
 
  بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ھمانطوری که در نوشته خراسان وعده شده بود اينک مقالۀ ديگر عالمه کھزاد 
  .در مورد خراسان خدمت عالقمندان گرامی تقديم ميگردد

  
  خوانندگان ارجمند بايد يک نکته را در اين مقاالت مدنظر گيرند و

  ه و از آن روزگارآن اينکه اين مقاالت بسيار قديمی بود
  تا حال پيشرفت ھای زياد در روشن نمودن علمی اين

  موضوعات صورت گرفته است، اما در عين 
  زمان سؤاستفاده ھای مغرضانه سياسی ھم کم 

   .نبوده است
  

  ،تاريخی تان گرددعلمی باعث معلومات بيشتر اين مطالب اميد است 
  .چيزی که آرزوی اين بنياد است

  
   
  
  
  
  

  زادـريار کھـر فـداکت
  زادـنگی کھـرھـاد فـبني

  پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی

  
  



 2

  
  

  بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  انـراســخھپـتاالن و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  زادـھـی کـلـد عـمــاح

  
  
  
  
  

1326  



 3

  
  ناـراسـخھپتاالن و 
  

  
  

     بنيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد                                     زادـلی کھـد عـمـاح
  

) 53 تا 50از شماره (» آريانا«مقاالت مسلسل آقای غبار که در شماره ھای مجلۀ 
نشر شد ومقالۀ کوچکی که در ين » خراسان«و بصورت رسالۀ جداگانه راجع به ] 1326[

شايع گرديد، توجه مزيد خوانندگان » آريانا«) 50(زمينه از طرف آقای صدقی در شمارۀ 
بنده با عدم .  نويسندگان را بطرف اين اسم و مفھوم جغرافيائی و تاريخی آن جلب کردو

بينم، محض به غرض استقبال از تحقيقات فاضالنه ھمکار  صالحيتی که در خود می
نوشتم که در شمارۀ » رساله خراسان«محترم آقای غبار مقالۀ کوچکی به اسم تقريظ بر 

ديگر من در آن مقاله و حاال باز در اينجا بيشتر تعيين دو مقصد . گذشته اين نامه منتشر شد
و ديگر مراتب قدامت آن در » خراسان«مطلب است، يکی مفھوم لغوی و فيلولوژی کلمه 

تاريخ افغانستان که بھر دو جواب ھای تقريبی نزديک به صحت داده شد و در باب 
وعده به » آسان «ًو اجزای آن و مخصوصا معنی کلمه» خراسان«صورت تجزيه اسم 

  .داده شده بود) بن ونيست(نشر نظريات دانشمند فرانسوی 
  

در ين ميان پيش از اينکه زبان شناس فرانسوی برسد، يکی از علمای پارسی بمبئی، 
، پی اچ دی ناوساری، که در عالم تحقيقات شرقی با مدققين بزرگ فرانسه »انواال«موسيو 

، مؤسس قبل »دومرگان«با » سوز«ر حفريات ًدر اروپا و شرق کار کرده و عمال د
التاريخ شرق شامل بوده و سال گذشته در کلکته با ايشان آشنائی پيدا کردم، وارد کابل شد 

چون زبان و رسم الخط پھلوی ھنوز . و از محضر دانش و فيض علمی او مستفيد گرديدم
ه قابل اعتبار و ھم زبان و رسم الخط جامعه پارسی ھا ميباشد، معرفت او در ين رشت

مشاراليه عالوه بر اينکه ضمن صحبت ھای شفاھی معلوماتی به من داد، . اعتماد کلی است
رساله ئی از تاليفات خود را ھم عنايت نمود که در آن انواع مسکوکات يفتلی که در زبان 

پس موقع . نوشته دارد، شرح داده شده و مطالب مفيدی را حايز استو رسم الخط پھلوی 
لذکر غنيمت شمرده آنچه از صحبت و نگارش اين مرد فاضل راجع به دو مقصد فوق ارا 

  .بدست آمد، اينجا نشر ميکنيم
  
 از دو اديم، کلمه ايست ترکيبی که مرکبھمانطور که در مقاله گذشته شرح د» خراسان«

که » آفتاب«است به معنی » خور«جزء اولی ھمان کلمۀ . ميباشد) آسان(و ) ُخر(جزء 
تر ھم به آن اشاره شده و سابقه تاريخی لغوی آن تا ادبيات اوستائی ھم ميرسد زيرا پيش

در اوستا آمده و به ھمين صورت و شکل در ادبيات پھلوی و حتی فارسی » ھور«بشکل 
  .يا دری ھم استعمال گرديده است



 4

  
ادبی ترجمه ميکنند، باريکی ھای » مطلع«ًکه معموال آنرا » آسان«ترجمۀ جزء دوم يعنی 

را » آسان«کلمه » آنواال«موسيو . دارد و انتظار داشتيم توجيه صحيح لغوی آنرا پيدا کنيم
است با » سای«ًترجمه نموده و ميگويد که اصال ريشه کلمه فعل » قرارگاه«يا » مسند«
را » نشستن«ملتفت بايد بود که . است» نشستن«يا » جلوس«مقصوره که معنی آن ) يای(

استعمال ميکنيم، » مغرب«که در مورد » آفتاب نشست« با اصطالح با مفھوم عام آن
به معنی نشستن، جلوس کردن، قرار گرفتن و » سای«ريشه فعل . ارتباطی نيست

و بعضی » سايه«ھم موجود است و در کلمه » آسايش«استراحت داشتن در کلمه ترکيبی 
پيشوند است و ) آ. (استھم قابل تجزيه » آسان«خود کلمه  .کلمات ديگر ھم ديده ميشود

غبار به را آقای » آسان«چنانکه يکی از معانی کلمه . ميباشد» گاه«و » مسند«) سان(
مطابقت دارد » سای«نوشته اند که به مفھوم واقعی فعل » مکان شی«استناد تقويم البلدان، 

 کوه را ھم ميتوان مقر و مسند و محل تقرر و وقوع» کھسان«و به اين اساس کلمه ترکيبی 
  .ھا ترجمه نمود

  
، »مقر آفتاب«، »مسند الشمس«را » خراسان«معلومات ميتوانيم  حاال در روشنی اين

ملتفت بايد بود که از لحاظ نزاکت ادبی و دقت . تعبير نمائيم» آفتابگاه«، و »جايگاه آفتاب«
کمی فرق است و برای مفھوم اولی » مسندالشمس«و » مطلع الشمس«در معانی لغت ميان 

که عبارت از مشرق باشد ھم در زبان پھلوی و ھم در زبان دری کلمه ديگری است که 
» خوروران«ميباشد که نقطه مقابل آن يعنی مغرب را » خاوران«و » خاور«عبارت از 

فرق است و نبايد در معنی و » خراسان«و » خاوران«بران ميان بنأ. گويند» خوربدان«يا 
  .اقع شودتعبير  آندو التباس و اشتباه و

  
در مقالۀ گذشته در ين بابت . است» خراسان«مطلب دوم تعيين مراتب قدامت تاريخی اسم 

ھم تا اندازه ئی دقيق شده و گفته بوديم که از روی تذکر اين اسم در متون پھلوی مبدأ آن تا 
شبھه ئی نيست که اجزای کلمه . به عصر يفتلی ھا و کوشانی ھای خورد ميرسد

 نظر محض لغت به تفصيلی که داديم در اوستا و متون قديمه پھلوی را از» خراسان«
حتی از . ميتوان يافت ولی خود کلمه به شکل مرکب و به مفھوم اسم خاص در اوستا نيامده

ادب پھلوی قديم ھم اگر بوده با آنھا از ميان رفته و تنھا در آثار ادبی پھلوی قرون اخيره 
  .اشد، ديده شده است مسيحی ب9 و 8که مطلب از آن قرن 

  
بحيث اسم خاص محدود به اين دو قرن نيست بلکه مأخذی در » خراسان«مبدأ ظھور 

موئيز «. تر ھم شھادت ميدھند ًجود آن اقال در سه چھار قرن قبلدست است که بر و
و حدود آن حرف ميزند و از » خراسان«مؤرخ ارمنی در قرن پنج مسيحی از » دوخورن

در ين قرن که آنرا در تاريخ افغانستان قرن شکوه و عظمت يفتلی ھا آن معلوم ميشود که 
ميتوان خواند، اسم خراسان علم و معروف و معمول و مروج بود و به تفصيلی که خواھيم 

  . در مسکوکات شاھان يفتلی ذکر شده است،داد
  

 يفتلی ھا در تاريخ افغانستان در آخر قرن چھار ظھور ميکنند و قرن سوم قرن سقوط
. کوشانی ھای بزرگ و ظھور کوشانی ھای خورد و پيدا شدن ساسانی ھا در فارس است
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چون در اواسط اين قرن ساسانی ھا بنای تجاوز و کشورگشائی را بخاک ھای آريانا يعنی 
کوشان «خاک ھای شرق کشور فارس گذاشتند و عده ئی از شھزادگان ساسانی به لقب 

به مفھوم » خراسان«دند، احتمال دارد که کلمۀ بر کوشانی ھای کوچک سلطنت کر» شاه
در ادب و زبان پھلوی اين عصر افغانستان تشکل نموده و » سر زمين شرقی«اصطالحی 

بھر حال . شايد واضح آن ھم دبيران ساسانی باشند. علم گرديده و عموميت پيدا کرده باشد
سلطنت ميرسند، بصورت اين اسم در آغاز قرن پنجم مسيحی که يفتلی ھا بر سر اقتدار و 
عده ئی از يفتل شاھان . مشخص و واضح در مورد خاک ھای افغانستان استعمال ميشد

» خراسان خدای«يعنی » خراسان خواتای«يا » خراسان خواتاو«خويش را در مسکوکات 
معنی داشت ولی به » خدا«و » بادار«ًکلکه ايست پھلوی که اصال » خواتای«. خوانده اند

ھم استعمال ميشد و » پادشاه«در قرن اول ھجری به معنی  فرانسوی» ماسهھانری «قول 
اين اصطالح مخصوص خراسان و واليات مربوطۀ آن بود چنانکه پادشاھان کابل و زابل 

. وغيره کابل خدای، زابل خدای، بخارا خدای: از قبيل. ميگفتند» خدای«و مرو و بخارا را 
  .ی مسکوکات يفتلی آشکارا گرديدھم از رو» خراسان خدای«استعمال لقب 

  
شبھه ئی نيست که يفتلی ھا در تاريخ افغانستان اھميت بسزائی داشتند و عالوه بر قرن پنج 
که مختص به ايشان بوده در طی چندين قرن ديگر ھم بی دخالت نبودند ولی با اين وصف 

است، چه رسد متاسفانه معلومات ما نسبت به عصر حکمفرمائی و دوام نفوذ آنھا تاريک 
 در .ا که در تاريکی محض بوده و استبه مسکوکات و ادب و زبان و اجتماعيات آنھ

ًرسالۀ کوچکی که اخيرا بدست آمد، راجع به مسکوکات يفتلی ھا و استعمال اسم 
  :نکات مفيدی چند يافتم که اينجا به اقتباس و تذکر آن ميپردازم» خراسان«
  

. قرار دادم» ھپتالن و خراسان« که عنوان اين مقاله را خوانندگان محترم مالحظه فرمودند
بود، خواستيم نظر به ارتباطی » خراسان«اگر چه يکی از مقاصد اصلی تعيين قدامت اسم 

 در اطراف ھر دو کمی ،که در مسکوکات يفتلی ميان اين دو اسم خاص موجود است
  .صحبت کنيم

  
د، مبدأ ظھور مسکوکات يفتلی و برای اينکه موضوع از چوکات يک مقاله بيرون نشو

ًانواع آنرا بوقت ديگر گذاشته عجالتا به اين ميپردازيم که در يک دسته از مسکوکات يفتلی 
سانسکريت به   به اين ترتيب که در بعض آن زبان،زبان و رسم الخط پھلوی استعمال شده

  .رسم الخط برھمی و در برخی ديگر زبان يفتلی ھم مشھود است
  

دستۀ مسکوکات يفتلی را که زبان و رسم الخط پھلوی در آنھا استعمال » واالآن«موسيو 
نوع پنجم آنرا » خراسان«شده به ھشت نوع مختلف تقسيم ميکند و از نقطۀ نظر تذکر اسم 

   :در اينجا اقتباس و ترجمه ميکنيم
  
دستۀ پنجم مسکوکات يفتلی که در آنھا زبان و رسم الخط پھلوی استعمال شده "

خوانده و اين مضمون » تگين خراسان شاه«است که خود را » شاھی تگين«کات مسکو
نثی که بدور رخش زبانه ھای آتش ھاله ئی په سکه بطرف راست ھيکل نيم تنه مؤدر چ

يا » خراسان خوره» «ھرتزفلد«م تنه را اين ھيکل ني. تشکيل داده است، تحرير ميباشد
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آنرا ھيکل رب النوع آفتابی تصور نموده است » کننگھم«تشخيص داده و » فر خراسان«
 به بطرف چپ ھيکل مذکور تاريخی. ته بود از طالی سرخ در ملتان ساخ)1(»تورامانا«که 

» ھفتھفتاد و «که عبارت از » ھفت ھفتاد«يعنی » ھفت ھفتات«شيوۀ پھلوی بصورت 
اسم يفتلی اين تگين شاه بطرف راست تصوير او در روی سکه . باشد نوشته شده است

  ".بصورت مبھم در زبان يفتلی نوشته شده که خواندن آن ممکن نشد
  

بوديس » «ساندرا« افتاب ملتان تعبير کرده و رب النوع» کننگھم«نث که اين ھيکل مؤ
» ھرتزفلد«است که » فر خراسان» «االآنو«می پندارد، به عقيدۀ موسيو » اتوا ميترا

ضرب   عين اين ھيکل در روی يکی از مسکوکات خسرو دوم به.تشخيص نموده است
 . دست يفتلی ھا بضرب رسانيده استاز» خراسان«رسيده و اين سکه را بياد بود اشغال 

بعد » تگين خراسان شاه« مسيحی واقع شده است، سکه فوق الذکر 613اين واقعه در سال 
  .از سال اخير الذکر بضرب رسيده است

  
 دسته ششم مسکوکات يفتلی ھم قابل دقت و تذکر  است و ،به موضوعی که سر دست است

در روی سکه بطرف . از مضامين پھلوی روی و پشت آن معلومات زيادی بدست می آيد
ھپتر يا « دعائيه و بطرف چپ طور جمله» جاللت فزود«يعنی » پزوتخوره ا«راست 
پشتو ) ړ(آخر مانند ) ر(ھپتر يا ھپتل از ين جھت گفتيم که . نوشته شده است»  خواتاوھپتل

  شده در حاشيه ھمين سکه مضمونی ديگری به پھلوی نوشته.تلفظ ميشود) ل(بصورت 
بنام خدا "يعنی "  بای خواتاوبه نام يزات ھپتر يا ھپتل: " است که متن آن از ين قرار است

  .است» ايزد«ھمان » ايزت« در اينجا کلمه ".ن مرتان شاه ؟ه فلک جاه يفتالياپاشا
  

رو به » فر خراسان«ی ھيکل يعن» خراسان خوره«مجسمه نيم تنه در روی ديگری سکه 
 15«بطرف راست شکل مذکور تاريخ و محل ضرب آن يعنی . مقابل ديده ميشود

ادشاھان يفتلی که از روی اين مضامين معلوم ميشود که يکی از پ. مرقوم است» زاولستان
 وده و مقر سلطنت او زاولستان بود،ب» مردان شاه«يا » مرتان شاه«به احتمال غالب نام او 

اين مسئله پيش ما روشن است که صورت ضبط قديم . اين سکه را بضرب رسانيده
ًاصال اسم يکی از قبايل » زاول«و  بود» زاولستان«و » زاول«، »زابلستان«و » زابل«

ه و بعد از سقوط عصر ه در حوالی غزنه و اطراف آن مسکن اختيار نموديفتلی بود ک
دگان آن در نقاط مختلف مثل غزنه، جاغوری، مالستان،   وردک، ری يفتلی شھزاامپراتو

 غوربند و باميان سلطنت داشتند و مسکوکات آنھا چه نقره ئی و ميدان، سرچشمه، کاپيسا،
  .)2( حوالی غزنه کشف شده استچه مسی و حتی يک سکه طالئی آنھا ھم از

  
باز در اين » خراسان«بھر حال از موضوع خارج نشده و به مالحظه ميرسانيم که کلمه 

 محل ضرب آن واضح ميشود که در دورۀ سکه يفتلی مشھود است و اين دفعه از روی
حکمفرمائی يفتلی ھا زابلستان يعنی غزنه و اطراف آن واضح جزء خراسان بود و چون 

يتوان گفت که اين سکه از مرکز سلطنت يفتلی خراسان ممرکز زابلستان قديم بود، غزنه 
به ضرب رسيده است و شعرای قصيده سرای عصر محمودی حق داشتند که سلطان 

  .محمود زابلی را سلطان خراسان و شاه مشرق بخوانند
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 معلوم ،که در سکه قبلی تصريح شد) 77 (که در ين سکه ديده شده و تاريخ) 15(سال 
» آنواال«موسيو . نميشود که مربوط به کدام عھد است و از روی چه حساب گرفته شده

اولين کسی است که به خواندن آنھا قادر شده ولی مبدأ آن پيش او ھنوز مجھول است و 
  .احتمال دارد که کدام عھد يفتلی باشد که شروع و حساب آن ھنوز مجھول است

موسيو .  اند که پيشتر تا يک اندازه تفسير و تعبير شدکلماتی» ھپتر يا ھپتل خواتاو«
که در مجله مطالعات شرقی جلد پنجم طبع » بيلی .  و. ھه« به حواله يک مقاله  » آنواال«

ھفتاران «بصورت » سريانی« لندن نشر شده مينگارد که فقرۀ فارسی در سير پاک 1932
ميشود » ھپتالن«يا » ھپتران«ع آن ھپتر يا ھپتل صيغه واحد است که جم. ديده شده» خدای

ه ايست که در به عقيده او شکل سغدی متوسط کلم» خواتاو«. و يفتل و يفتاليان معنی دارند
شده و در نوشته ھای سغدی مکشوفه از آسيای مرکزی در رسم الخط » خواتای«پھلوی 

تاريخچه ارامی مربوط به قرن اول مسيحی ديده شده است و به اين ترتيب می بينيم که 
تا قرن اول عھد » خواتاو«بوده بشکل » خواتای«که در پھلوی » خدای«و » خدا«کلمه 

مخصوص در خراسان مورد استعمال » خواتای«پيشتر اشاره نموديم که . مسيحی ميرسد
در قرن اول ھجری به معنی شاه و پادشاه ھم استعمال » ھانری ماسه«داشت و بعقيده 

 شکی باقی نمی ماند که پيش از قرن اول ،ی استنباط شوداگر به مسکوکات يفتل. ميشد
» خراسان خواتاو«و » ھپتل خواتاو«استعمال شده و » شاه و پادشاه«ھجری ھم به مفھوم 

چون زبان دری خراسان يا . اين نظريه را ثابت ميسازد خراسان شاه و يفتل شاهيعنی 
در » شاه«عوض » خدای«ستعمال  پھلوی ميباشد، انافغانستان وارث مستقيم ادبيات و زبا

فردوسی طوسی در جاھای .  سه چھار قرن اول ھجری دوام داشتنقاط مختلف مملکت در
  . بخارا خدای و توران خدای تذکراتی داده است،مختلف از کابل خدای، زابل خدای

  
ھم تحقيقاتی نموده و ميگويد که در تاريخ اين وقت » مرتان شاه«راجع به » آنواال«موسيو 

. ھا دو مرتان شاه وجود داشته يکی پسر خسرو دوم و شيرين و ديگر برادر بھرام چوبين
 اتحاد ترک و ساسانی خسرو به اين ترتيب ميتوان گفت که بعد از شکست يفتلی ھا در اثر

.  باشد مرتان شاه را بحيث نايب السلطنت در اراضی مفتوحه يفتلی ھا مقرر کردهدوم اين
لقب داده و » يفتل شاه« مسيحی خويش را در زابلستان 7 قرن مشاراليه در ربع اول

  .سلطنت کرده است
  

 و پيش از ينکه بھر حال مطلب ما در استعمال کلمه خراسان در قرون پيش از اسالم است
در افغانستان » خراسان خواتاو«و » خراسان «، و لسان عربی نشر شوددين مقدس اسالم

حتی فر و . آنرا در مسکوکات خود استعمال ميکردندمعمول و مروج بود و يفتل شاھان 
رب النوع شکوه «بصورت جالل خراسان از خود سمبول و عالمه ئی ھم داشت که 

 مسيحی 5ارمنی که در قرن » موئيز دوخورن«.  در مسکوکات استعمال ميشد»خراسان
اقع شده يا يفتلی ھا و» ھپتالن« خراسان و حدود آن حرف ميزند، درست در قرن شکوه از
 ساسانی ھا چندين دفعه مقھور و منھدم شدند و شھزادگان و پادشاھان در اين عصر. بود

وبی نسبت به خراسان بدست  معلومات خ وايشان طور گروگان در دربار يفتلی ھا ماندند
در ھمين اوقات معلومات خود را راجع به خراسان يا  ً مؤرخ ارمنی ھم طبعا.آوردند

  .ن يفتلی ھا بدست آورده استبھترتر بگويم خراسا
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خالصه از ين مطالعات بطور نتيجه چنين استنباط ميتوانيم که خراسان بصفت اسم علم 
جغرافيائی و تاريخی و بصورت نام مملکت آريانای قديم و افغانستان معاصر در قرن پنجم 

ده و  طور حتم وجود خارجی پيدا کر،يا يفتليان ميباشد» ھپتالن«مسيحی که عصر شکوه 
دليل رسميت آن از طرف يفتل شاھان يا . ج مملکت علم و مشھور شده بوددر داخل و خار

تذکر صريح مسکوکات ايشان است که تا اوائل قرن ھفت حتی از طرف » ھپتل خواتاو«
 که» خراسان خواتای«يا » خراسان خواتاو«شاھان محلی يفتلی ھم دوام کرده است و لقب 

 بود  ئی لقب رسمی،ميشود» شاه خراسان«يا » خراسان شاه«ا ي» خراسان خدا«ترجمه آن 
که از طرف پادشاھان يفتلی خراسان يا افغانستان اتخاذ شده و در ديوان و دفتر رسالت و 

  .ضرابخانه معمول و مروج بود
  

می ھم عالوه برين اين را ھم ميتوانيم بگوئيم که خراسان از خود عالمه فارقه و نشان رس
نثی است با ھاله نور مرکب از زبانه ھای آتش  تنه مؤ از ھمان ھيکل نيمرتداشته که عبا

 يا فر و جالل »خراسان خوره«نقش بود و از » ھپتل شاھان«که در يک روی مسکوکات 
احتمال دارد که اين ھيکل با ديانت راه و رسم مذھبی يفتلی ھا . خراسان نمايندگی ميکرد

ًولی عجالتا تصريح نميتوانيم که ارتباط آن با آتش  بی دخالت نباشد 7 و 6 و 5در قرون 
بودائی نبودند و با ) يفتلی ھا(پرستی بوده يا با آفتاب پرستی؟ اينقدر ميدانيم که ھپتالن 

وجود عموميت آن در نيمه شرقی افغانستان با آن مخالفت داشتند و حتی از خرابی بعضی 
 آتش پرستی و آفتاب پرستی ھر دو در غير از ين ديانت. معابد بودائی خود داری نکردند

 در مملکت ما معمول بود و مسکوکاتی از يفتل شاھان در دست است ،قرونی که ذکر شد
چون يفتل شاھان در . که در بعضی قرص آفتاب و در برخی ديگر آتشکده نقش ميباشد

قليد نقش ضرب مسکوکات از ساسانيھا تقليد کرده اند، احتمال دارد که آتشکده را بر سبيل ت
معبدی در » تورامانا«ًکرده باشند و خود شان عموما پيرو آفتاب پرستی بودند چنانکه 

  .ندملتان برای اين ديانت آباد و ھيکل طالئی رب النوع آفتاب را در آنجا برقرار ساخته بود
   

با ھاله نوری که به دور چھره دارد و عالمه فارقه خراسان اتخاذ » فر خراسان«آيا ھيکل 
   تصوير مميزه آفتاب طالع نيست که برای سرزمين آفتاب اتخاذ شده بود؟،ده بودش
  
  ،2011 برنشر مجدد نوام//، کابل1326 ، اول سرطان، شمارۀ ششم سال پنجممجله آريانا/
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