستگاه سغدی واژه های گاهنامه یی 

خه های چینی متعارف بودایی )تقویمی( یی را که در نس

به مشاهده می رسیدند )و پیش از آن نادرست « تریپیتاک»

 پارسی انگاشته می شدند(، تثبیت کرد. 

 

یک سال بعد، همو مطابقت میان واژه های گاهنامه یی در 

متون سغدی و واژه های آمده  در آثار البیرونی را تثبیت 

ماید که یکی از کرد. افزون بر این، مولر توانست تعیین ن

زبان های سنگنبشته یی سه زبانی در قرابلقاسون در شمال 

ترسایی از  1889مغولستان که پیش از این هنوز در سال 

سوی ن. م. یادرینتسیف کشف شده بود، به زبان سغدی بوده 

است. دو زبان دیگر این کتیبه ها ترکی باستان و چینی 

 بود. 

 

یی را که مولر نشر کرده زالئمان فراگمنت ها 1907به سال 

بودند، سر از نو با ترانسکریپسیونی بر شالوده الفبای 

اروپایی نشر کرد و بر واژه های آن تحاشی و تعالیق و 

 تفاسیری با بررسی های دستوری نوشت.      

 

کشف فراگمنت های دست نوشته های سغدی در گستره ترکستان 

ی در کشورهای خاوری، سر آغاز گردآوری کلکسیون متون سغد

مختلف جهان گردید. بر پایه مواد این فراگمنت ها، آغاز 

 به انجام پژوهش هایی زبان سغدی و آثار سغدی نمودند.  

 
همه میراث دست نویس سغدی ها را که ما امروز در دسترس 

داریم، از روی محتوای آن  می توان به دو گروه تقسیم 

 کرد:

 آثار مذهبی: -1
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 آثار بودایی -

 ویآثار مان -

 آثار مسیحی -

 

 آثار دارای بار غیر مذهبی -2

 

آثار دارای بار مذهبی ترجمه هایی بودند از آثار 

مانوی و مسیحی به زبان سغدی، بیشتر از سده های -بودایی

نهم میالدی. این آثار در روستاهای سغدی تورفان و  -هفتم

دون هوان در ترکستان خاوری پدیدآمدند و گواه بر رایج 

 ناگون در آن برهه در این سرزمین  اند.بودن مذاهب گو

 

آثار مذهبی سغدی، به گونه یی که یادآور شدیم، دارای 

بار ترجمه یی بودند، نه متون در کل اوریجینال و هر چند 

هم ترجمه ها از سوی شمار بسیار گزارندگان مجرب که زبان 

ها و محتوای متون را نیکو می دانستند، انجام می شد، با 

واردی گنگ و نارسا در آن ها  فراوان دیده می این هم، م

شود. چون ترجمه ها تحت اللفظی و در برخی از جاها کلمه 

به کلمه انجام شده و گاه گاه هم واژه هایی که به گونه 

مصنوعی ساخته می شدند، در برابر واژه های زبان مبدا به 

کار برده می شد. همه این ها بر زبان و سبک آثار مذهبی 

 به ویژه بودایی و مسیحی تاثیر می گذاشتند. سغدی

 

در میان آثار ادبیات بودایی، جای شایان توجهی را 

«سوتره»فراگمنت های متون سغدی تدوین شده به سبک 
286

های 

                                                 
286

 های راهنما:رشته - sutrasسوتره ها. » 

شمار بسیار سوتره ها برجامانده است که از سانسکریت و 

چینی به  سغدی ترجمه  شده اند. از جمع آن ها  می توان 

 به ویژه از سوتره های زیر نام برد:
مذهب، احکام آیین بودا را به زبان سغدی بوداییسغدیان 

ترجمه کردند و به خط سغدی نوشتند. احکام آیین بودا روی 

ها را شد و این رشته رشتة برگهای درخت خرما نوشته میبرگ

دادند. پس هر سبدی یک بخشی از احکام در سبدهایی قرار می

حکام گفتند و ارا در بر داشت. به این رشته ها سوتره می

سوترة آیین  -طور کلی سوتره می نامیدندآیین بودا را به

 بودا. 

 

سوترة چم و پادافراه کردار است. این سوتره ها را 

مذهب ترجمه کردند، آن ها را با هنگامی سُغدیان بودایی

خطی نوشتندکه نام آن را سوتره گذاشتند. سغدیان از این 

)برگرفته .« خط استفاده کردند و این خط ملی سغدیان شد

 از کهکشان انترنی(
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سنتی هندی در چهارچوب روایات بودایی دبستان ماهایانا 

مروج در آسیای مرکزی داشت. روشن است فراگمنت های سغدی 

همه آثار آفریده شده از سوی دبستان  تنها بخشی از

ماهایانای هندی را بازتاب می دهند. بیشترینه متون سغدی 

از روی متون هندی و بخشی هم از روی متون چینی ترجمه 

 شده بودند. 

 

همچنین از زبان های میانجی )دست دوم( رایج در ترکستان 

خاوری میانه، اوریجینال های سانسکریت و نسخه های چیینی 

و زبان سغدی هم ترجمه هایی می شد. در یکی از فراگمنت 

ُتخاری به سغدی  -ها آمده است که متن از زبان کوشانی

 ترجمه  شده است. 

 

تاریخ های دقیق رونویسی های تقریبا همه دستنویس ها 

روشن نیستند. با این هم، از روی داده های غیر مستقیم، 

ن سده های هفتم می توان آن ها را متعلق به دوره یی بی

 تا دهم دانست. 

 

( با calligrapherکاتبان خوشنویس و خطاط )کالیگرافیست ها 

دبیره سوتره یی که یکی از انواع دبیره های مورب یا آن 

معمول در سغد « کج )ایتالیک(» -گونه که شناخته می شود

بود، می نوشتند. از ویژگی هایی این دبیره، برجسته بودن 

بودن حروف یا نویسه ها در مقایسه با  و واضح و خوانا

دبیره مورب رایج در سغد بود که بیشتر در امور روزمره 

 از آن کار گرفته می شد. 

 

امالی متون بودایی از دید تاریخی، بیشتر خطی را 

بازآفرینی می کرد که در هنوز در مرز عصر میالدی با دوره 

، ویژه پ. م. در سغد جا افتاده بود. این گونه روش امال

همه متون نوشته شده با خود دبیره یا رسم الخط سغدی 

است. از دید نحوی در این متون، گاه ناسازگاری و 

بیقاعدگی به چشم می خورد و گاهی هم نقض موازین دستوری 

و لغزش های انشایی. در این باره می توان با ورانداز 

)مقایسه( متون بودایی سغدی با متون مانوی و مسیحی و 

یز نمونه های اندکشمار ادبیات غیر مذهبی سغدی، اسناد ن

 کاری و نامه ها داوری کرد.  

 

بودایی بیشتر به روی کاغذ و گاهی هم  -دستنویس های سغدی

به روی پوست و برگ و پارچه های ابریشمین نوشته می 

                                                                                                                                                             

تر جمه پارسی دری شماری از سوتره ها به زبان پارسی دری 

 را می توان در انترنت مطالعه کرد، مانند:

سوتره قلب کمال خرد، سوتره طول عمر و منافع آن، سوتره 

باشکوه در ورود به شهر بزرگ وایسالی، سوتره موجود مونث 

 گ.-..بزرگ، سوتره برنده الماس و..
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شدند. در بیشتر موارد تنها فراگمنت های نسخ دست نویس 

بزرگترین متن از جمع متون  حفظ شده اند، نه کل متون.

سغدی بودایی که تقریبا به گونه کامل حفظ گردیده است، 

ترجمه شده از « ویسانتراجاتاک»اثری است به نام 

سانسکریت که در آن سخن از جوانمردی ها و سخاورزی های 

بی حد و مرز بودا )که در این جا در سیمای شهزاده 

ن پالی زیر نام سوداشان تبارز می نماید و در متون زبا

ویسانترا شهرت دارد که عبارت است از یکی از پرآوازه 

در تولد دوباره یا رستاخیز بودا(، در « جاتاک ها»ترین 

 میان است. 

 

همین گونه، متن دیگر بودایی که خوب حفظ گردیده است، 

است. در این سوتره، بودا « سوتره علت و معلول کردار»

می شمارد که آدم ها در  پادافره ها یا سزاهایی را بر

حیات آنجهانی اخروی آینده خود به خاطر گناهان، بزهکاری 

ها و رفتارها وکردارهای ناشایست خود در این جهان 

 خواهند دید.

 

شمار بسیار سوتره های گوناگون در دست است که از 

سانسکریت یا چینی به زبان سغدی ترجمه شده است. از جمله 

 را یاد آور شد: می توان سوتره های زیر

dirghanakha -    بخشی «راهبانی با ناخن های دراز»سوتره ،

 از متن، موعظه ها اند،

-  Mahaparinirvana  فراگمنت هایی که از روی متن اصلی چینی

تهیه شده است. یکی از فراگمنت ها در باره کنکاش بودا 

کار »است در باره چهار نوع کردار  bodhisattva Kasyapaبا 

 و پادافره های آن.« نم

-   Lanka sutra  توضیح کوتاهی در باره منع باده

پیمایی و میگساری و پرهیز از خوردن سیر و پیاز. در 

واقع، بخشی از یک اثر یزرگ در باره رعایت پرهیز در 

 خوردن. 

مستکار -
287

سوتره یی در باره  -چشند پرخون پوستاک 

   منع نوشیدن نوشابه های مستی آور.

-  Suvarnabhumi  فراگمنت کوتاه که یکجا با نسخه های

چینی و اویغوری آن آورده شده است، و در بر دارنده 

)عرصه مذهب، کیهان و  Dharmadhatuداوری در باره سرشت

 جهان( است. 

 

                                                 
287

 باده پیما، میگسار، -. مستکار 

 مستکاره،  -در آنندراج

 دهخدا آن را به معنای مستی آورنده و مسکر آورده است.

 در  منتخب التواریخ هم آمده است:  

 گ.-عیبم نبود اگر به جوشم. -من باده مستکار هوشم
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چند فراگمنت به زبان ساکی ختنی هم در دست است. تصویر 

کاملی از آثار بودایی به زبان سغدی را هانیسن و م. 

ن داده اند. به استثنای موارد انگشت شمار، آثار درزد

سغدی بودایی دارای اهمیت ادبی چندان در خور ستایشی 

نیستند. اما تا اندازه یی برای بازسازی متون همانند 

موازی در دیگر زبان ها کاربرد دارند. با این هم، این 

آثار برای بررسی تاریخ ادیان توده های ایرانی و نیز 

های تاریخی و مقایسه یی در زمینه دستور  برای پژوهش

 زبان و واژگان زبان های ایرانی مهم اند. 

 

متون مانوی که تا به امروز حفظ گردیده اند، به زبان 

های بسیاری نوشته شده اند: پارسی میانه )ساسانی(، 

پارتی، سغدی، پارسی، باختری )تنها یک فراگمنت(، 

وریانی، التین و نیز به اویغوری، ُقبطی، چینی، اویغوری، س

که دوره یی بین سده های سوم تا دهم « تخاری ب»زبان 

 میالدی را در بر می گیرند. 

 

ادبیات سغدی مانوی تنها در فراگمنت ها حفظ گردیده اند. 

هیچ یک از آثار مانوی به ما به صورت کامل نرسیده است. 

ر بخش اندکی از آموزه های دینی و نیایشی به زبان سغدی ب

جا مانده است. آیین مانوی هفت کتاب مقدس داشت که 

پیامبر مانی
288

آن ها را به زبان آرامی )زبان مادری اش(  

نوشته بود.
289

 

 

                                                 
288

. در باره پیامبر مانی و آیین مانوی نگاه شود به  

 گ.-پیوست این نوشته
289

مانی تغییراتی در خط ایجاد کرده  . گفته می شود که  

در این باره این که آیا او خود این تغییرات را  بود اما 

وارد آورده بود یا کاتبان پس از او دست به چنین کاری 

یازیده بودند،  در میان پژوهشگران بگومگوهای فراوانی 

ست که معلوم نی»...است. برای مثال، در جایی می خوانیم 

این خط به مانی نسبت داده شده، یا خودش آن را ابداع 

کرده است؟ به هرحال مانی اصالحاتی در خط انجام داد؛ به 

ها را بنویسد؛ این صورت که سعی کرد بخشی از مصوت

ها و امالهای تاریخی را برداشت و در نتیجه خط را هزوارش

است خیلی ساده کرد، به طوری که امروز خط مانوی کمکی 

های مانوی سغدی را متن های فارسی میانه.برای قرائت متن

اکثر پیروان مانی به خط مانوی نوشتند. در نتیجه، 

خواندن آن ها خیلی آسانتر است. افزون وه بر این، 

مانویان ترجمانان بسیار زبردستی بودند و از همین رو، 

آثار شان از نگاه ادبی بسیار ارزش دارد. در این آثار 

)برگرفته از « توان دید.واع آرایه های ادبی را میان

 گ.-کهکشان انترنی(
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به زبان سغدی فراگمنت هایی از کتاب پنجم آموزه ها و 

حفظ گردیده است. فراگمنت « غوالن»نیایش های مانی به نام 

ها و پیک ها  هایی از کتاب هفتم که در بر دارنده پیام

اند )همچنین فراگمنت هایی به زبان های پارسی میانه 

ساسانی و پارتی هم در دست است( بر جا مانده است و نیز 

یاد می kefalaya بخش هایی که به زبان یونانی کفاالیا 

شوند. نسخه های آموزه های دینی مانوی عبارت اند از 

هد ساسانی ترجمه هایی از روی زبان پارسی میانه اوایل ع

و عهد پارتی که احتماال هنوز در دوره زندگی خود مانی 

 پدید آمده بودند.

 

تصویر روشنی از آیین مانوی بازتاب « شاپورگان»در کتاب 

یافته است که از سوی مانی به زبان پارسی میانه ساسانی 

خاص برای شاپور یکم ساسانی نوشته شده بود. در کنار 

زبان های پارسی میانه  فراگمنت های نوشته شده به

)ساسانی( و پارتی این اثر، همچنین فراگمنت هایی به 

دبیره سغدی بر جا مانده است. همین گونه، فراگمنت های 

شماری از ترجمه های سغدی آثار نثری مانوی که پس از 

درگذشت مانی پدید آمده بودند، کشف شده است. از جمله 

ش و گسترش آیین پاره هایی از متنی که در آن تاریخ پخ

مانوی در مناطق خاوری دولت ساسانی بازتاب داده شده 

 است. 

 

یکی از بزرگترین فراگمنت های مانوی گزیده یی است از 

موعظه ها و نیایشنامه های ویژه پیشوایان جوامع مانوی. 

در این مجموعه، نسخه های زبان پارسی میانه ساسانی، 

یکدیگر را تکمیل  پارتی و سغدی پیهم آمده اند و یا هم

 می کنند. 

 

فراگمنت هایی هم از متون مذهبی از آثاری که به نام شرح 

و وصف روان نام گرفته اند، به زبان پارتی ستایشگرانه 

اند که دوتای آن موعظه ها اند. فراگمنتی که در آن آدم 

های تهمتزن و گنهکار )از دید آیین مانی( برشمرده شده 

به الکساندر مکدونی نسبت داده می اند و کشته شدن مغ که 

شود.  فراگمنت تفسیر مانی آفرینش )پیدایش( جهان و جدول 

 های گاهنامه یی مذهبی. 

 

بخش چشمگیری از متون کلکسیون تورفان، دفترهای اشعار و 

سروده هایی اند که به ترتیب معینی قرار داشته و ادامه 

ت سغدی از دهنده سنت های یشت های اوستا اند. چند فراگمن

این گونه سروده ها حفظ گردیده است. این فراگمنت ها هم 

به عنوان منبع و هم برای مطالعه شعرسرایی سغدی مهم 

 -اند. شعرها در چهارچوب قاعده بس ظریفی سروده می شدند

با رعایت تعداد برابر ضرب ها در مصراع ها و بیت های یک 

 ردیف.
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مانوی )اعم از زنان همچنین فهرست هایی از نامکسان های 

و مردان(، نام های اعضای سر انسان، فهرستی از توده های 

 باشنده منطقه و... حفظ گردیده است.   

  

ادبیات مانویان سغدی همچنین شامل داستان ها و افسانه 

ها نیز می باشند. موضوعات برخی از آن ها )برای مثال، 

و...( از « سه ماهی»مروارید سایشگر یا سوراخکن )مته(، 

روی نسخه عربی کلیله و دمنه و نسخه هندی پانچاتانتری 

شناخته شده است. این گواه بر نقش میانجی مانویان در 

 انتقال سوژه های ادبی از خاور به باختر است. 

 

دلچسپی شایان توجهی را فراگمنت های واژه نامه یی پارسی 

میانه یی، پارتی و سغدی که مانویان از خود بر جا 

ذاشته بودند، بر می انگیزند. زبان پارسی میانه )و به گ

پیمانه کمتری زبان پارتی( در آیین مانی همان موقفی را 

داشتند که زبان التینی در آیین مسیح. زبان مادری 

روحانیون و مبلغان مانوی در آسیای مرکزی، سغدی بود. از 

همین رو، برای خواندن متون مقدس مانوی به زبان پارسی 

انه، سغدیان با ضرورت تدوین واژه نامه های ویژه رو می

به رو گردیده بودند. روشن است شماره چنین واژه نامه ها 

بسیار زیاد بود. اما تنها بخش اندکی از آن ها به ما 

رسیده اند. آن هم به شکل فراگمنت های جداگانه. با 

داوری از روی این فراگمنت ها می توان گفت که واژه های 

 اب یافته در واژه نامه ها بر سه گونه بوده اند:بازت

 با حرف های اول کلمه ها -1

 با دوحرف اول کلمه ها -2

 با سه حرف اول کلمه ها )بسیار اندک( -3

 
روشن است این واژه نامه ها نه برای ترجمانان حرفه یی، 

بل برای محافل گسترده خوانندگان تدوین شده بودند تا به 

ای دشوار و پیچیده متون آنان کمک نمایند به قسمت ه

نوشته شده به پارسی میانه پی ببرند. روی هم رفته، این 

واژه نامه ها، واژه نامه هایی بودند که برای گروه های 

معینی از متون تهیه شده بودند و چنین بر می آید که به 

 این متون ضمیمه می شدند. 

 

(، adverbsافزون بر برخی از واژه ها )اسما، صفات، قیدها 

در واژه نامه ها گاه فرازهای کاملی هم جا داده می 

شدند. در این حال، معنای واژه ها برای کانتکست های 

معین داده می شد. هر صفحه واژه نامه دارای دو ستون 

بود. هرگاه شرح کوتاهی برای کدامین واژه داده می شد، 

در آن صورت، کلمه پارسی میانه ساسانی )و یا پارتی( و 

اژه سغدی آن در یک ستون جا داده می شد. مگر هرگاه همتاو

توضیحات و تشریحات مفصل می بودند، آن گاه متن سغدی در 
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فراگمنت از این  30ستون دوم آورده می شد. روی هم رفته، 

گونه واژه نامه ها به دست آمده است که هینینگ
290

تای  24 

 آن را بازخوانی نموده است.    

 
   

( در فراگمنت epistolaryیا رساله یی ) ژانر نامه نگارانه

های نامه هایی بازتاب یافته است که عنوانی یک پیشوای 

مانوی نوشته شده است: این نامه ها را شاید در دوره یی 

 میالدی نوشته باشند.  880 -763میان سال های 
 

به ویژه بایسته است خاطرنشان بسازیم که متون سغدی 

نگویستیک( بسیار دلچسپ اند. مانوی از دید فقه الغت )ل

متون مسیحی و بودایی بیشتر همچون گنجینه واژگانی 

ارزشمند اند، در حالی که متون مانوی تصور روشنی از 

ساختار اصلی نحوی زبان سغدی به دست می دهند که به ویژه 

 در داستان ها و افسانه ها به خوبی نمایان است. 

 

بان بسیار خوب و حتا متون ترجمه یی مانوی سغدی به ز

روان نوشته شده است. تا جایی به این دلیل که مانویان 

گزارندگان بسیار ماهری بودند و تا جایی هم به خاطر آن 

که ترجمه از زبان پارسی میانه و زبان پارتی )که زبان 

های خویشاوند بسیار نزدیک زبان سغدی بودند(، نسبت به 

 زیان های سریانی یا چینی آسانتر بود.

 

فراگمنت های متون سغدی مانوی به شکل کتابواره ها یا 

طراز هندی  scrolls and pothiرساله ها )جزوه ها( و طومارهای 

حفظ گردیده اند که به روی چرم، پوست، پارچه های 

ابریشمین و یا در بسیاری از موارد به روی کاغذ مرغوب 

 نوشته می شدند. 

 

ون مانوی را دشوار تاریخ های دقیق نامه نگاری های مت

است تثبیت کرد. چون فراگمنت هایی که دارای شناسنامه یا 

باشند، تقریبا حفظ نگردیده اند. بخش  colophonکتابنامه 

اصلی فراگمنت های سغدی یافت شده از تورفان چنین بر می 

نهم و برخی هم دهم  -آید  که متعلق به سده های هشتم

 میالدی باشند.

 

به دبیره ویژه مانوی که بر شالوده  بیشتر متون مانوی

یکی از انواع دبیره پالمیری ساخته شده بود، نوشته شده 

                                                 

 
290

شناس و  خاور - (Walter Bruno Henning)والتر برونوه نینگ، . 

میالدی(، کارشناس دین  1967 -1908ایرانشناس آلمانی )

های پهلوی و  مانوی و زبان پهلوی که بسیاری از کتیبه

 گ.-متون مانوی را خواند.
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بنیادگذار آیین مانوی  -اند. با همین  دبیره، مانی

( آثار خود را به زبان آرامی خاوری )خویشاوند 216-274)

نزدیک سریانی( نوشته بود. این دبیره در زبان های 

هنگامی به کار برده شد که مانی ایرانی برای نخستین بار 

در کتاب شاپورگان مبانی آموزه های خود را به زبان 

گ.[ نوشت. شکل خط مانوی در روند -پارسی میانه ])ساسانی(

سده ها دستخوش هیچگونه دگردیسی نگردیده بود. تنها پسان 

ها در اوایل سده دهم نوع مورب خط تدوین گردید که تنها 

 دیده می شود. در متون سغدی و پارسی

 

شرح مفصل کلکسیون متون مانوی به دست آمده از واحه 

تورفان را )که اکنون در برلین نگهداری می شوند(، م. 

بویس نوشته است. چند فراگمنت دارای خاستگاه تورفانی در 

سانکت پتر بورگ در بایگانی پژوهشکده خاورشناسی 

ین متون پژوهشگاه علوم روسیه نگهداری می شود. بخشی از ا

را سال ها پیش ک. گ. زلئمان نشر کرده بود.  شمار دیگری 

از فراگمنت ها در بایگانی های لندن و تیز چین و جاپان 

 نگهداری می شوند. 

 

دست نوشته های سغدی نوشته شده با دبیره سریانی 

( دارای محتوای یادمان های ادبیات estrangeloاسترانگلو )

، «عصر جدید»ترجمه هایی از  مسیحی نیز می باشند، مانند

)تاریخ زندگانی  hagiographyو آثار   homilyموعظه ها  

انبیا و شرح حال قدیسین(. این دست نوشته ها همه از 

گستره واحه تورفان )بیشتر از شهرک بوالییک( به دست آمده 

 اند و در بایگانی برلین نگهداری می شوند.

 

بان سُریانی به زبان نخستین ترجمه های متون مسیحی از ز 

سغدی، متعلق به دوره پس از مهاجرت ن سطوریان از ایران 

( 457-438به آسیای مرکزی در زمان پادشاهی یزد گرد دوم )

و یا مقارن با سده ششم میالدی می باشد. دست نوشته های 

نهم رو نویسی شده  -تورفانی مسیحی سغدی در سده های دهم

ی متون مسیحی تقریبا عینا اند. بیشترینه ترجمه های سغد

با اوریجینال های سریانی مطابقت دارند. با این هم، 

هم اند که از زبان پارسی  psalmsفراگمنت هایی مزامیر 

میانه )ساسانی( به زبان سغدی ترجمه  شده اند. این 

مسیحی بر اساس ترجمه از زبان  -گونه، برخی از متون سغدی

روی اوریجینال های  پارسی میانه )که به نوبه خود از

 سریانی ترجمه شده بودند(، پدید آمدند. 

 

شمار شایان توجه دست نوشته های سغدی ترجمه عصر جدید که 

به خط یک دبیر روی یک نوع کاغذ نوشته شده اند، حفظ 

گردیده اند. این ها فراگمنت هایی از متون  از انجیل 

ه متی، لوقا، یوحنا و دیگر بخش های عصر جدید اند ک
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(  نسخه peshitمبتنی بر ترجمه های سریانی انجیل پیشیتا )

 اصلی انجیل به زبان سریانی می باشند.

 

همچنین فراگمنت های دو زبانی عصر جدید  و عصر قدیم در 

دست است که در آن ها جمله های جداگانه  سریانی یا 

فرازهایی با ترجمه به زبان  سغدی همراه اند. این دست 

حفظ نشده اند. یکی از دالیل می تواند آن  نوشته ها خوب

باشد که در دسترس عامه بوده اند. از سایر متون مسیحی 

 سغدی، متون  زیر شایان توجه ویژه اند:

)در پنج ورق( چاپ شده از سوی « یافت شدن صلیب»    -1

لنتس در باره داستان چگونگی یافت شدن صلیب  -مولر

در دوره با شکوه در اورشلیم « خداوند ما عیسای مسیح»

 پادشاه مسیحی. - konstaktinمادر  -ملکه هلنا

فراگمنت های داستان ها در باره اسقف بارشا و ملکه  -2

 شیر.

فراگمنت های متن در باره سیمون که در آن سیمون  -3

 پتروس بر اعضای دربار شاهی عزت می یابد.

فراگمنت متنی در باره دانیال نبی که رویاهای  -4

( nebukadnetsar )نبوخذ نصر، نبوکدنصر پادشاه بخت النصر 

 را تعبیر می کند. 

 فراخواندن ترساییان )نصرانیان( به صلح و آشتی -5

متونی که در بردارنده حکایات در باره شهیدان بزرگ  -6

 مسیحی اند.

 سرابیون سیدونیای مقدس. Serapion sidoniaشهادت   -7
     

است  از این متن، فراگمنت های درخور توجهی حفظ گردیده

که بخش بزرگ آن ها متعلق به یک نسخه دست نویس نوشته  

شده با خط بسیار ریز است. این دست نویس در بر دارنده 

متون دیگری از جمله دارای محتوای پزشکی هم است. بخشی 

از این فراگمنت ها زمانی از سوی هانسن برای نشر آماده 

نشده شده بودند، اما به دالیلی تا همین اکنون هم چاپ 

 اند.   
 

شناسایی، رمزگشایی، بازخوانی و تفسیر متن های مسیحی 

سغدی که از سوی هانس آغاز گردیده بود، موفقانه از سوی 

شوارتس پی گرفته شد. در میان این متون، داستان هایی در 

سپهدار رومی مسیحی  -Placidusباره آن که چگونه پالسیدوس 

را برگزید و بر خود  ((Eustaceشد، نام یوستاس )اوستاس )

نهاد وانگهی همراه با همسرش چه رنج ها که نبرد و شکنجه 

 ها که ندید؛ آورده شده است. 

 

در متن دیگر، بازگو می شود که چگونه هشت نوجوان اهل  

 داكیوس ( در عهد فرمانرواییEphesusعكاز )افیسوس 
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( از 205-201امپراتور ترسایی ستیز ) -(Decius دیسیوس )

پیگرد در غار کوهی پنهان شدند و آرمیدند و وقتی ترس 

بیدار شدند، دریافتند که دوصد سال آزگار در خواب بوده 

 -اند و اکنون دیگر عهد فرمانروایی پادشاه نیکوکار

( است و ایشان دیگر رهایی و 450-401فئودیسی دوم )

 رستگاری یافته اند.  

 

« ب حیاتکتا»در میان این متون، فراگمنت هایی هم از 

و نیز نوشته هایی اندر « کتاب مزامیر»، «(سفر پیدایش)»

نکوهش اندیشه های بدسگاالنه و پادافره رفتارهای 

 بزهکارانه دیده می شود.

 

رابطه میان ترجمه های سغدی و اوریجینال های سریانی یا 

نسخه های موازی، همانند رابطه میان متون سغدی بودایی و 

هندی آن ها است. سغدیان ترسایی  اوریجینال های چینی یا

در ترجمه ها شان می کوشیدند ساختار نحوی مبداء 

اوریجینال )پیهمآیی کلمه ها، کاربرد اشکال زبانی افعال 

و...( را به گونه دقیق بازآفرینی نمایند. برازنده تر و 

عصر »برجسته تر از هرجایی، این گرایش در ترجمه های 

های ادبیات مسیحی، هویدا  مربوط نخستین یادمان« جدید

 است.

 

امالی متون مسیحی سغدی نسبت به امالی یادمان های مکتوب  

عادی زبان سغدی و یادمان های مانوی کمتر محافظه کارانه 

است. برخی از خصوصیات دستوری می تواند زیر تاثیر زبان 

گفتاری توضیح داده شود، چون متون مسیحی مانند متون 

اء به زبان گفتاری سغدی نزدیک می مانوی از نگاه انش

شوند. در نتیجه، از دید فقه الغه یی )هر چند به خاطر 

دست دومی بودن، اهمیت ادبی ناچیزی دارند( به ویژه مهم 

 اند. 

 

چندگونه نگاری امالی کلمات و تفاوت در نوشتن عین کلمه 

در دست نویس های مختلف )به گونه های متفاوت(، مبنایی 

ی دهد گمان بزنیم که در زبان گفتاری مسیحان را به دست م

 سغدی، اختالفات گویشی اندکی وجود داشته بود.

 

در واحه تورفان همچنین متون مسیحی یی با دبیره  سغدی 

نیز پیدا شده است. از جمله، فراگمنت های ترجمه سغدی 

دستگاه های موسیقی صومعه یی با سنتور انگشتی یا 

 مضرابی.

 

دبیره سغدی را در نامه نگاری های خصوصی مسیحیان سغدی، 

خود به کار می بردند.  در این باره  می توان از روی 

دست نوشته شخصی یافت شده در دون هوان چین )شاید از سده 

 نهم یا دهم میالدی( داوری کرد.    
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متن های مدنی )غیر مذهبی( سغدی به پیمانه چشمگیری نبست 

ده اند. یکی از آن ها به متون مذهبی کمتر حفظ گردی

عبارت است از پاره های افسانه یی در باره رستم که در 

حومه دون هوان همراه با یک دست نویس سغدی بودایی یافت 

شده است که متشکل بر دو فراگمنت اند که یکی از آن ها 

)آغاز آن( در کلکسیون پاریس  و دیگر ی )ادامه آن( در 

لندن نگهداری می شود. کلکسیون کتابخانه بریتانیا در  

متن شاید از زبان پارسی میانه )ساسانی( در جامعه زرتشی 

ترجمه شده بود. به این یک فراگمنت دیگر موجود در 

کتابخانه بریتانیا هم متعلق است که از سوی همان دبیری 

رونویسی شده است که داستان در باره رستم را نوشته بود. 

یشی زرتشت یاد آوری می همچنین در آن از دادگری و بی آال

شود. سطر نخست این فراگمنت در بردارنده روایت سغدی یک 

 نیایش اوستایی است. 
 

نامه های شخصی سغدیان باشنده واحه  -« نامه های قدیمی»

ترکستان خاوری، بارها از این ها کهن تر اند. شمار کل 

این نامه ها به ُنه نامه می رسد که به روی کاغذ و پارچه 

 1906ابریشمین نوشته شده اند. این نامه ها به سال  های

از سوی آستین در ویرانه های برج نگهبانی واقع در غرب 

دون هوان یافت شدند. میهن برخی از نویسندگان این نامه 

ها سمرقند بود. در این نامه ها که از دوان و کوچو به 

سمرقند فرستاده شده بودند، سغدیان به خویشاوندان و 

تگان شان در باره دشواری های زندگی، گالیه از تاخیر وابس

در رسانایی پست، در باره گرانی کاالها و خواربار، در 

باره خویشاوندانی که دور از میهن بسر می برند، و نیز 

در باره برخی از رویدادهای سیاسی می نویسند. نامه ها 

با نوع قدیمی الفبای سغدی نوشته شده اند که در آن حروف 

)متفاوت از خط مورب بعدی که پیوسته به هم نوشته می 

 شد(، جدا از هم نوشته می شدند.

 

آر. گوتو  و گ. رایهلت که برای نخستین بار کوشیده 

بودند نامه های کهن را بخوانند، تاریخ نگارش آن ها را 

سده دوم میالدی تخمین زده بودند.  هینیگ می کوشید ثابت 

به اوایل سده چهارم دانست. اما سازد که آن ها را متعلق 

هاراماتا پیشنهاد کرد تاریخ نگارش آن ها را اواخر سده 

میالدی( شمرد. با این هم، تثبیت  196دوم )در حوالی سال 

 تاریخ نو از سوی دانشمندان دیگر پذیرفته نشد.             

 

در میان دست نویس های نگاشته شده با الفبای سغدی، متنی 

آن رازها و رمزهای سنگ ها و باورهای مرتبط است که در 

با این اسرار و نیز آداب سرایش سرود کوتاهی در باره 

الهه باد آورده شده است. این سرود یادآور یشت های 

اوستا است. این متن می تواند اوریجینال به شمار آید. 
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-نوا»هینینگ پیشنهاد کرد این متن را با متن کتاب سغدی 

؟( در باره اسرار «کتاب نو»؟ یا «بنوکتا« )»پوستی

جادویی و سحرآمیز سنگ ها  که البیرونی هم از آن  یاد 

 کرده بود، یکی پنداشت.

       

بخش چشمگیر و مهم کلکسیون  سانکت پتربورگ  دست نویس های 

سغدی، اسناد یافته شده از کوه موگ )مغ( اند که به سال 

غ )که از همین رو در دژ واقع به روی گوه م 1933-1932های 

به نام اسناد کوه موگ نام گرفته اند( در نزدیکی روستای 

خیرآباد ناحیه عینی کشف شده بودند.
291

   

      

در نتیجه کاوش هایی که در آغاز به گونه خودجوش، 

پراکنده و خودسرانه از سوی باشندگان بومی آغاز گردیده 

تان بود و سپس به گونه سامانمند از سوی شعبه تاجیکس

پژوهشکده خاورشناسی پژوهشگاه علوم شوروی پیشین به 

سند سغدی یافت شد که  74رهبری آ. فریمان پی گرفته شد، 

سند آن در بایگانی نسخ خطی شعبه سانکت  71از جمله 

پتربورگ پژوهشگاه علوم  روسیه  و یک سند آن در گنجینه 

موزه ارمیتاژ سانکت پتربورگ و یکی  هم در موزه سمرقند 

 نگهداری می شود. 

 

 1932محل یافت شدن سندی که پیش از دیگر اسناد به سال 

(، یافت شده بود، و در آن هنگام به 1-1)زیر شماره 

دوشنبه آورده شده و از روی آن عکسبرداری شده بود، تا  

 کنون  روشن نیست. 

 

افزون بر اسناد سغدی یافت شده در دژ کوه مغ، سه سند 

ند. یکی نامه یی است که به زبان دیگر هم یافت شده ا

( نوشته شده، دیگری به زبان runicچینی با خط رمزی )طلسمی

عربی است که از روی آن ایگناتی کراچکوفسکی
292

تثبیت  

                                                 
291

« زحمت آباد»ن ناحیه که در گذشته در دوره شوروی . ای 

 نام داشت، در منطقه خجند )لنین آباد پیشین( واقع است.
292

. اکادمیسین )پژوهشمند( ایگناتی یولیانویچ  

بزرگترین و سرشناس ترین عربشناس  -(1951-1883کراچکوفسکی)

شوروی پیشین، از بنیادگذاران دبستان عرب شناسی روسیه 

شوروی، از مولفان دانشنامه )دایره المعارف( اسالمی و 

عربی به زبان روسی، عضو افتخاری شماری از بزرگترین 

 مجامع علمی و اکادمیک جهان.

و مهمی بر جا مانده است که شمار آن  از او آثار ارزنده

)کتاب و مقاله( می رسد. کراچکفوسکی یکی از  450ها به 

نخستین و بهترین ترجمه های قرآن به روسی را انجام داد. 

تاریخ نوشته های »یکی دیگر از آثار شناخته شده او، 

است که به چندین زبان ترجمه « جغرافیایی در جهان اسالم

https://ru.wikipedia.org/wiki/1883
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951
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نمود که همه اسناد یافت شده از کوه مغ متعلق به  دوره 

اند. بخش بیشتر اسناد از  722یی نه متاخر تر از سال 

نجه کنت( اند که مربوط دیواشتیچ پنجکنت )پنجی کنت یا پ

آخرین شاه سغد و نیز باشندگان پنجکنت و روستای های دره 

 علیای رود زرافشان می باشند.

 

اسناد سغدی یافت شده از کوه مغ را آ. فریمان، م. 

بوگولوبلف و آ. لیفشیتس چاپ کردند. این اسناد  از لحاظ 

ده از زبان و امال نزدیک به یادمان های سغدی یافت ش

ترکستان خاوری اند. این نخستین اسناد دست نویس یافت 

شده در گستره خود سغد اند. اهمیت این اسناد برای بررسی 

تاریخ سغد، فرهنگ و آیین آن و نیز از دید علم فقه الغت 

 بس بزرگ است.    

 
 

 کتیبه های سغدی:

در کاوش های باستانشاسی انجام شده در گستره آسیای 

فراوان یادمان های نوشتاری )مکتوب، اپی  میانه، شمار

( و نومیزماتیک )سکه شناسیک( سغدی یافت epigraphicگرافیک 

 شده است. 

 

برای نمونه، فراگمنت های کتیبه یی همراه با آرایه های 

پر نقش و نگار دیواره ها در هنگام کاوش ها در شهرک 

ن پنجکنت )پنجه کنت یا پنجی کنت( به دست آمده اند. همی

گونه، شمار فراوان نبشته ها به روی ظروف و اشیای 

سرامیک از جمله به شکل مخطوط به روس سفالینه ها در 

اوایل سده هشتم( را هم یافته  -سطرها )مربوط سده هفتم

 22اند. این سطور شش تا اند. دو سطر نخست آن نقوش 

نویسه خط سغدی است که بر پایه دبیره آرامی ساخته شده 

هشتم  -ال حروف با اشکال خط سغدی سده های هفتمبود. اشک

 میالدی مطابقت می نمایند.  

                                                                                                                                                             

ب از سوی آقای فرزانه به پارسی ترجمه شده است. این کتا

لیلی و مجنون: پژوهشی »شده است. اثر پر آوازه دیگر او 

است که از سوی « در ریشه های تاریخی و اجتماعی داستان

آقای کامل احمد نژاد به پارسی ترجمه  شده است. کتاب 

 با ویرایش او به زبان روسی چاپ شده بود.« هزارو یک شب»

 

نشمند بسیار بزرگی بود که از خود کتاب ها کراچکوفسکی دا

و مقاله های پژوهشی فراوانی در تاریخ و فرهنگ اسالم و 

عرب بر جا گذاشت. او همین گونه ترجمه های فراونی کرد و 

کار بس بزرگی را در زمینه نسخه شناسی و پژوهش در باره 

آثار زبان عربی و اسالمی انجام داد. شماری از مهم ترین 

نسخ منحصر به فرد عربی، پارسی و ترکی با تصحیح  آثار و

 گ.   -و زیر نظر او چاپ شده اند.
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در پنجکنت همچنین نبشته های سغدی به روی مصنوعات ساخته 

 dumbbellsشده از استخوان و سنگ از جمله دمبل های سنگی 

با نوشته های کنده کاری شده و در حومه همین ناحیه، در 

شته های کهن به روی سرامیک چهل حجره فراگمنت های سنگنب

)شاید متعلق به سده چهارم میالدی( یافت شده است. یک 

نوشته دیگر که عمودی است، به روی یک رگه سنگی در گردنه 

 حصار در نزدیکی کوه مغ به دست آمده است. 

 

در اثر کاوش ها در دژ چهل حجره در نزدیکی شهرستان، سه 

نوشته شده اند. یکی  tabletsسند سغدی یافت شده که به روی 

از آن ها نوشته یی است همانند با یک سند حقوقی از کوه 

 هشتم ترسایی.  -مغ متعلق به سده های هفتم

 

شهرک سمرقند باستانی، در  -«افراسیاب»هنگام کاوش ها در 

متعلق به سده هفتم کشف شد.  dipintiکتیبه های سغدی  1965

پیوسته است.  بزرگترین آن ها دارای شانزده سطر متن

همچنان در افراسیاب شماری از یادمان های دیگر مکتوب 

سغدی یافت گردیده است: سطوری با نوشته متعلق به شاید 

سده ششم میالدی، متنی َکنده شده به روی ُکنده یک درخت 

ششم میالدی باشد،  -کهنسال که شاید مربوط سده های پنجم

 Terrakotta-Figurenنبشته هایی به روی تندیسک های سفالین 

 و...

 

یافته هایی هم از نوشته های سغدی از شهرک تل برزو در 

 حومه سمرقند در دست است. 

 

شماری از کتیبه های سغدی در گستره بخارای سغدی یافت 

 شده اند: 

سفالیته هایی از حفریات انجام شده در کاخ های  

 فرمانروایان بخاری در ورخش، کتیبه یی به روی کاسه گلی

از بخارا، فراگمنت های مکتوب نوشته شده به روی پارچه 

 های ابریشمی و...

 

همین گونه، در گستره وادی فرغانه هم شماری کتیبه سغدی 

یافت گردیده است. برای نمونه، نوشته هایی به روی یک ُخم 

)صندوق های  ossuaryدر حصار، نوشته هایی به  روی یک 

مرده ها( شهرک مرو ویژه برای نگهداری استخوان های 

 باستان و... 

 
چند سنگنبشته سغدی نقر شده به روی تخته سنگ ها با خط 

مورب عمودی در دره های ترک سای و کوالن سای در شیب 

جنوبی رشته کوه آالتاو قرغیزستان یافت گردیده است. از 

روی محتوای آن ها می توان گفت که این نوشته ها کار 

پیک رسانان )قاصدان( آمده از مهمانان آمده به شهر یا 
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جاهای دیگر است.  در این کیتبه ها بیشتر اسامی خاص 

دیده می شود. در هفترود )سمی ریچیا( در قزغیزستان هم 

چند نوشته سغدی در روند کارهای باستانشناسی کشف شده 

 است.
 

در نتیجه تماس های دیرپای سغدیان با تورک ها، خط سغدی 

میالدی در سرزمین های تورکی زبان نهم  -در سده های ششم

گسترش یافته بود. کتیبه های یافت شده در مغولستان گواه 

بر چنین چیزی اند. یکی از این کتیبه ها، سنگنبشته یی 

)بوگاتی( در « بوگوت»است َکنده شده به روی ستونپایه 

مغولستان مرکزی. این سنگنبشته متعلق به سده ششم، یگانه 

ا مانده از دوره خاقانات اول ترک یادمان مکتوب بر ج

سطر دارد و با خط مورب به گونه عمودی  29است. متن سغدی 

حکاکی شده است. سنگنبشته یادواره یی است از خاقان 

 ماخان تیگین ترک.

 

سنگبشته قره بالقاسون هم از یادمان های شناخته شده بس 

پرآوازه است که به روی یک ستونپایه خارایین )گرانیتی( 

از سوی ن. م. یادرینتسیف  1889نده شده است که به سال ک

در کرانه چپ رود ارخون در میان ویرانه های پایتخت 

خاقانات اویغور کشف شد. این سنگنبشته در سه نسخه سغدی، 

تورکی باستان رمزی )طلسمی( و چینی است. نسخه سغدی با 

خط مورب به گونه عمودی است که در آن رخدادهای عهد 

سیاسی خاقانات اویغور و پذیرفته شدن آیین مانوی  تاریخ

به عنوان دین رسمی گزارش داده می شود. سنگنبشته در 

 اوایل سده چهارم میالدی ساخته شده بود.

 

در جنوب بیابان گوبی در شمال باختری مغولستان به سال 

یک ستونپایه مرمرین با برجامانده های نوشته عمودی  1970

رمزی )طلسمی( ترکی باستان و چند  سغدی، یک سنگنبشته

کتیبه دیگر هم یافت شده است که با خط مشقی نقر شده اند 

و چنین بر می آید که کار  دست جهانگردان و پیک رسانان 

 مهمان بوده باشد. 

 

در اواخر سال های دهه هفتاد سده بیستم در گستره 

پاکستان در نزدیکی شاتیال بریج )پل شاتیال( در ناحیه 

ر در وادی علیای رود سند نزدیک به دوصد کتیبه کوچک تخو

سغدی به روی تخته سنگ ها و صخره ها کشف شد. در گذشته 

ها از این جا راهی کاروانپیما به سوی هند و کشورهای 

جنوب باختری آسیا می گذشت. کتیبه های سغدی در این جا 

نامه های »با خط سغدی یی نوشته  شده اند که یادآور 

)یافت شده از ترکستان خاوری( اند. از همین رو،  «قدیمی

می توان گمان زد که متعلق به دوره پس از سده چهارم 

ترسایی باشند. همه کتیبه ها کوتاه و اصوال در بردارنده 

 اسامی و نام های جغرافی اند. 
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در گستره سمرقند سغدی، سکه های ضرب زده شده در سده های 

هفتم ترسایی یافت گردیده -شمدوم تا پنجم و همین گونه ش

است. همچنین سکه هایی با نوشته های سغدی ضرب زده شده 

هشتم در اوستروشانا، چاچ، دره   -مقارن با سده های هفتم

فرغانه و تاجیکستان جنوبی )شهرک های اجنه تپه و 

 کافرقلعه در وادی رود وخش(، به دست آمده اند.

 

ای ساسانی دارای نوشته های سغدی حک شده به روی سکه ه

خاستگاه  ُتخارستانی را می توان به سده ششم ترسایی 

متعلق دانست. همین گونه، برخی از سکه های فرمانروایان 

 هفترود در سده هشتم، دارای نوشته های سغدی اند. 

 

به روی سکه های خوارزمی متعلق نیمه نخست سده هشتم در 

غدی هم به پهلوی نوشته های خوارزمی، گاه نوشته های س

چشم می خورند که به خودی خود گواه بر گسترش وسیع خط 

 سغدی اند. 

 

در گستره واحه بخارا، سر از سده دوم ترسایی سکه هایی 

ضرب زده می شدند، با نوشته های کنده شده با واریانت 

های بومی خط سغدی. از این دیدگاه به ویژه سکه های 

ترسایی آغاز شده  سیمینی که ضرب زدن آن ها در سده پنجم

« پادشاه بخارا»و در جریان پنج سده آن هم به خط سغدی 

یازدهم حفظ گردید، بسا  -ادامه یافت و تا سده های دهم

جالب اند. در ادبیات علمی این سکه ها به نام سکه های 

 یاد می شوند. « بخارُخداتی»

 

 -بر گسترش خط سغدی در وادی قشقه دریا در سده های سوم

رسایی، سکه هایی با نوشته های سغدی ضرب زده شده چهارم ت

در ناحیه نسف )نخشب، قرشی کنونی در ازبیکستان( گواهی 

می دهند. نوشته های روی سکه  ها، طبق معمول تنها نام 

ها و القاب پادشاهان اند. در نوشته های قدیمی سده های 

ششم این گروه، انواع بومی خط سغدی مانند  -پنجم

اری و شاید هم اوستروشانی بازتاب می سمرقندی، بخ

هشتم(، تنها خط -یافتند. در دوره های بعدی)سده های هفتم

 سمرقندی دیده می شود. 

 

در افراسیاب، در سمرقند، فراگمنت های یادداشت های 

اقتصادی، به روی سفالیته ها )مربوط سده پنجم( و متن به 

سرامیک  روی درخت پیدا شده است. نوشته های سغدی به روی

در واحه بخارا )ورخش( در فرغانه دره کوا، در هفترود، 

در دره حصار چند کتیبه مخطوط سفالینه یی سغدی در شهرک 

 مرو قدیم یافت گردیده است. 

 

 :35پی نوشت شماره 



 842 

 در باره یادمان های زبان سغدی نگاه شود به:

، ص. «مقدمه یی بر زبانشناسی ایرانی»ُارانسکی، ای. ام،  

 ؛204-179ص. 

در کتاب « زبان سغدی»لیفشیتس، و. آ.، خرومف آ. ال.، 

، «مبانی زبانشناسی ایرانی: زبان های ایرانی میانه»

 ؛368-347، ص. 1981مسکو، 

ترکستان خاوری در عهد باستان و اوایل سده های میانه:  

 -271، ص. ص. 1922تبارها، زبان ها و آیین ها، مسکو، 

 ؛297

Dresden M. Sogdian Language and Literature, CHL, vol 3 (2), 1983, p.  

 
 

 پیوست
 

 آیین مانوی

پدیا، با اندکی ویرایش و فشرده  )برگرفته از ویکی

 سازی(
 

آیینی بود عرفانی و آمیزه یی از ادیان  مانوی،

همدانی آن  فاتک پسر مانیکه  گنوسی و بودایی ،زرتشتی ،مسیحی

بنیاد گذارد. در این  ایرانشهر م میالدی دررا در سده سو

از دین  است و ایده مسیح منجی وارد شده -دین از مسیحیت

 .اعتقاد دوگانه به نیکی و بدی -زروانی زرتشتی یا
تاثیرپذیری دین مانی از مذهب بودایی نیز به صورت 

 به این مذهب مشهود و آشکار است.  اصل تناسخ ورود

 

را  دین مانی بر پایه ثنویت استوار است و همین مورد آن 

دهد. در  ایرانی قرار میدر رسته ادیان  مندایی مانند دین

مانویت جنگ میان دو دنیای تاریکی و نور منجر به نابودی 

شود. دنیای مادی در دین مانوی نماد  ماده و رهایی روح می

است )روح  تاریکی و پلیدی است و انسان که موجودی دوگانه

تواند به  از دنیای روشنایی و جسم از دنیای تاریکی( می

پیروزی نهایی کمک کند. این آیین نیروهای روشنایی برای 

در مدت کوتاهی بر پهنه وسیعی از جهان آن روزگار 

آسیای  و چین ،هند ،شمال افریقا ،اروپا ،خاورمیانه مانند

دی کماکان قدرت سایه گستراند و تا سده دهم میال میانه

عالمگیری خود را حفظ نموده بود. پس از آن، اندک اندک 

اش کاسته شد. دشمنی موبدان زرتشتی با شخص  گیری از همه

هایش و تکفیر پیروان این آیین عرفانی از  مانی و آموزه

سوی مسلمانان موجبات انحطاط مانوی گری را در جهان 

نیز گرایش مانوی را الحاد  کلیسای کاتولیکفراهم ساخت. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1_(%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1_(%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9


 843 

حال، مانویان همبستگی خود را تا  اعالم کرده بود. با این

 د.ها حفظ نموده و به دین خود معتقد ماندن مدت

 

و منور  خدایی در آیین مانوی انسان دارای دو بعد

نور و ظلمت در و تاریک است که حاصل امتزاج  اهریمنی و

باشد. انسان باید به روح خود که همان  می آفرینش دوران

ذرات نور دربند است، توجه نشان داده و جسم و دنیا و 

چه به مافی ها را به بوته فراموشی بسپارد. توجه به آن

و شکوفایی استعدادها  هنرگردد، مانند میل به  روح بازمی

شد.  ها و نیز محبت و برادری نوعی عبادت تلقی می و ذوق

اعتقاد مانویان بر این بود که در پایان جهان در نبرد  

ت، روح بر ماده و نور بر ظلمت و بزرگ میان نور و ظلم

شود و ارواح دربند که انوار خدایی  خیر بر شر پیروز می

سرزمین  آزاد شده و به سوی جهان هستند، از زندان جسم و

 گردند.  باز می روشنایی

 

اند و  اگرچه امروزه مانویان از صحنه روزگار کنار رفته

هاست که این دین دیگر پیروانی ندارد، اما تاثیرات  سده

توان  و مسیحی می عرفان اسالمی غیر قابل انکار آن را در

 بازیافت..

 

عالقه مانویان به نوشتن آثار خود همراه با خالقیت هنری 

، نقاشی، آرایی کتاب موجب گسترش فنون

گردید. پیروان دین مانی که دیناور  خوشنویسی و موسیقی

های ادبی و  شدند، در نشر عقاید و خالقیت نامیده می

شاعرانه خود بسیار کوشا بودند و همین باعث به وجود 

شد که بیشتر به  خط مانوی آمدن ادبیات و

ترکی  ،سُغدی ،پهلوی  اشکانی ،پارسی  میانه ،سُریانی های زبان

بود. آثار مانویان بیشتر  یونانی و قبطی،  چینی ،اویغوری

ها با رنگ و  شد و نوشته نوشته می پاپیروس یا چرم بر روی

شدند. مانی را به دلیل نگاشتن  شکل و طرح تزئین می

که سرتاسر نقاشی بود، پیامبر نقاش نیز  ارژنگ کتاب

 اند. خوانده

 

در  هفدهم میالدی تا قرون سیزدهم دین مانوی شاید در فاصله

ترین دین زنده  برای همیشه از میان رفت. نزدیک جنوب چین

است  مندایی جهان به مانویت آیین

 باشند. بدان معتقد می خوزستان استان صابئین که

 

 منبع شناسی:
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8F%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%90_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C%D9%90_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8F%D8%BA%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%DA%98%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%87_%DB%B1%DB%B7_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A6%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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های پیروان و  ها و کتاب ها و آثار مانی، فعالیت آموزه

مخالفان مانی و های انتقادی  شاگردان او، نیز نوشته

تصویری   پیروان ادیان دیگر، هر یک سهم بسزایی در ارائه

 روشن و کامل از مانی برعهده دارند. 

 

 :آثار مانی

مجموعه آثار دینی مانوی که خود مانی نوشته، هفت کتاب 

به گویش مادری یعنی آرامی شرقی است. عقیده بر این است 

« توم»آن را که بخشی از این آثار توسط روحی که مانی 

می نامید، به او وحی شده است. از اصل « همزاده»یعنی 

آرامی این آثار، حتی یک سطر، در تورفان محفوظ نمانده 

است، اما ترجمه بسیاری از آن ها در دستنویس های ایرانی 

مانده است که در بیشتر موراد نمی توان مشخص  به گونه یی 

این هفت کتاب،  کرد که هر قطعه از کدام کتاب است. نام

انجیل زنده )انجیل بزرگ(، گنج زندگان، اسرار، غوالن، 

رساله ها و نامه ها، فراقماطیا و مزامیر و اوراد 

است
[۹]

. 

 

 انجیل:

ثر به نام انجیل، نزد ایرانیان با عنوان نخستین ا

همراه است. این « زنده»یا « بزرگ»ا وینگلیون و با صفت 

بخش تقسیم شده است.  22کتاب به تعداد الفبای سریانی به 

در کتاب الفرست ابن ندیم از آن ذکری نشده است. به گفته 

بیرونی، هر فصلی از آن با یکی از حروف ابجد آغاز می 

ذکر کرده که  12یعقوبی تعداد انجیل ها را شده است. 

است. مقدمه و بخش کوتاهی از  22احتماال  اشتباه و به جای 

فصل اول )الف( این انجیل به فارسی میانه منتشر شده 

« ا وینگلیون زنده چشم و گوش»است. در این متن، کتاب 

نامیده شده است.، شاید به این سبب که بخشی از آن در 

رزهایی برای مراقبت کردن از حواس بوده بردارنده اند

است. نام انجیل در یک قطعه دیگر به فارسی میانه نیز 

آمده است. متن در بردارنده نقل قول های کوتاهی از نامه 

« گنج زندگان»های مختلف مانی و دیگر آثار او مانند 

 است. این قطعه آسیب فراوان دیده است. 

 

 گنج زندگان:

از این اثر به زبان های ایرانی تا کنون هیچ متنی 

شناخته نشده است. عنوان اصلی این کتاب در یک متن سغدی 

آمده است.  «سمیتیها»)به نقل از متنی به فارسی میانه( 

در منابع گوناگون از جمله متون قبطی و چینی و عربی و 

فارسی، ترجمه این عنوان ذکر گردیده است. ابن ندیم در 

س فراالحیاء، بیرونی در آثار  الفهرست، این کتاب را

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C#cite_note-9
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الباقیه و ماللهند و یعقوبی در تاریخ خود، کنزاالحیاء 

نامیده اند. بیرونی در ماللهند، مطلبی از این کتاب را، 

در باره جنسیت فرشتگان، نقل کرده است و یعقوبی آورده 

است: مانی در این کتاب به توصیف آن چه از پاکی نور و 

در روح وجود دارد، می پردازد و آنچه از فساد تاریکی 

 کارهای پست را به تاریکی نسبت می دهد. 

 

 اسرار:

این نام تا کنون در هیچ متنی دیده نشده است، اما ترجمه 

های چینی اثر نشان می دهد که این کتاب در فارسی میانه 

)جمع راز( نام داشته است. ابن ندیم در « رازان»غربی 

السرار آورده و عنوان هژده فصل الفهرست نام کتاب را س فرا

آن را ذکر کرده است، اما این مطلب هیچ کمکی به شناسایی 

کند. یعقوبی در تاریخ خود، گفته است  قطعات ایرانی نمی

که مانی در سفراالسرار به آیات انبیاء طعنه زده است. 

بیرونی در فهرست کتب محمد بن زکریاء رازی می گوید که 

مند شده و مدت چهل و اندی سال  ر عالقهبه مطالعه سفراالسرا

در آرزوی به دست آوردن آن بوده و وقتی آن را به دست 

آورده، در بردارنده هذیان  َبحت )خالص( و هجر  

 گویی( محض یافته است.  )پریشان

 

 غوالن:

ذکر کرده « س فرالَجبابره»آن را « الفهرست»در  ندیم ابن

( نامیده شده، و Kawān« )َکوان»است. این اثر در پارتی 

نوشته یی »گمان بر این است که نام دیگر آن نزد مانویان 

( Kawiَکوی )  ( بازماندهKawباشد. َکو )« به پارتیان

رسی میانه است که یکی از معانی ( پاKayاوستایی و َکی )

بوده که سپس با « جنگجوی ایرانی  غیرزرتشتی»اصلی آن 

کار رفته است. قطعاتی از این اثر به  به« جبار»معنی 

« َکوان»دست آمده است.  های پارسی میانه و سُغدی به زبان

رو  دارد؛ و از این « کتاب اول اخنوخ»های زیادی با  شباهت

کتاب »اند.  گفته نیز می« اب اول اخنوخکت»به کتاب مانی، 

جّد نوح پیامبر( در « اخنوخ/هنوخ»)منسوب به « اول اخنوخ

سده دوم پیش از میالد نوشته شده و روایت کامل از آن 

سریانی از   تنها به زبان حبشی باقی مانده است. ترجمه

کتاب اول »کتاب اخنوخ نیز بوده که اکنون وجود ندارد. 

مانی بعدها به شش یا هفت زبان « َکوان» یا کتاب« اخنوخ

هایی از روایات یونانی،  ترجمه شده و قطعات یا اقتباس

التینی، پهلوانیک )پهلوی اشکانی؛ پارتی(، پارسیک )پهلوی 

دست آمده  ها به ساسانی؛ پارسی میانه(، سُغدی و قبطی آن

 است.

 

دیوان یا فرشتگانی تاریک و بدکاره   این کتاب در باره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
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)نگاهبانان( است که در هنگام « ا گریُگرویی»وم به موس

ها زندانی شده بودند؛ اما بعدها  ایجاد جهان در آسمان

بزرگ آنان را دوباره   شورش کردند و هرچند چهار فرشته

بند کشیدند، دویست تن از آنان در زمان اخنوخ نبی  به

خاطر شهوت و عشق مفرط به زنان زمینی هبوط  گریختند و به

« َکوان»ند )به زمین آمدند(. پیروان ایرانی مانی که کرد

های  را به پارسی میانه برگرداندند، بسیاری از نام

« َپت سام»یا « نریمان»)ُاحیاه(، « سام»ایرانی مانند 

)همسر « خدوس/هوتوس»، «ویشتاسپ/گشتاسب»)َاحیاه(، 

و در یک « زریل/زریر»، «ویروگداد»ویشتاسپ/گشتاسب(، 

های  ویج( را جایگزین نام )ایران« آرَین ویَژن»، روایت سُغدی

سامی کردند. در واقع، روش کار آن بوده که اصطالحات و 

های اسطوره یی را به  ها و شخصیت های ایزدان، ماه حتی نام

کردند تا برای گویندگان آن  های دیگر ترجمه می زبان

 ها ناآشنا نباشد. زبان

  

 ها: ها و نامه رساله

است که مانی در زمان ها و مکان های مختلف به نامه هایی 

رهبران جوامع مانوی نوشته است. این مجموعه در فارسی 

به معنی نوشته و نامه(  dĩbجمع  dĩwān« )دیوان»میانه 

نامیده شده و همین عنوان در یک سند مانوی به زبان 

چینی، از فارسی میانه وام گرفته شده است. اصل این نامه 

اصلی یا به صورت ترجمه به یکی از زبان های ها به زبان 

ایرانی، باقی نمانده است ولی بعضی از آن نقل قول های 

کوتاهی، که صورت اندرز و سخنان حکیمانه دارد، در برخی 

ابن ندیم  از متون فارسی میانه و سغدی مانوی، آمده است.

نامه را آورده که  77در الفهرست، فهرستی از عناوین 

 دی از آن ها به این قرار است:عنوان تعدا

رسالة االصلین یا رسال دوبن: ظاهرا  رساله یی در  .1

دو »باره دو اصل نیکی و بدی بوده که در فارسی میانه 

 ( نامیده شده است. dō bun« )بن

رسالة هند العظیمه یا رساله بزرگ هند: از این  .2

 مانده است.  رساله در نوشته های تورفان جمله هایی باقی

 لة ارمینیه یا رساله ارمنستان:رسا .3

)رساله  rmyb frwrtyyدر متنی سغدی از تورفان از 

 ارمنستان( نقل قول هایی شده است. 

رسالة وحمن فی خاتم الفم یا رساله وحمن در ُمهر  .1

 frwrdg yدهان: در میان نوشته های تورفان به فارسی میانه 

mwhr  و به پارتیmwhrdybyy  و به سغدیmwhr dyβyy  به

 آمده است. « نامه ُمهر»معنی 
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رسالة کلمات العشر یا رساله سخنان دهگانه )فرایض  .2

 دهگانه(. 

رسالة حطا یا رساله حطا: در قطعه یی از تورفان به  .3

زبان فارسی میانه، نقل قول هایی از این رساله آمده 

 است. 

 

 فراقماطیا:

 ابن ندیم نام این کتاب را همین گونه نقل کرده است. اصل

این واژه یونانی است که به سریانی وارد شده است. 

پراگماتیا در یونانی به معنی کار )عمل( و پیشه است که 

به کار رفته است. ظاهرا  این کتاب « رساله»سپس در معنی 

دستورهای دینی مانی، نیز رسائل عملی و تاریخی مانوی را 

در بر داشته است. نام این اثر در متون قبطی و چینی 

مده ولی نشانه یی از آن در متون مانوی ایرانی دیده آ

 نشده است. 

 

 اوراد و مزامیر:

مجموعه یی از آثار دعایی مانی است که شامل دو زبور 

منظوم نیز هست. هیچ یکی از دعاها به فارسی میانه 

شناسایی نشده است، اما یک متن سغدی نشان می دهد که متن 

توسط مانی تصنیف  «انآفرین بزرگ»منظوم مفصلی به نام 

شده است. بسیاری از قطعات این متن به پارتی، فارسی 

میانه و سغدی در دست است. این زبور دربردارنده دعاهایی 

خطاب به پدر بزرگی و ایزدان آفرینش سوم است که امور 

جهان کنونی را بر عهده دارند. عبارت معینی در این زبور 

نام دارد، چه  «تقدیسآفرین »تکرار شده است. زبر دیگر 

آغاز می شود. ساختمان  هر یک از دعاها با واژه قادوش

 این زبور نیز مانند زبور نخستین است. 

 

 :ارژنگ

از کتاب هایی که به مانی نسبت داده شده، ارژنگ، مجموعه 

یی از نقاشی ها است که مانی به وسیله آن آفرینش را آن 

وشنی و تاریکی گونه که تصور می کرده، به ویژه جهان ر

را، به تصویر کشیده و بر آن شرح نوشته است. این مجموعه 

و « ارثنگ»، «ارتنگ»و به فارسی  به زبان پارتی آردهنگ

« ایقون»نامیده شده است. این اثر به یونانی « ارژنگ»

تصویر »و در کتب مانوی چینی « ایقونس»)ایکون(، در قبطی 

کتاب در قرن پنجم  نامیده شده است. از این« دو اصل بزرگ

)یعنی دوران غزنویان و سلجوقیان( نسخه یی در غزنه وجود 

از « بیان االدیان»داشته و ابولمعالی در کتاب فارسی خود 

آن نام برده است. از آردهنگ اثری به جا نمانده ولی 
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از  «توضیح آردهنگ»قطعاتی از یک تفسیر پارتی به نام 

های تمثیلی بسیاری  تورفان به دست آمده است که داستان

 دارد.

 

 آثار غیر مانوی: 

شکند گمانیک  در ادبیات پهلوی، اثر جدلی معروفی به نام

ز مردان فرخ پسر هرمزدداد، احتماال  از سده نهم ا وزار

گزارش »میالدی در دست است. مولف خود این نام را به معنی 

برنده شک و تردید است، بر کتاب  یا شرح از میان« شکن گمان

نهاده است. او سبب تالیف کتاب را چنین ذکر کرده است که 

او در زمان وی ادیان و فرقه های گوناگوی پیدا شدند و 

از همان کودکی مشتاقانه در جستجوی حقیقت بود، برای 

یافتن آن به سرزمین های گوناگون سفر کرد و سرانجام 

مطالب کتاب خود را گردآورد و مدون ساخت تا در دفع شبهه 

 نوآموزان در برابر معارضان به کار آید.

  

مردان فرخ از آثار دانشمندان زرتشتی همعصر خود مانند 

دان و روشن پسر آذر فرنبغ فرخزادان و به آذرباد یاون

ویژه از کتاب دینکرد استفاده کرده است، تا آن جا که 

)الف( کتاب سوم دینکرد عینا  قصل نهم شکند  239فصل 

گمانیک وزار را تشکیل می دهد. نویسنده اشاره می کند که 

نمی خواسته است دین زرتشتی را به گونه یی موروثی 

ن بوده است که با استدالل و منطق بپذیرد، بل که بر آ

بدان بگرود و در این راه به آثار نویسندگان دست یافته 

و از فریب فرقه های دیگر، به ویژه مانویان رها گشته 

است. متن پهلوی کتاب از میان رفته و امروز تحریر پازند 

و ترجمه سنسکریت آن در دست است. مطالب کتاب را می توان 

در باره  10تا  2قسیم کرد. فصل های به دو بخش عمده ت

( 16تا  11اصول اعتقادات زرتشتی است و فصل های پایانی )

که جنبه جدلی دارد، در رد دین های مختلف است: اسالم 

(، مسیحی 14و  13(، یهودی )فصل های 12و  11)فصل های 

( است و این فصل آخر، به سبب 16( و مانوی )فصل 15)فصل 

اقص مانده است. وجود واژه ها و افتادگی دستنویس ن

اصطالحات مانوی در این فصل کتاب نشان از آن دارد که متن 

پهلوی گم شده می باید از اسناد مانوی، به طور مستقیم، 

 استفاده کرده باشد.

 

موبد  در کتاب سوم دینکرد، آذرباد مارسپندان، موبدان

یا  میالدی( به رد نظرات مانی )که دو 379-309شاپور دوم )

نظرهای مانوی و  سه تای آن جعلی است( پرداخته و اختالف

 زرتشتی را برشمرده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1
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میالدی در مصر کشف  1930دستنویس های ُقبطی بسیاری در سال 

شد. از طریق این متون، آگاهی در باره مانی و مانویت 

افزایش یافت. متون قبطی روشنایی بیشتری بر بسیاری از 

گی و مرگ مانی افکند. از میان این سنت های مربوط به زند

دست نویس ها، سه کتاب مواعظ، کفاالیا و مزامیر منتشر 

 شده است. 

 

 مواعظ:

بخش های نخست و دوم این اثر مربوط به اواخر سده سوم، 

میالدی و بخش چهارم بدون تاریخ  300بخش سوم حدود سال 

است. کتاب شامل مرثیه یی در مرگ مانی، آثار بازمانده 

ز او، پایان زندگی مانی، مرگ شاپور، آخرین سفر او، ا

آمادگی مانی برای مرگ و ورود به سرزمین روشنی، سوگواری 

پیروان مانی در مرگ او، اخبار مرگ مانی، مراسم 

خاکسپاری و نیز مطالبی در باره سیسینوس، جانشین مانی و 

 آفرینش و پایان جهان است. 

 

 ک فاالیا:

ی از خ َرد مانی پیامبر/آموزگار( شامل ک فاالیا )َفرگردهای

اسناد باارزش مانوی مربوط به سده چهارم میالدی است. 

 کتاب ظاهرا  از زندگی نامه خود او اقتباس شده است. 

 

 :مزامیر

مزامیر مانوی متعلق به سده چهارم میالدی اند و همه به 

جز مزامیر توماس ویژگی مشترکی دارند و آن این است که 

عا پایان می یابند. هر زبور در ستایش عیسی، با یک د

مانی، گزیدگان و مانویانی است که احتماال  از شهدا بوده 

اند. بدین ترتیب، نام مانی تقریبا  در همه مزامیر آمده 

است. بعضی از آن ها جزئیات شاعرانه یی در باره خصوصیات 

در باره  CCXXVIمانی به دست می دهند. زبور شمار 

مانی و شرح حضور مانی در برابر شاه، مرگ مانی بردباری 

و مثله شدنش می پردازد. در همین زبور فهرست کتاب های 

مانی به شکل نمادین خاصی معرفی شده است. نوشته ها با 

اجزای سازنده دارویی قوی مقایسه شده اند. خود مانی 

پزشک بزرگ نامیده شده و کتاب هایش اجزای نوشدارو است 

 ها است.  ش همه دردها و رنجکه درمانبخ

 

 پیشینه:
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شاپور در دوره به ویژه  ساسانیان دوران ایران این آیین در

گسترش فراوانی مزهر و پس از آن پادشاهی یک ساله یکم

است. مانی پیش از پادشاهی شاپور یکم در زمان  داشته

اردشیر بابکان ایران را ترک و به چین و هندوستان سفر 

از آن جا به ایران بازگشته و در راه بازگشت  کرده بود.

ضمن تبلیغ آیین خود به جندی شاپور نزد شاپور یکم رفته 

ود مخالفت و دین خود را بر او عرضه نمود. با وج

شود از شاپور برای گسترش  روحانیان زرتشتی، مانی موفق می

ایدئولوژی جدید خود اجازه تبلیغ بگیرد. او کتابی به 

نام شاپورگان را نیز تالیف کرده و به شاپور تقدیم 

  نمود.

 

شاه ساسانی که ظاهرا   بر کیش مانوی  -در دوره هرمز یکم 

د اما تحریکات کرتیر بود، گسترش دین با مشکلی مواجه نش

موجب شد که بهرام یکم ساسانی فرمان کشتن و دار آویختن 

به دنبال این حادثه و  مانی را در جندی شاپور صادر کند.

مهاجرت مانویان از ایران به سوی چین و روم و ممالک 

دوردست شاهنشاهی ساسانی، دین مانوی وارد مرحله نوی شد. 

است و به  گنوستیک انیهای عرف آیین مانوی که از فرقه

فروتنی و سیر عرفانی گرایش دارد، به مدت هشتاد سال دین 

 بود.  چین در اویغورستان رسمی دولت

 

منتشر  ایران در سرتاسر میالدی ۲۷۳ دین مانی تا پایان سال

های متمدن آن  شد و پس از آن با سرعت بیشتری سایر سرزمین

د زمان را نیز در برگرفت. از جایی که مانی خو

نامید، آیینش هرجا که  بشارت داده شده می فارقلیط را

رسید، به سرعت بر اساس زبان و فرهنگ و اسطوره های آن  می

ژگی از شد. همین وی آمد و به گونه یی بومی می منطقه در می

این مهم را  مانی خود عوامل اساسی پیشرفت و گسترش آن بود.

 است: به این صورت بیان کرده پارسی میانه به زبان

den ig man wizid az abarigan den i peshinigan pad dah xir fray ud 
wihtar ast...den i ahenagan pad yak shahr ud yak izwan bud. den 

i man ad ku pad harw shahr ud wisp izwan paydag bawad ud pad 
shahran duran keshihed 

 ترجمه فارسی امروزی:

دینی که من گزیدم، از دیگر دین پیشینیان به ده چیز 

برتر و بهتر باشد... دین پیشینیان به یک شهر و یک زبان 

ها  بود. پس دین من چنان است که به هر شهر و همه زبان

 پیدا خواهد بود و به کشورهای دور آموخته خواهد شد.

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B7%DB%B3_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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گردد و در  میانرودان باز می آغاز این آیین به

یا فرقه  مندایی که پیرو مذهب فاتک پدر مانی مداین نزدیکی

بود، راه نوی در پیش گرفت و قناعت گری  الخسائیه گنوسی

خود مانی به واسطه الهامی که بیان  ویژه یی پیشه کرد.

دریافت  همزاد یا همان توم یی به نام  داشته بود، از فرشته

و معاشقه با زنان پرهیز  شراب کرده، از خوردن گوشت و

پیشه ساخت. مانی که در محیطی  هندوستان کرده و راه سفر

از نگاه عقاید بومی در تضاد، پرورش یافته بود، باورهای 

مختلف ادیان رایج در آن منطقه را جذب نمود و در پی سفر 

نزدیکی دین مانوی  را نیز بدان افزود. تناسخ به هندوستان،

با دین مندایی و مسیحی و زرتشتی و بودایی و نیز 

 باشد.  های گنوسی موید این نکته می فرقه

 

 

 گسترش پیروان:

 

 
های سوم تا پنجم  نقشه نمایانگر نفود آیین مانی در سده

 بعد از مسیح

 

 

گرفتند  خاصی را پیش  مانویان برای گسترش آیین خود شیوه

و آن این بود که در هر منطقه جغرافیایی که نفوذ 

و اهریمنان اصلی دین را با  ایزدان کردند، نام خدا و می

ها و قهرمانان آن  ها و شخصیت اسطوره ها به نام حفظ ویژگی

گونه بود که پیروان جدید با این  آوردند. این منطقه در می

های  نیز از آن جا که استوره دین احساس بیگانگی نداشتند.

، ایرانی مانوی از ترکیب اسطوره ها و خدایان

الهام گرفته بود،  گنوسیویژه  به مسیحی و سامی ،هندی ،بابلی

حضور  بوداییان و مسیحیان و زرتشتیان در سطحی وسیع که

راحتی جای خود را در میان آن اهالی  داشتند، این دین به

 نمود. باز می

  

، بیشتر پیروان این دین مانی شدن از کشته در ایران، پس 

بود، به سوی شرق ایران  بابل و خوزستان شان که مرکز اصلی

اختالفات مذهبی   رهسپار گشتند. در مصر با وجود پیشینه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%AA%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ManichaeismSpread.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ManichaeismSpread.jpg?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
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ها،  و سایر ادیان و فرقه مهرپرستان میان مسیحیان و

 فزاینده راه رشد و ترقی را پیمود.   مانویت به گونه

 

گری رنگ و بوی مسیحی به خود گرفت و  در غرب نفوذ مانوی

مسیح معرفی کرده  فارقلیط که مانی خود را با وجود این

 عیسای بود، حجم زیادی از آثار مانوی غرب به ستایش

و  وارد ایزدان مانوی غرب شد. عیسیپرداخته شد. نام  مسیح

ید. بعدها وارد گرد عیسی های در بسیاری کتب، آموزه

های متعددی از مانویان غرب راه خود را ادامه دادند  فرقه

ها آنان را در  باعث شد که تا مدت عیسی و همین عالقه به

شمار آورند. بخشی از میراث  های مسیحی به زمره فرقه

های گنوسی و تعمیدی  رب نیز زیر تاثیر فرقهمانویان غ

اردن قرار داشت. در ایتالیا این مذهب از طریق مهاجران 

نفوذ  رم و نوژ ،ناپل اهل شمال افریقا به شهرهایی مانند

از حضور این آیین  ۵۲۴تا  ۳۷۲های  کرد. در خالل سال

ست است و در همین دوران، مانویت به هایی در د گزارش رم در

 نیز کشیده شد.  اسپانیا

 

تبار  که بیشتر اقوام ایرانی ُخَتن در غرب چین و

یی   گری به اندازه زیستند، مانوی می ها سغدی و سکاها مانند

رشد کرد که حتا میان مهاجمان بعدی آن منطقه که ترکی 

 بودند، نیز بسیار گسترش یافت و نزدیک اویغوریزبانان 

به یک قرن دین رسمی حکومت اویغوری چین شد. این اتفاق 

( با فتح ۷۸۰-۷۵۹) مئویو  -لی خاقان تنگ زمانی افتاد که

های مجاور، با این اندیشه نو آشنا شده بود. در  سرزمین

در باره پذیرش دین مانی « قرا بلقاسون»کتیبه یی به نام 

 از سوی ترکان اویغور آمده:

خاست،  ن برمیکشوری با عادات وحشیانه که بوی خون از آ»

به سرزمینی مبدل شد که مردمان آن به طبخ با سبزیجات 

وُکشتار در آن امری عادی بود،  روی آوردند. کشوری که ُکشت

 «.شدند مردمانش به نیکوکاری برانگیخته می

 

گذرانده بود، اطالعی  هندوستان که مانی زمانی را در با این

 گری در هندوستان در دست نیست. از نفوذ مانوی

 

 زوال کیش مانوی:

ظهور کرده بود،  شاپور یکم مانی که در دوران فرمانروایی

در پیشگاه وی حاضر شد و با ارائه کتاب دینی خود به 

خود  از وی اجازه تبلیغ گرفت. شاپورگان زبان پارسی به نام

کند هنگامی که در هندوستان بود،  بیان می کفاالیا مانی در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%B7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%8F%D8%AA%D9%8E%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%84%DB%8C_%E2%80%93_%D9%85%D8%A6%D9%88%DB%8C%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
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پیک درگذشت اردشیر بابکان را شنیده و به سرعت به سوی 

ایران آمده تا دین خود را بر شاپور یکم عرضه دارد. در 

که جانشین شاپور ساسانی  هرمز یکم ه یکساله پادشاهیدور

به  بهرام یکم بود، نیز مخالفتی با وی نشد، ولی در دوره

، زیر تعقیب قرار روحانیون زردشتی دلیل مخالفت شدید

گرفته، کشته شد و پیروانش نیز اسیر پیگرد و ایذاء 

 گشتند. 

 

ن مانوی در روم مسیحی نیز مانند ایران پس از شرایط دی

میالدی یعنی دو دهه پس از اعدام  ۲۹۷شاپور بود. در سال 

 امپراتور روم در باره گسترش این آیین در دیوکلسینمانی

لیسای کامپراتوری هشدار داده بود.  مدیترانه یی مناطق

و تکفیر مانویان را صادر کرد و پیروان آن  الحاد حکم روم

قدیس که از  سنت آگوستینبه شدت زیر فشار قرار گرفتند. 

رود، دوره یی را به  بزرگترین متکلمان مسیحی به شمار می

عنوان پیرو مانی گذرانده بود و پس از بازگشت به مسیحیت 

 خود حمالت تندی به مانویان بروز داد.  اعترافات در کتاب

 

ها وجود داشت و با روی  الفتدر دوره اسالمی نیز این مخ

مهدی خلیفه عباسی به فرزندش  شدیدتر شد. عباسیان کار آمدن

و مانویان را از جهان  زنادقه کند نسل هادی سفارش می

برای پیداکردن مانویان  خلفای عباسیبراندازد، یا مثال  

کردند  را وادار می روش خاصی داشتند. بدین گونه که آن ها

که مرغی را سر ببرند و از آن جا که آزار جانداران در 

آیین مانی روا نیست، آنان با سر باز زدن از این فرمان، 

به  شدند. ماهیت مانوی خود را آشکار نموده و کشته می

های هفدهم یا  رسد آیین مانی تا سده هرحال، به نظر می

ژه این که در چین هجدهم نیز دوام آورده باشد. به وی

است:  معبدی نسبتا  جدید کشف شده که بر روی آن نوشته شده

و این نامی نیست که در آیینی « به نام پدر روشنایی»

 دیگر به جز مانوی به کار رفته باشد. 

 

در مناطق غربی چین با این که دین مانوی 

های اویغور آن را  پذیرفته شده بود و خاقان اویغورها میان

به عنوان دین رسمی دربار شناخته بودند، اما پس از شکست 

وی مطرود و پس از مدتی جای دین مان قرقیزها ایغورها از

سپرد. هرچند شواهدی از حیات دراز مدت  اسالم خود را به

است. مانده این آیین در آن منطقه و البته در اختفا باقی
  

 

 اسطوره ها و ایزدان مانوی:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ی آن گونه که خواست مانی بوده، در هر منطقه با دین مانو

شد. به نحوی که  بومی تلفیق میاسطوره های  باورها و

با متون  سریانی و اسطوره های این دین در متون ایزدان نام

فارسی میانه متفاوت است که بیشتر رنگ و بوی ایرانی 

حد زیادی زیر نفوذ  دارد. متون قبطی و رومی نیز تا

مصر نیز این نکته را به  های پاپیروس عقاید مسیحی است و

های  اما اسطوره آفرینش با وجود تفاوت کند. خوبی اثبات می

یشتر بر پایه ثنویت ایرانی و ها یکی است و ب ها و جای نام

تفکیک قلمرو روشنی و تاریکی که ریشه در 

در طرح اسطوره های دینی  است. دارد، بنا شده زروانی عقاید

است.  بردههای هندی نیز مشخصا بهره  آفریننده از سنت

و سرنوشت جهان به چهار دوره جدایی نور و  آفرینش دوران

ظلمت، آفرینش نخستین، آفرینش دوم، آفرینش سوم و پایان 

 شود.  جهان و شکست تاریکی تقسیم می

 

 کامل نور و ظلمت:دوران جدایی 

در آیین مانی آمده که در آغاز جهان بر دو بخش بود که 

خوبی و نور در باال بود و از سه جهت شمال و شرق و غرب 

نامحدود و تاریکی و بدی در زیر بود و از سمت جنوب و 

جهان نور جهان شادی و پاکی و  شرق و غرب نامحدودی داشت.

بود و در زیر که محلی کثیف « زروان»جای خدای آسمانی یا 

زروان یا  برد. و پلیدش خوانده بود، خدای تاریکی بسر می

پدر روشنایی در اوج خرد و شادی بود و سرزمین تاریکی 

آفرینش  قلمرو فرمانروایی جاهل و کودن بود و هیچ چیز از

دانست. میان نور و ظلمت جنگی در گرفت که  خدایی نیز نمی

پیروز شد و نور و روح به اسارت تاریکی  اهریمن در نهایت

 و ظلمت و جسم رفتند. مانی بر این باور بود که این

 است.  مانده اسارت همچنان باقی

 

 آفرینش نخست و نبرد میان جهان بدی و روشنایی:

های مانوی، روشنایی و تاریکی هر دو ازلی و  در اسطوره

اند و از هم جدا  قدیم بوده و پیش از آفرینش وجود داشته

اما نور از جایگاه اصلی خود به سرای جسمانی و  اند. بوده

کند. زمانی شهریار تاریکی به  میتاریکی جهان مادی سقوط 

های نور به وجد  مرز دیار روشنی آمده و با دیدن فروزه

آمده دچار حسد و رشک شد و بنا را بر فتح دیار روشنایی 

زمانی که شهریار تاریکی که به صورت بیکرانه در  گذارد.

جنوب سرزمین روشنایی قرار داشت، به جهان نورانی چشم 

مادر زندگی را  ٬زرواننایی یا همان شهریار روش ٬طمع دوخت

را آفرید  هرمزد بغ پدید آورد و از او انسان نخستین یعنی

تا رهبر سپاه روشنی برابر تاریکی باشد. هرمزد بغ نیز 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%BA
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از وجود خود پنج فرزند ساطع کرد که 

 باشند.  امهرسپندان همان

 

ر نبردی که میان هرمزد بغ و خدای تاریکی صورت گرفت، د

او شکست خورد و به اسارت تاریکی رفت و مدهوش بر روی 

های نور را یافت و  خاک افتاد. این گونه بود که ظلمت رگه

های نور که ناشی از وجود  جهان تاریک جسمانی دارای فروزه

هرمزد بغ و امهرسپندان است، شد. امهرسپندان به 

او را از جهان  دوست روشنان و ایزد بانو نریسه ایزد کمک

بازگشت.  زروان ٬تاریکی رها کردند و او به دیار پدر خود

ها به شمار می رود. هرمزد بغ در دین  او نیای همه انسان

در اسارت ماده می باشد و در ادبیات  روح مانی نماد ازلی

 مانوی نماد انسان دربند جهان خاکی است.

 

 :آفرینش دوم و تالش برای رهایی هرمزد بغ

های نور، به گفته  با به اسارت رفتن هرمزد بغ و پاره

یا ایزدانی این دو را از هم جدا  ایزد مانی الزم بود که

مزد بغ برای نجات هر مهر ایزد نمایند. ایزدانی به رهبری

مهر ایزد پس از نبردی  روانه سرزمین تاریکی شدند.

سنگین، هرمزد بغ را از اسارت رهانده و جهانی با پیکره 

دیوان شکست خورده در سرزمین ظلمت فراهم آورد و به امید 

 رهایی از جهان مادی نشست. 

 

اسطوره یی ایران است. انسان دور  کیومرث هرمزد بغ همان

افتاده از سرزمین نور همیشه در غصه و مویه جهان نورانی 

و زادگاه و خاستگاه اصلی خویش است که درد هجران داشته 

گذراند. هرمزد بغ در نهایت  و همیشه را در آرزوی وصال می

به وسیله  امهرسپندان نورانیرهایی یافت اما ذرات 

آرزوی مانویان جدایی  نیروهای اهریمنی بلعیده شدند.

کامل نور از سرزمین ظلمت است که انسان گرفتار آن است. 

به  مهر ایزدرهایی دادن هرمزد بغ و امهراسپندان برای 

تازد و دیوان را از پیش رو بر  سوی سرزمین تاریکی می

را نجات داده و از تن دیوان تار و  هرمزد بغ دارد و می

کند. با این  مار شده چهار ستون جهان امروزی را خلق می

در تن  امهرسپندانهای نور  که او موفق بود اما پاره

ماند و در این  دیوانی که آن ها را بلعیده بودند، باقی

دوره بود که نور و ظلمت در جهان مادی امروزی با هم 

 ترکیب شدند. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 های نور: آفرینش سوم و خلق انسان و رهایی پاره

بخشیدن به این انوار  در متون مانوی آمده که برای رهایی

دوشیزه  و نریسه ایزد های اسیر شده، دو ایزد دیگر به نام

مامور این کار شدند که نر و ماده بوده و ظاهری  روشنی

آن ها موفق شدند که از طریق تهیج دیوان  اغواگر داشتند.

نر و ماده، ذرات نور را از تن شان خارج کنند اما برخی 

سمانی امروزی از این ذرات نور بر زمین ریخته و جهان ج

های نورانی نیز  شکل گرفت که عالوه بر اهریمنی بودن، جنبه

دارد. اهریمن که آرزوی داشتن فرزندانی مانند نریسه 

های فروزنده نور دو انسان به  ایزد را داشت، از این پاره

های  گهمرد دارای گرایش های گهمرد و مردیانه آفرید. نام

گهمرد از آمیزش با  نورانی بود و مردیانه اسیر شهوات.

مردیانه پرهیز کرد تا این که در نهایت اغوا شد و از 

از جهان  عیسای درخشان آمیزش آن دو شیث به وجود آمد. سپس

درخت  ورانی به نزد گهمرد آمد و او را مصمم کرد که ازن

رد از آن درخت خورد و به هوش آمده و بخورد. گهم زندگی

حقیقت خود را باز یافت و به دنبال عیسای درخشان راهی 

های نور را در روح  دیار روشنایی گردید. و شیث که پاره

خود و آفرینش اهریمنی تاریک را در جسم خود دارد، در 

 پردازد.  ماند و به تولید نسل می جهان باقی می

 

 اسطوره پایان جهان:

های نور در جهان جسمانی تا پایان جهان  ان اسارت پارهدور

کند این  انجامد. در پایان جهان اهریمن تالش می به طول می

نورها را برای همیشه در اسارت نگاه دارد. در آن دوره 

گیرد و  نبردی میان نیروهای خدایی و تاریکی در می

و  عیسای درخشان ،نریسه ایزد های نور به دست سرانجام پاره

به بهشت نو  ستون روشنی شوند و از طریق ن بزرگ آزاد میبهم

  گردند. منتقل می

 

سال به طول  468دهد که  رخ می آتش بزرگ به دنبال آن پدیده

انجامد و همه موجودات اهریمنی و گناهکاران در آن فنا  می

د شوند. در پایان نیز گودالی به بزرگی دنیا ایجا می

کند و سنگی به بزرگی  شود و اهریمن به درون آن سقوط می می

گذارند و بدین گونه دوران وجود  همه دنیا بر در آن می

های نور محبوس  به دنبال آن پاره رسد. تاریکی به پایان می

است را  واپسین ایزد که نامش ایزدی رها شده، همگی پیکره

رفته و از آن جا  بهشت نو گیرند و به سوی به خود می

است،  پدر روشنایی که قلمرو شهریاری بهشت روشنی راهی

گردند و بدین ترتیب روند جدایی همیشگی نور و  رهسپار می

 شود.  ظلمت کامل می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C_(%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AA%D8%B4_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_(%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
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 تعالیم و آموزه های دینی:

از جایی که دین مانی از آمیزش چند آیین و کیش مختلف 

همچون 

 میترایی ،بودایی ،مندایی ،گنوسی ،مسیحی ،زروانی ،زرتشتی 

پدید آمده بود، ریشه و ماهیت آموزه هایش نیز  جاینی و

  گشت. به این عقاید باز می

 

در دین مانوی که دینی عرفانی و مبتنی بر ریاضت نفس 

ها و  های الزم یک دین که اسطوره ها و سنت بود، همه جنبه

ود، در نظر گرفته ش های کالمی را شامل می آداب و تبیین

رو، این دین که سودای جهانی شدن در سر  بود و از این شده

داشت، به سرعت در جوامع مختلف دنیای متمدن آن زمان رشد 

یافت. بسیاری از این تعلیمات ریشه گنوسی دارند 

ها به عبادت مشغول  دیناور خود زمانی در میان آن مانی که

 بود. 

 

 بینی مانوی: جهان

 از نیک بدی ناید و از بد ثمر  نیک

 ست، که آموخت به تفکیک مانی  این گفته

 دادار، اگر نیک و بدی هر دو از او بود

 دری نیز نکو بود پتیارگی و هرزه

 

بر مبنای روشنایی و تاریکی است و  هستی باور داشت که مانی

از همین رو است که دو ُبن خوبی و بدی وجود دارد. همچنین 

در نهایت روشنایی  پیروان این آیین باور داشتند که

)خوبی( است که چیره خواهد شد و همه جا را فرا خواهد 

شکند  بنابر گزارش مردان فرخ اوهرمزدادان در کتاب گرفت.

و جهان  اهریمن ، مانی جهان مادی را آفریدهگمانیک ویچار

معنوی و روحانی را آفریده خدای روشنایی یا 

دانست. از این رو، همیشه کشمکش میان جسم و  می زروان همان

ماده وجود دارد. مانی راه نجات را افزایش معرفت و 

دانست و براین باور بود که به این  شناخت و خودآگاهی می

وسیله بشر به گمراهی خود در شناخت واقعی که بر اثر 

تواند پس  ستگی با ماده به او دست داده آگاه شده و میپیو

است،  بهشت روشنی از مرگ به سرای جاودانه نور که همان

جاودان را بشتابد. او روح و آرامش حاکم بر بهشت 

  نامید. می نیروانا

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%DB%8C%DA%86%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7
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ها و  در عقاید مانوی روح در اسارت ماده وجود دارد و رگه

توان یافت و  آثار نور الهی را در همه پدیدها ی طبیعت می

ن انوار آزاد و به ذات اصلی خود که با پایان جهان ای

سرزمین روشنایی است، باز خواهند گشت. خدای بزرگ همان 

خدای روشنایی است که زروان نام دارد و پنج تجلی اصلی 

او عبارتند از: خرد، فهم، هوش، تفکر، تامل. انسان 

های نور خود توجه کرده و با پرهیز از  بایست به پاره می

شود، روح خود که حاوی نورالهی است  یهرچه به جسم مربوط م

رسد که این گونه  را از درون بدن آزاد نماید. به نظر می

با هندیان در زمان پیش از آغاز  مانی تفکر حاصل معاشرت

سفر کرده بود. این طرز تفکر  هندوستان رسالتش است که به

 نیز وجود دارد.  برهمنان میان

 

 ب:احکام و آدا

 سرود ب مای مقدس

 های مقدست خوشا مانستان

 اند که در اکناف جهان پراکنده

جا  هایت که در همه خوشا تاک

 اند گسترده

  خوشا فرزندانت که در همه

 اند اقلیم جهان آوازه یافته

جا  خوشا ب مای تو که اکنون همه

 پایدار گشته

چنان رودی که در تمامی زمین 

  ست. جاری

 

ذا و آزار جانداران، خاموش نمودن و آلودن کیش مانوی ای

آتش، ویران ساختن منابع گیاهی و آلودن آب را ناپسند 

شمرد. بر طبق عقاید مانویان، داشتن  می

مجاز نبوده و اصول دهگانه یی را برای  غالم و کنیز و برده

و  خدانجات خود قائل بودند که عبارت بود از ایمان به 

اش و دانش  اش )روشنایی و قدرت خداوندی های چهارگانه بزرگی

اش(، دوستی، بردباری، خرد، راستی، آشتی، شادی،  و پاکی

  مهربانی، خوش اخالقی، پاکدامنی و عفت.

 

های  نیوشاگان با این که رده پایین بودند و سختگیری

بایست از عواملی  ا نبود، اما میه های باالتر بر آن رده

مانند بت پرستی، دروغ، زنا، بخل، کشتن، دزدی و سحر و 

و  روزه و نماز جادو پرهیز نموده و اعمال مهم مذهبی مانند

صدقه را به جای آورند. 
 

ها چهار نماز روزانه  مانوی

داشتند که دو بار در روز رو به خورشید و دوبار در شب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87
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بایست با آب مسح  شد. آن ها می رو به ماه گزارده می

کردند. دو نوع روزه داشتند که یکی از آن ها دو روز  می

از بام تا شام بود و زمانش بر اساس شواهد  کامل و دیگری

مانوی پنج تاالر داشت که  های مانستانگشت.  نجومی تعیین می

  داران و دعاهای ایشان بود. یک تاالر مربوط به روزه

 

عیدی نیز داشتند که در روز پایانی ماه روزه ها  آن

را در دست  مانی شد. در روز عید، مردم تصویر برگزار می

کردند و یک تخت یا  گرفته و به گناهان خود اعتراف می

« بما»این عید را  گذاشتند. کرسی برای مانی خالی می

گذاشتند و با  مانوی پارچه سیاه بر سر می زنان نامیدند. می

کرده را نشانه اتحاد دانسته  . مشت گرهدادند مردان دست می

کردند. روش  و بوسیدن یکدیگر را رمز همدلی تلقی می

ایران متفاوت  زرتشتی های شان هم با جامعه خاکسپاری مرده

 گذاردند.  هنه در خاک میبود و مردگان خود را بر

 

 های دینی: مراتب و رده

ها و مراتب  پیروان مانی همگی در یک سطح نبودند و رده

خود را داشتند. رهبری جامعه مانوی جهان دست کسی بود که 

مقام نخست را داشت و جانشین مانی به شمار می رفت. مقر 

)آرخ گوس( نامیده « ساالر سارار/دین دین»اصلی رهبر که 

آسیای  این مرکزیت به عباسیان بود. در دوره بابل شد، در یم

رده که: آو« الفهرست»در  ابن ندیم منتقل شده بود. میانه

از جایی  «.است در زمان ما ریاست به سمرقند منتقل شده»

رساندن به جهان مادی که ماهیتی اهریمنی داشت،  که یاری

شد؛ به این  چندان سفارش نمی ازدواج مذموم و ناپسند بود،

نداشتند، ولی برای  زناشویی  باال اجازه نحو که مانویان رده

مانویان عادی مانعی نداشت. مانویان بر اساس علم و زهد 

 شدند:  تقسیم میو پرهیزگاری به پنج پایگان )درجه( 

ف ریسَتگان/ف ریشَتگان  یا َهموَزگان/َهموَژگان)آموزگاران(-۱

: باالترین رده دینی بودند و در هر )فرستادگان؛ رسوالن(

 شدند. زمان بیش از دوازده نفر نمی

: در هر ایسَپسَگان/ا سَپسَگان )اسقفان؛ شَّماسان/ُمشَمَّسان(-۲

 نفر بودند. ۷۲زمان 

ساالران  ساراران/مان مان یا َمهیسَتگان/َمه سَتگان )شیوخ(-۳

نفر از آنان وجود داشت و  ۳۶۰: در هر دوره )کشیشان(

ایشان   های مانوی( برعهده ها )نیایشگاه مان ستان  اداره

 بود.

: که به خواص مانوی نیز مشهورند و ویزیدگان )گزیدگان(-۴

 ها اطالق شده است. به آن صدیقان گاهی نام

: مستمعینی َنغوشاگان/نیوشاگان/نیوشایان )شنوندگان(-۵

کردند. شاید نام  ها را نیوش می بودند که آموزه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%85%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%81%D9%92%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%9B_%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%BE%D9%8E%D8%B3%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%90%D8%B3%D9%BE%D9%8E%D8%B3%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%A7%D8%B3%D9%82%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%9B_%D8%B4%D9%8E%D9%85%D9%91%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%8F%D8%B4%D9%8E%D9%85%D9%8E%D9%91%D8%B3%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8E%D9%87%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%85%D9%8E%D9%87%D9%90%D8%B3%D8%AA%D9%8E%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%AE)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D9%85%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%AF%DB%8C%D9%82%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8E%D8%BA%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%A7%D9%86/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86_(%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86)&action=edit&redlink=1
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ها  در متون اسالمی آن نیز از همین ریشه است. سَماع عرفانی

 اند. سَّماعون نامیده را

 

و گاهی در میان  ۴تا  ۱های  البته در میان رتبه

هایی دیگر نیز بودند که برای نمونه  وندگان، گروهشن

« َیزداَمذان»یا « خوانان خوانان/خروه خروش»توان به  می

، «نگارَگران»)نویسندگان؛ کاتبان(، « دبیران»)واعظان(، 

)سرایندگان « َمهرسَرایان»کاران(،  )تذهیب« َگران َنبیگان»

« سَران آف رین»سرایان(،  سرودهای ستایشی؛ شاعران و ترانه

« َگواگان/َگواهان»)رهبران گروه همنوازان یا همسَرایان(، 

)شنوندگان  کامل( « َنغوشاگان  برگزیده»)شاهدان؛ شهود(، 

 اشاره کرد.

 

بایست آزمون جدال با هواهای  شد، می که مانوی می کسی

نفسانی را موفق بگذراند و در آن صورت از آغاز به عنوان 

در این آزمون  ترک  عالیق  نفسانی شد. اگر  گزیده شناخته می

بود، در  خورد، اما باز هم دوستدار آیین مانوی می شکست می

 گرفت.  رده نیوشایان قرار می

 

 زندگی پس از مرگ:

شود.  زا و پاداش نمیصحبت چندانی از نظام ج مانوی در کیش

باورهای آنان بر این استوار است که اصل نور از اصل 

ظلمت جداست و کسی سزاوار رسیدن به نور و سرزمین 

ها منزه شده باشد. از این رو،  روشنایی است که از بدی

های معتقد به دین که در رده  انوار پاک و روح انسان

های  ها و دشواری  و یا باالتر بوده و سختی برگزیدگان دینی

  فرشته زندگی پرهیزگارانه را تحمل کرده باشند، توسط

و از آن جا  بهشت نو آمده، به سوی هرمزد بغ که از جانب یی

به سوی منشا ابدی نور که همان جایگاه زروان است، 

  شود. رهسپار می

 

افرادی که معتقد به دین مانوی هستند، ولی تاب همه 

ریاضت هارا نداشته و هنوز بطور کامل دل از لذات و 

قرار  نیوشایان اند، در رده دینی های دنیوی نگسسته دلبستگی

نیوشایان به دلیل این که هنوز دارای  گیرند. می

های دنیوی هستند و دلبستگی دارند، پس از مرگ با  ناپاکی

شوند. او جانب فرشته را  مواجه می دیو یک فرشته و یک

گیرد و فرشته در یک کشمکش اورا از دست دیوان نجات  می

حال، فرد نیوشاگ هنوز شایستگی ورود به  دهد. با این می

بهشت روشنایی را ندارد و برای همین باید در دنیا بماند 

شود  شود و بار دیگر به جهان بازگردانده میچندان تا پاک 

کند و این پدیده  و در جسمی دیگر حلول می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8E%D9%85%D8%A7%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF%D8%A8%D8%BA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88
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گویند و در مانوی این تناسخ را دردناک و  می تناسخ را

روان افرادی  نامیدند. می سمسارا آور دانسته و در اصطالح رنج

که در دین مانوی نباشند، خوب یا بد همگی به سرزمین 

ظلمات یا همان دوزخ مانوی افتاده و از رسیدن به سرزمین 

 شوند.  روشنایی محروم می

 

 فرقه های مانوی:

زیر پوشش خود و   دلیل پراکندگی و وسعت حوزه دین مانوی به

رسمی نبوده و  گاه دین نیز به این دلیل که تقریبا هیچ

ساسانی  هرمز یکم و شاپور یکم جز یک دوره کوتاه در زمان به

و از جهتی همیشه زیر  از حمایتی برخوردار نبوده

های  تدریج دارای فرقه شدیدترین حمالت قرار داشته، به

متعدد و جداگانه یی شد که فقدان مرکزیت دینی مانوی در 

های میانه )قرون وسطی( و ناتوانی در رساندن پیام  سده

 داد. یخود به همه مانویان را نشان م

  

های متعددی از این دین بیرون آمد که  در ایران فرقه

بود. هر دوی  دیناوری و مذهب مزدکی ترین آن ها مذهب مهم

دانند؛ ضمن این که  هایی مانوی می این مذاهب را شاخه

کامال آشکار است،  دینان خرم گری بر فرقه تاثیر مانوی

گرایی و برخی شاخه  یی از مزدک که برخی آن را شاخه طوری به

ندیک؛ اهل )ز زندیق اصطالح دانند. یی از آیین مانوی می

که امروز نیز  ها در ایران باقی ماند؛ چنان تاویل( تا مدت

رود و بهترین دستاویز برای مقابله با  کار می به

یی به نام   های نوین بود. همچنین دسته اندیشه

، در ایران «آفریدی دیناوران به»، پیش از «ها دیناوری»

ند، کردند. این فرقه که مانویان شرق ایران بود زندگی می

جدایی خود را از  شاد اوهرمزد با رهبری شخصی به نام

 الم استقالل نمودند. گری بابلی بیان و اع مانوی

 

ها تغییر نام دادند  در اروپا نیز با تغییر شرایط، مانوی

های  از جماعت ماندند. باقی اروپا ها در مناطق مختلف و مدت

 توان به مانده در اروپا می مانوی باقی

  سده بلغاری)دوستداران خدا( که باورمندان  ها بوگومیل  فرقه

دوازدهم میالدی بودند، اشاره 

دو فرقه مهم  آلبیژواها )پاکان( و کاتارها همچنین نمود.

مانوی بودند که تا سده دوازدهم میالدی در 

دلیل حمالت  شماری داشتند، اما به بی پیروان فرانسه جنوب

رفته  های داخلی فرانسه رفته پاپ و کلیسای روم و نیز جنگ

های بعدی ناپدید گشتند.  منزوی شده و احتماال در سده

شان را  خود نیز مذهب کاتارها رسد که نظر می به

های مانوی  از دیگر فرقه عاریت گرفته بودند. ها بوگومیل از

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%DB%8C%DA%A9%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%AF%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_(%D8%AF%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%82
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%BA%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%84%D8%A8%DB%8C%DA%98%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7&action=edit&redlink=1
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ها  ها )در بالکان و بوسنی(، پوبلیکانی توان به پاتارین می

ها  اشاره نمود. پولیسیان ها پولیسیان )در ایتالیا( و مذهب

رایشی مانوی اما در ظاهر مسیحی داشتند. این فرقه از گ

نظر  گذاری شد، و به سده هفتم میالدی در ارمنستان بنیاد

و اوایل سده هجدهم در  امپراتوری عثمانی رسد تا زمان می

این سرزمین هنوز دارای پیروان بوده است. در آن زمان 

متواری شده و در آن منطقه نام و  اتریش ها به پولیسیان

ان از میان رفت.ش نشان
  

 

 هنر و ادبیات:

مانویان در ثبت و نوشتن آثار دینی خود بسیار فعال 

بودند. آغاز کتابت میان مانویان با خود شخص مانی آغاز 

اقتباس کرد که  تدمری ر اساس الفبایرا ب خط مانوی شد. او

مانی آثار خود را  بود. گرفته شده خط آرامی خود آن نیز از

به دو زبان فارسی میانه و سریانی به رشته نگارش 

که از شاگردان باسواد و دبیر او بود،  مار امودرآورد. 

زبان را آغاز کرد.  زبان پارتی نوشتن آثار مانوی به

مانوی و اویغوری با خط خاص خود  نیز با خط سغدی و سغدی

 برای نوشتن آثار مانوی به کار رفتند. 

 

پدید آمد و در تمام مدت  زبان قبطی در مصر آثار مانوی به

نیز که زبان کتاب دینی  زبان فارسی میانه سیر دین مانوی

های مورد  خود مانی هم بود، به عنوان یکی از زبان

یی داشت. عمده   ت جایگاه ویژهاستفاده مانویان در کتاب

پهلوی  ،پارسی میانه ،سریانی آثار آن ها به زبان های

 زبان قبطی و چینی ،سغدی ،ترکی اویغوری (،پارتی )اشکانی

  نوشته شده است.

 

ها و اشعار و داستان کوتاه نمادین  در این میان سروده

به نگارش درآمده است. اکثر این آثار  آسیای میانه نیز در

است و در کل مجموعه آثاری  در آسیای میانه به دست آمده

که از مانویان تا به امروز برجای مانده، بیش از هفت 

را  شعر سپید های باشد. نخستین نمونه هزار نوشته مختلف می

اند. از میان آثار مهم مانوی که  به مانویان نسبت داده

کتاب  توان به های تورفان یا مصر کشف شدند، می در ویرانه

زبور  فارسی، شاپورگانهایی چون 

مود. همچنین سریانی اشاره ن رازان و کفاالیا قبطی، مانی

های پارتی، سغدی و  آثار پراکنده بیشماری هم به زبان

اویغوری به دست آمده که بیشتر ترجمه متون سریانی و 

 باشند.  فارسی میانه هستند یا این که سرود می

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C)
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و خط خوش میان مانویان بسیار رایج و  نقاشی ،موسیقی

پسندیده بود. وجود اشعار هجایی در آثار مانوی تورفان 

دهد که متون مذهبی و عبادی مانوی به سرود و به  نشان می

هایی که  حاشیه نگاری کتاب شده است. صورت ترانه خوانده می

شد، در میان مانویان امری رایج  بر روی چرم نوشته می

بوده و به همین جهت آنان به نگارگری نیز در ایران شهره 

توان به  های مانی می بودند. از آثار مانوی به جز نوشته

چین و کتاب خوستووانیفت و  تورفان اسناد به دست آمده از

ترجمه اویغوری آن و نیز برخی آثار قبطی به دست آمده در 

  مصر اشاره کرد.

 

هنر مانویان در نقاشی و نگارگری بر روی صفحات کتاب 

در دوران اسالمی گردید. به نحوی  تذهیب موجب شکلگیری هنر

نگاری  که تذهیب قرآن را متاثر از عالقه مانویان به حاشیه

اند که گاهی با طال و نقره  های دینی خود دانسته کتاب

است. از جایی که مانی پیامبر خود اهل صنعت و  همراه بوده

و در ادبیات ایران نیز به همین شهره گشته،  هنر بوده

مانویان نیز به تبعیت پیامبر خود در این راستا بسیار 

، موسیقی اینان هنرهای زیادی همچون فعال بودند.

یی عبادت برشمرده و ضمن   را گونه نویسی خوش ،تذهیب ،نقاشی

کوشیدند تا نور محبوس در ماده را آزاد و عروج  آن می

روشنایی به سرزمین اصلی خود را در خالل آفرینش گوناگون 

 آثار هنری عرضه نمایند. 

 

 نمونه یی از اشعار مانویان

 خسته مشو ای خ َرد؛

 عشق. تن درمده ای

 بیا گ رد آییم؛

 و او را دریابیم؛

 هاست؛ که پنهان از دیده

 گوید. که خموش است و سخن می

 اند؛ دو گوهر کز آغاز بوده

 آن  َمغاک؛

 و او کز بلندا،

 درخشنده است.

 تاریکی فراز رفته؛

 است.  روشنی اما هبوط کرده

 خسته مشو ای خ َرد؛

 تن درمده ای عشق.

 ست؛ ی زندگی مرگ چشنده

 ی مرگ. ندگی چشندهز

 آوردگاه  وحشت گسترده است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B0%D9%87%DB%8C%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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 خسته مشو ای خ َرد؛

 تن درمده ای عشق.

 چه ب شکوه این عشق؛

 چه ب شکوه این خ َرد.

 عشق آواره شد؛

 وجویش. خ َرد در جست

 

 های مانویان سرشناس: فهرست نام

 یاران و شاگردان )حواریون( مانی:

 

 فات ق/پاتیک/پاتیکیوس )پدر مانی( .1

 /آموس )حواری مانی در خاورزمین(آمو    .2

َاّدا/َادای/آدیمانتوس/بوداس )حواری مانی در باختر   .3

 (بوش ل/مودیون و تمباحثا  زمین؛ نویسنده

 سیس/سیسین/سیسینیوس )نخستین جانشین مانی(  .4

 یوس )دومین جانشین مانی( اینای/اینا  .5

 توم/توماس )از سرایندگان زبور مانوی(  .6

 ه رماس   .7

 زکیه/زاکو/زاکوا/زاکواس/آکواس ابی .8

 ابرای/اَبربی/بهرایا/بارایئ س/بارایاس .9

 خابارات/گاوریاوی/َگبریاب/َگبریابوس   .10

 فافی/پاپی/پاپوس   .11

 آگاپیوس   .12

 اوزی/اوزای/اوز ئوس   .13

 سالم/سَلمای/سَلمایوس  .14

 ی/کوستایوس دبیرکوشتا  .15

 سوس آبیه   .16

 ه راکلید س )از سرایندگان زبور مانوی(   .17

 اورادیس/آراد س   .18

 شمعون   .19

 توربو   .20

خداوندگار کوروش/سیروس )از سرایندگان زبور    .21

 مانوی(

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%90%D9%84/%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 ابزاخیای پارسی   .22

 نوح زاَدگ/بار نوح مترجم.  .23

 

 بزرگان و بلندپایگان مانوی:

و کردستان(، م هر  شاد اورَمزد )پیشوای دیناوران  خراسان

اورَمزد، خورشید َوهمن/َوهمن خورشید، نازک ایزد، 

یزدانَبخت، م قالص، م هر، برزم هر، ابوهالل دیجوری/دیحوری، 

ابوسعید رحا، ابوعلی رحا، ابویحیا الرییس، ابوالحسن 

دمشقی، نصر بن هرمزد سمرقندی، جعد بن درهم، فاستوس 

(، کاپیتوال ی نویسنده )اسَپسَگ/اسقف مانوی در شمال افریقا؛

رومی که در پاسخ به   فورتوناتوس، سکوندینوس )شنونده

هایی دارد(، ف لیکس، اسقف سلیمان،  آگوستین نوشته

)از زنان گزیده(، ژولیای تیموثی/تیموتی، م نوش/َمیَنق 

 یی )از زنان گزیده(.  انطاکیه

 

 سایر پیروان مانی و برخی شهدای مانوی:

های دیگری همچون  ها و لقب مریم )مادر مانی، که به نام

نوشیت/یوسیت، َتق شیت/َتَقشیت، میس/رامیس، »

شود(،  نیز شناخته می« اوتاخیم/اوتاشیم، كاروتسا/كاروسا

ر یا پالمیرا(، بوگو خان/مویو خان/آلپ تدم  ز نوبیا )ملکه

لی )شاه ترکان اویغور یا تغزغز(، هرمزد -قتلغ/خاقان تنگ

اردشیر/هرمزد یکم )بزرگترین پسر شاپور نخست و سومین 

شاه، م هرشاه )برادر شاپور نخست(،  پادشاه ساسانی(، توران

شاه پیروز )برادر شاپور نخست(، شاه بات/بادیا، شاه 

َدوان ویسپوهر )شاهزاده اشکانی(، تیرم هر، َار

راشتین/راشین، رامین/رمین/رمی، اردشیر، اهواز، 

اردد/خرداد، سهراب، مهرنیوشا، یحیای مانوی، یوحنای 

مانوی، سعیوس، افعند، زابد، شاثل، سلنی/سلنا، بحرانا، 

حدانا، حطا، اخا/اجا، افقوریا/انقوریا، 

دس، ابای عبدبال/عبدیاییل، عبد ی سوع، ابی یسام مهن

تلمیذ، ت ئونا، مریم )همسر ت ئونا(، کلئوپاترا، ج منوت، 

پنایی،  پشایی، آبه ویجیل، پلوسیان، پاشال، پشایی، آبه

سیرا، یوستاثیوس/یوستافیوس،  پولیدوکسوس، آبه آبه

ُکنستانتیوس، اوستفیوس، ائوکاریستوس، فوتینوس، 

ویکتورینوس، سیمپلیکیانوس پدر  آنتونیوس، آفثونیوس 

اسکندرانی، َمرُقس م مفیسی، بارسیمس ن ستوری، ویکتورینای 

اسپانیایی، پائولوس پسر کالینیسی، فیلون، آپکت، 

پائول/ُپل اهل هیپو، خواهر  پائول/ُپل، آدو اهل آدیاب نه، 

کاندیدا اهل تیپاسا، باسا اهل لیدیا )از زنان گزیده(، 

یال ماریا، المپادیا )از زنان شنونده(، کایساریا، لوس

« سیسینیوس»هسین )احتماال -سزو-)دختر کایساریا(، مو

-تا، تائو-توئو، تین-هی-ین، تسو-لوئو-حواری مانی(، نا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A7
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حواری « آمو»مائو )احتماال -نی، وی-یه، مانگ-مینگ، مو

 حواری مانی(.« َاّدا»تو )احتماال -مانی(، آ

 

 دوستداران و پشتیبانان آیین مانوی )زنادقه(:

نی، بهرام دوم ساسانی، نرسی/نرسه شاپور نخست ساسا

)هفتمین پادشاه ساسانی و برادر شاپور یکم(، زردشت 

خورَّگان فسایی/بوندوس، مزدک بامدادان/شروین اندرزگر، 

ی اموی(، مروان بن محمد  ولید بن یزید )یازدهمین خلیفه

اموی(، خالد بن عبدهللا قسری )حاکم اموی   )آخرین خلیفه

بن عدی )فرمانروای حیره(، ت س )شاه بصره و کوفه(، عمرو 

تانگ در   تخارستان/بلخ/باختر(، وو )امپراتریس سلسله

چین(، زکریای رازی، سلم خاسر، َحماد عجرد، زینب مغیره، 

ابوالعالء معری، ابوعیسا وراق، ابونواس، ابوتمار مطبب، 

شاکر، فضل  ابوالعباس ناشی، ابوشاکر دیصانی، ابن اخی ابی

رمکی، یزدان پور  باذان، ابن مقفع/روزبه برمکی، حسن ب

پور  دادویه، ابن راوندی، ابن طالوت، ابن سیابه، ابن 

الغیث، ابن زیاد هاللی، ابن االعمی  العوجا، ابن ابی ابی

الحریزی، بشار بن برد، صالح بن عبدالقدوس، محمد بن 

عباسی(،   احمد جیهانی، محمد بن عبیدهللا )کاتب مهدی خلیفه

عبدالملک الزیات )وزیر متوکل و واثق خلفای  محمد بن

عباسی(، اسحاق بن خلف، علی بن خلیل، علی بن ثابت، 

گذار جنبش پریسکیلیانی(، پائولوس  پریسکیلیانوس )بنیان

گذار جنبش پائولیسیانی(،  ارمنی/پدر گ ن سیوس )بنیان

ها(، کشیش  یوهان/ژان کریسوش ر )از پیشوایان پائولیسیان

گذار جنبش بوگومیلی/ خدادوستان(، واسیلی  یادبوگومیل )بن

ها(، جووانی/ژان د  لوجیو )از  )از پیشوایان بوگومیل

پیشوایان کاتارها/پاکان(، پاپا نیکینتا )از پیشوایان 

کاتارها(، ب رتران دان مارتی )از پیشوایان کاتارها(، 

-گذار جنبش والد نی(، لو ر والد س/پیتر والدو )بنیان یه پی

 ال )مبارز چینی(.-گ )ژنرال چینی(، فانگشینان

 

 مانوی معاصر:-نومانویان و گنوسیان ش به

رودولف ژوزف الر نتس ا شتاینر )موسس مکتب آنتروپوزوفی(، 

د ئودا روشه )از احیاگران کاتاریسم در فرانسه(، استفان 

یا کلیسای گنوسی در « ا کلیزیا ناستیکا»ا ی ه ول ر )اسقف 

ای َنصرای/دیوید کالرک )موسس جماعت امریکا(، َابا ی س

 در امریکا(.« های ناصوری ا س نی»

 

 :های بلندپایگان مانوی گفتاوردهایی از نوشته

کند؛ ناشنوایان ندا را  خورشید برای نابینایان طلوع نمی»

 «.شود های قدسی برای مردگان برپا نمی شنوند؛ و ضیافت نمی
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های  که نامهای مقدس(  های س َپند )کتاب این َنسک»

َورجاَوندشان، ستایش مهربانی مانی برانگیزند؛ این 

ماه بر شکوه  به سال و ماه به های خداوند که سال نشانه

ه هایش( بیافزایند... ]به روز  هایش )نیایشگا مان ستان

گاه که نبرد بزرگ نیکی و بدی برخیزد[ به  رستاخیز، آن

نگ لیون زینَدگ دستان دینداران و دادگران خواهند رسید: ا وَ 

)انجیل  زنده/جاوید/بزرگ(، نیان  زندگان )گنج  زندگانی؛ 

َکنزاالحیاء/َکنزالحیات؛ سمیتی ها(، کارنامه )ُبنگاهیگ؛ 

فَرقماطیا/پراگماتیا؛ رساله عملیه(، رازان 

)س فراالسرار/س فراالسفار؛ رساالت(، َکوان )غوالن؛ 

یب(، ها؛ مکات س فرالجبابره(، دیَبهان/دیبان )نامه

ها؛  ها )نیایش آف ریَونان )گاهان؛ سرودها؛ مزامیر( و َیشت

ها(، نگارنامه )َارَژنگ/َارَتنگ/آرَدَهنگ؛ سرود   مناجات

راستی/ندای  عدالت( و آرَدَهنگ ویفراس )تفسیر ارژنگ(، 

ناَمگ )رسالةاالصلین؛ مکاشفات  نور و ظلمت(،  دوُبن

های  (، و داستانشاهپوَرگان/شاپوَرگان )رازهای مبدا و معاد

کدام در آن زمان ناپیدا  پندآموز )حکایات تمثیلی(... هیچ

شان گیرند؟ تا به کی  نخواهند ماند... تا به کی نادیده

بار ]گناهکاران[  های آتش[ بسوزانند؟... هزاران ]بر کومه

ها  بار ]پرهیزگاران[ آن شان کنند؛ هزاران ها پنهان از دیده

نجام به دست نیکویان رسند. و را از نو نویسند؛ تا سرا

ها را ]از دل   در فَرشَگرد )پایان جهان(، دادگران گیتی آن

ها را بر چشمان و  ها[ بازجویند. اینان ]َنسک ویرانه

هایش بوسه زنند و گویند:  های خود نهند و[ بر نوشته سینه

ای خ َرد  بزرگی، ای ز ره سترگ فرشته روشنی )رسول  نور(، »

آیید؟ از کجا پیدا  ها پنهان شدید؟ از کجا می کجا از دیده

و من، شادمانم که پس از روزگاران دراز، این « شدید؟

مرگان سپرده  گنجینه آسمانی )صحف  مانی( به دست نژاد بی

ها  خواهد شد. به راستی که گمراهان، خداوندگار  این َنسک

ها  را نشناسند. ای شما نیکویان و ای دادگران که نوشته

های پرهیزگاری را  یابید، بگویید که چگونه این واژه را می

های ایزدان... نام خداوندگار  برخواهید خواند؟ نام

گنجینه را... و نام همه بلندپایگان را که جان خود 

]برای دین خدا دادند[... و نام رونویسان )کاتبان و 

خوشنویسان( و همچنین ویراستاران )نگارگران و 

برگزیدگان که روز و شب ]درخت   نام همه گران(... و َنبیگان

کردند... ]با چه زبانی یارای  زندگی[ را ستایش می

شان سر َخم کنم... بر  گفتنید؟[... من در برابر بزرگی

شان[  دانم که ]پیکرهای درخشان ها اشک ریزم... زیرا می آن

« کیش  روشنی»های  اند. آری، مان ستان کجای زمین آرمیده

که اهرمن  و بیگناهان ستم دیدند... جاییکوبیده شدند 

های گمراه  گری نیست از دست  ]راهبران[ آیین ایستد، یاری می

هایشان... تا که نشان  های خاطی( و آزار  خانواده )فرقه

دادگری فرارسد، به سرزمینی که در آن ُدرَوندان )ُمغان  
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که بر جهان ]تاریکی[ فرمان  دروغین( هستند؛ جایی

 «. گاه َمر ایشان را گریزگاهی نیست[ .. ]آنرانند. می

 

 عرفان مانوی و تاثیر آن بر تصوف اسالمی:

و تهذیب نفس است. خود  عرفان مذهب مانوی مذهبی مبتنی بر

در میان  میانرودان مانی که در

پرورش یافته بود، به مذهب مغتسله  گنوسی و مندایی های فرقه

باور داشت و غسل کردن و پاکی تن را برای عبادت اصل اول 

دانست اما ناگهان این مذهب را ترک گفت و با بیان این  می

که به پاکیزگی روان بیش از پاکیزگی تن نیاز است، اصطالح 

آب زنده را مطرح کرد که آبی مینوی و الهی بود و روح و 

نمود. در نظر مانویان تطهیر تنها از راه  روان را پاک می

شد. از دیگر  معرفت و پاکدامنی و محبت امکان پذیر می

باشد که بیش از ادیان  می« زنده»های عرفانی اصطالح  نشان

ن دیگر در مانوی گری کاربرد دارد. عارف و شناسا شد

بیانگر زنده بودن روح و نور دربند آدمی است و از این 

رو برای رهایی از ظلمت به دانش و معرفت نیاز مبرم وجود 

 دارد. 

 

انسان ترکیبی از جسم و روح است و روح انسان، در بند و 

اسارت جسم قرار دارد و با تقویت نور و بیدار نگهداشتن 

به عالم علوی و توان  آن در زمان مرگ گوهر پاکیزه را می

سرمین روشنایی رساند. عرفان مانوی دنیا را دیر مکافات 

پندارد و هرچه زودتر رخت بستن از جهان را  و سرای بدی می

آرزومند است. عرفان مانوی تاثیرات عمیقی بر عرفان 

اسالمی گذاشت. پرهیز از گوشت و لذات گمراه کننده 

جهان، بی جسمانی، بی عالقه بودن به کار و آبادسازی 

ارزشی جهان مادی، اسارت روح در جسم و جهان، پیوستن روح 

به عالم علوی از راه تهذیب نفس از تاثیرات ویژه آیین 

اند. بسیاری از  دانسته شده تصوف و ن اسالمیعرفا مانی بر

اعمال صوفیانه ریشه در آیین مانوی دارد.
. 

دلیل این 

ارتباط از دوران باستان به قرون اخیر از این است که در 

زمان گسترش عرفان اسالمی شمار زیادی از دانشمندان و 

تبار بودند مانند روزبه پسر  کاتبان ایرانی یا حتی مانوی

دادویه )ابن مقفع( و بسیاری از عارفان خراسان و 

محیطی رشد یافته بودند که به شدت زیر ماوراءالنهر در 

 تاثیر مذهب مانوی بود. 

 

ها و  و نیز قبطی خوزستان در بابل و مانویان گنوسیان وجود

مصریان مسلمان شده که به نوعی همگی درگیر آرای مانویان 

های خود بودند، عامل اصلی نفوذ صریح باورها و  در سرزمین

آداب مانوی به درون عرفان اسالمی شد. برخی از عارفان 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C#cite_note-125
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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مسلمان به اتهام زندقه و مانویت تکفیر و کشته شدند 

. حسین منصور حالج و الدین یحیی سهروردی شهاب مانند

نیز در این گذار بی  روزبه پسر دادویه )ابن مقفع( آثار

ان است. از مهمترین تاثیرات مانویت بر عرف سهم نبوده

گری  توان به مفاهیمی اشاره کرد که خاص مانوی اسالمی می

شدند اما عارفان  بوده و در دین حجاز ارزش شمرده نمی

ها را به دامنه اعمال خود  اسالمی به ویژه عجم آن صوفیان و

ها و  انند گرسنگی دادن به خود و روزهوارد نمودند م

نمازهای طوالنی، پرهیز از کار و شغل و پیشه و مذموم 

دانستن کار دنیا که در سنت اسالمی پسندیده نیست. و نیز 

تجرد و دوری از ازدواج میان عرفای اسالمی در صورتی است 

که در دین مانوی ازدواج مذموم بوده و دین اسالم برعکس 

 کند. ترغیب می ازدواج ها را به به کلی انسان

 

 تاریخچه پژوهش و شناخت دین مانوی:

تا پیش از سده بیستم، بیشتر اطالعات و آگاهی ما از آیین 

ندگان های تاریخدانان و نویس مانوی مبتنی بر گزارش

بود که از جایی که  زرتشتی و مسیحی، اسالمیادیان  متقدم

شد، مطالب  تلقی می الحاد دین مانوی گونه یی از بدعت و

 گری ترتیب بیشتر جانبدارانه و در مذمت مانوی

  بودند. شده داده

 

در اوایل قرن پیشین، شماری از آثار مانویان از میان 

شد و به مراه  بیرون کشیده چین تورفانهای انبوه واحه  شن

به دست آمد تصویر نوی از  آسیای میانهآثار دیگری که در 

ن هم بیگانه های پیشین چندا دین مانوی که البته با گزارش

نبود، به دست پژوهشگران افتاد. این آثار که به 

نوشته شده  سریانی و مانوی ،اویغوری، پهلوی ،سغدی خطوط

بودند، بسیاری از حقایق دینی مانویان را روشن کرد و به  

در  قبطی همین اندازه از اهمیت چند اثر سرود وار

به خط و زبان قبطی نیز به  مصردر  رگیپدربز و مانی ستایش

دهد دین مانوی از چه نظام یکپارچه و  دست آمد که نشان می

است. عمده  گسترده یی میان هواداران خود برخوردار بوده

 شود.  مربوط می زبور مانی آثار قبطی به دست آمده به کتاب

 

توان کتاب  گری را می مهمترین آثار سنتی مطالعه مانوی

این قدیس رومی اگرچه خود به  دانست. سنت آگوستین اعترافات

مدت نه سال مانوی بوده اما به دنبال توبه باز به 

گرود و در کتابش اگرچه مملو از حمله به  مسیحیت می

باشد، اما اطالعات جالبی از دین مانوی به دست  مانویان می

سنت دیگر نویسندگان مسیحی نیز همین رویه  دهد. می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C_%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%AA%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%BA%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%A8%D8%B7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
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را در قبال مانویان در پی گرفتند که با اعالم  آگوستین

و مبارزه  کلیسای کاتولیک الحاد و تکفیر مانویان از سوی

ها در مذمت ایشان نوشته  با آنان، این رساالت و کتاب

در رساالت خود به شدت به مانویان  پولس ایرانی همچنین شد.

تاخت. دیگر دانشمند مسیحی اسکندر اسیوطی در مصر  می

نمود که بسیاری از  مقاالت تندی بر ضد مانویان منتشر می

ایه شناخت و بررسی ماهیت آیین مانوی تا ها دستم آثار این

 پیش از قرن بیستم به شمار می رفتند.

 

به  خوزستان نیز به دنبال اعدام مانی در ساسانیان در دوره

اگرچه  مانویان به شرق بالد ساسانی گریختند. کرتیر تحریک

های خود را حفظ  همچنان سنت آذربایجان و خوزستان یی در  عده

ثار خود را نیز به شرق بردند. در دوره کردند، آ می

ساسانی و حتی پس از آن زرتشتیان در مذمت و نکوهش 

مانویان آثاری آفریدند و در بسیاری از آثار خود از 

مانی و عقاید مانویان نیز سخن راندند. یکی از بهترین 

موبد قرن  -این مراجع زرتشتی، مردان فرخ اوهرمزداتان

در یک فصل  شکند گمانیک وزار کتابهشتم میالدی است که در 

به توضیح عقاید مانویان پرداخته و یک یک آنان را به 

است  دینکرد همچنین در کتاب پهلوی ت.اس دنبال آن رد کرده

در آن  آذر فرنبغ فرخزادان که نویسنده زرتشتی آن به نام

دیده،  هایی از عقاید مانویان آن گونه که خود می گزارش

 است. ارائه کرده

  

در دوران اسالمی مانویان با عنوان زندیق شناخته 

سفارش  ها نیز در دوره خالفت عباسیان و کشتن آن شدند می

چند مورد از بزرگترین کشته شدگان مانوی آغاز  بود.  شده

روزبه پسر دادویه )ابن  توان نام برد که شامل اسالم را می

محمد بن سعید  ،صالح بن عبدالقدوس ،ابن ابی العوجا ،مقفع(

باشد که همگی به  می افشین و حسین منصور حالج ،بن حسان

در این دوره با  گری کشته شدند. اتهام زندقه و مانوی

وجود نابود شدن جوامع مانوی در بسیاری مناطق نویسندگان 

مسلمان بیش از پیشینیان به بررسی و بیان آراء مانویان 

ها نوشته شد که  اری در باره آنهای بسی پرداختند و کتاب

از بزرگترین  تقریبا  همگی در مذمت مانویه بود.

توان مسعودی،  نویسندگانی که به دین مانوی پرداختند، می

ابن ندیم، ابوریحان بیرونی، شهرستانی را نام برد 

مطالب  الفهرست نویسنده کتاب ابن ندیم و بیرونی که

سودمندتری در اختیار پژوهشگران قرار دادند و از تعصب 

 اند.  کمتری نیز برخوردار بوده

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA_%D8%A2%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF_%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A8%D8%BA_%D9%81%D8%B1%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%82%D9%81%D8%B9)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AC%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B4%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85)
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مین میالدی تنها منابع شناخت دین مانوی ه ۱۹۰۴تا سال 

آثار متعددی بودند که از سوی مخالفان مانویت تالیف شده 

برای یافتن  باستانشناسان بودند. در این سال گروهی از

های  ای تاریخی ویرانهیادمان ه

های علمی  شدند. به دنبال کاوش چین راهی ،تورفان باستانی

یی که ورودی آن برای مدت ده   دورن مغاره این افراد از

ها و  قرن بسته شده بود، آثار قدیمی مانوی بر روی برگ

ها که  کاغذها و صفحات چرمی بیرون کشیده شد. این یافته

در آغاز مشخص نبود به چه زبان و خطی نوشته شده و به چه 

ها و نهادهای پژوهشی در  یی تعلق دارد، به موزه  دوره

لین آلمان و سانکت پتربورگ روسیه منتقل لندن و بر

دانشمندان بزرگ زبانشناس مانند مولر در آلمان و  شد.

ها را آغاز کردند. مولر  زالمان در روسیه کار بر روی آن

بدون این که بداند اوراق پیش رویش به زبان پارتی نوشته 

هارا ترجمه و تکمیل نماید. در همین  اند، موفق شد آن شده

مجدد زنده شد و زمینه و  سغدی زبان از یاد رفتهتحقیقات 

 امکان شناخت این زبان از دست رفته پدید آمد. 

ایرانشناس نامی آثار  -والتر هنینگ حدود سی سال بعد،

نیز آثار  مری بویسمنتشر کرد.  آلمان ترجمه شده را در

را به همراه کلید آن به  انیهای ایر زبان نوشته شده به

چاپ رساند. در همان دوره کارل اشمیت به کشف بزرگ دیگری 

های قبطی مانوی را در مصر کشف و  نوشته نائل شد و دست

مجموعه فراوان آثار ترجمه شده واقعیت و  ترجمه نمود.

ماهیت اصلی آیین و باورهای مانوی را تاحد زیادی روشن 

 ساخت. 

 

مری  توان به شناسان جهان می ویاز بزرگترین مان

اشاره  پور مطلق اسم اسماعیلابوالق و والتر هنینگ ،بویس

 نمود.

 

 پانوشت ها:

1.  Smitīhā 

2.  wuzurgān āfrīwan 

3.  qašūddagān āfrīwan 

4.  qādūš 

5. ārdahang 

6.  ārdahang wifrās 

 منابع:

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C_%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1_%D9%87%D9%86%DB%8C%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82
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ران و نقش آفرینی های مردمی در ای راه توده، قیام .1

 ها مذهب در آن

2.  Judelson, Catherine. A dictionary for believers and 

nonbelievers Moscow: Progress Publishers     1989  

 . Manichaeism دانشنامه کاتولیک،  .3

تنها قومی که  نقل از خبرآنالین،آیدین آغداشلو، به   .4

 . پیامبر نقاش داشتند

های  روشنی: مانی و آموزه  فرشته میر فخرایی، مهشید.  .5

 ، ۱۳۸۷او، تهران: ققنوس، 
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 . شرقیان

  «مانی و مزدک -معرفی مفاخر ایران »  .7

   «میالدی ۲۷۶تا  ۱۵۲« پیامبر»مانی »  .8

های ایران باستان، دکتر مهری باقری، نشر  دین  .9

 قطره، 

10.  «ALCHASAI» دانشنامه ایرانیکا . 

11.  Manichaeism in Mesopotamia and the Roman East   

12.  Manichaeism and true Christianity   

13.  Manichaeism» Christian Mystery Schools, Cults, Heresies  . 

14.  Manichaeism I.J.S Taraporewalla:  Iran chamber society 

15.  «3rd Century Timeline: 201 to 300   

16.  A. Adam, Das Fortwirken des Manichäismus bei Augustin. In: 

ZKG (69) 1958, S. 1–25 

 . مانویان تاریخ و تمدن جهان باستان،  .17

 . مردمساالری «فلسفه مانوی»  .18

 . سایت اخبار زرتشتیان «معبد مانوی»  .19

 . ترک ها در عرصه تاریخ باشگاه اندیش،  .20

 . پایگاه ظهور دانش «متون دینی آیین مانی»  .21

در باره کتاب اسطوره آفرینش در آیین »   .22

  پور اسماعیل ،«مانی

  پور ، اسماعیل«اسطوره پایان جهان، اسطوره زروان»  .23

مهری باقری،  ،پژوهشکده باقرالعلوم ،«امشاسپندان»  .24

 ۹۸، ص۱۳۸۶دین های ایران باستان، نشر قطره، چاپ دوم،
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Manichaeism   
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