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Abstract 

Due to the extensive territory including the fertile plains and the productive population, 

the Sasanids could attain the powerful and wealthy situation during the late antiquity. 

Nevertheless, the vast territory caused some problems regarding threatening the political 

integration of Iran. The eastern provinces locating far from the capital of the Sassanid 

government were in a very exposed position to invaders coming from Hephthalites as 

well-known groups of the invading nomads were considered as the main enemy of 

Sassanid in the eastern Iran. Hephthalites could occasionally determine the international 

relationships between Iran and its neighbours. Moreover, they played an important role 

in the formation of the cultural and artistic practices of the eastern Sassanid. In order to 

recognise the Hephthalites’ influence on the Sassanid Iran, we need firstly to study their 

ethnical attributes and lifestyles and secondly to know the borders of their territory 

throughout history. In pursuing these purposes, the paper, while relying on the historical 

documents, would explain the history of Hephthalites in eastern Iran and describe their 

material cultures indicating their history and culture. Synchronised study of history, 

geography, and material culture of the Hephthalites would help us to introduce a new 

approach to history and archaeology of the eastern Iran in Sassanid period. 
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 یعصر ساسان رانِیدر ا انیهپتال یو آثار فرهنگ خیبر تار یملأت

 

 * یکیخان لباف ثمیم

 

 چکیده  

 حفظ مینۀزدر  آورد،یبه ارمغان م یشاهنشاهان ساسان یکه برا یگذشته از ثروت و قدرت انیساسان قلمرو یگستردگ

 از شتریب داشت، فاصلهو مرکز حکومت  تختیپا با که رانیا یشرق ینواح. شدیم باعثرا  یمشکالت رانیا یکپارچگی

 نیاز ا یا بخش عمده رانیا یشرق االتیبه ا آنها یاندازدست و یهپتال اقوام هجوم. بود یدر معرض ناآرام گرید ینواح

 یالمللنیو روابط ب یاسیس یمشبر خط خیتار از یمقاطع در برآنکهعالوه انیهپتال. آورد یرا به وجود م ها یناآرام

 راتیتأث نیشناخت ا نیبنابرا. کردند فایا یاعمده نقش زین یهنر و یفرهنگ یالگوها نییتع در گذاشتند، ریتأث انیساسان

در ادوار مختلف  آنهاقلمرو  ییایحدود جغراف نییو به تع هاستیهپتال شتیمع ۀویو ش یقوم تیماه ۀدر گرو مطالع

 حیتشر رانیشرق ا در را یمرتبط با اقوام هپتال عیوقا ،یخیبر متون تار هیبا تک رو شیپ ۀمقال هدف، نیا با. است ازمندین

 آثار و یخیتار یایجغراف خ،یتار توأمان ۀمطالع. شمارد یبرم یخیتارشواهد  بۀمثارا به آنهافرهنگ  یماد آثارو  کند یم

 . است یساسان ۀدر دور رانیا یمناطق شرق یشناسو باستان خیتار ۀدر مطالع یدیجد کردیرو یراهگشا انیهپتال یفرهنگ
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   مقدمه

 ،یساسان هنشاهشا نیشاپور اول، دوم از یابهیکت در

 و چاچ تا یساسان رانِیا یسرحدات شرق ۀگستر

)عریان،  2است شدهو سغد و پیشاور ذکر  1کاش

و  یمعمار ،یآثار هنر ( و شاهد آن مدعا00: 1332

و افغانستان و  کستانیاست که امروزه از تاج یادب

عصر  خیبخش اعظم تار در 3.دیآیم دست هپاکستان ب

در  یشرق االتیا کهیاز زمان خصوص بهو  یساسان

قرار گرفتند، نفوذ  مروزیخراسان و ن یادار ۀحوز

در آن مناطق  انیساسان یاسیو س یفرهنگ قیعم

بیمذکور آس مناطق ن،یباوجوداداشته است.  انیجر

آن  ثروت سوکیاز زیرا بودند؛ رانیبخش ا نیرتریپذ

یسوو از ختیانگیبرم را گانیهمسا طمع ینواح

 ان،یساسان تختیمسافت از پا نیدر دورتر گر،ید

قبل از آنکه  نیبنابرا. داشتند قرار سفون،یت یعنی

و  وندش ایدر مقابل مهاجمان مه یساسان انیسپاه

 رانیا شرقاز  یعیوس یهابخش کنند، ییآراصف

جوالنگاه  هامدت تاو گاه  شد یم غارتدستخوش 

نیسرزم به مهاجمان ورود. بود گانهیب فیاقوام و طوا

 رانیا دیتهد یبه معنا خراسان اشغال و یشرق یها

( ردانی)ت ترکش را خراسان متقدمان، رونیابود. از

 خشم مردم بر خداوند هرگاه که اندپنداشته خداوند

 ه،یفقافکَنَد )ابن ریت آنها به خراسان جانب از ردیگ

1349 :161.) 

اول  ۀاز هزار که بودند یهمان مهاجمان رهایت آن

 چپاول را خراسان رواریبه بعد، زنج الدیقبل از م

. اندرانده شیپ رانیا غرب و مرکز تا گاه و اند کرده

ماساژت دهدیم اجازه یخیتار یهایآگاه کهییتاجا

)قرن چهارم و  هاداهه(، الدیم از قبل)قرن ششم  ها

(، الدیم از قبل)قرن سوم  هایپرن(، الدیم از قبلپنجم 

 ون)قر هایداریک(، الدیم از قبلسکاها )قرن دوم 

)قرن پنجم  هایهپتال(، یالدیمسوم و چهارم 

 دوم/یالدیمهشتم  تا)قرن ششم  هاترک(، یالدیم

(، یقمر چهارم/یالدیمغزنویان )قرن دهم  (،یقمر

غزان  (،یقمر پنجم /ی الدیم ازدهمی)قرن  انیسلجوق

(، مغوالن )قرن یقمر ششم/یالدیم)قرن دوازدهم 

)قرن  انیموری(، تیقمر هفتم/یالدیم زدهمیس

(، ازبکان )قرن یقمر هشتم/یالدیمچهاردهم 

ترکمانان  تیدرنها( و یقمر دهم /ی الدیمشانزدهم 

 زدهمیتا س ازدهمی/یالدیم)قرن هفدهم تا نوزدهم 

مهاجمان به خراسان  ۀریزنج خ،یتار طول در( یقمر

 .اندداده شکلرا 

 دیآیبرم یساسان ۀدور لیاوا خیتار از کهگونهآن

 زین ،یساسان پادشاه نیدوم و نیاول پور،و شا ریاردش

 هم و شانیا همدر شرق مواجه بودند و  یبا معارضان

 ران،یا یسرحدات شرق تیتثب یدر راستا اخالفشان

 یالدیقرن پنجم م در. زدند دست یاقدامات نظام به

از  یدیموج جد پنجم، بهرام یو در روزگار پادشاه

 شدظاهر  رانیشمال شرق ا یاقوام مهاجم در مرزها

 کیاز  شیب یعنی ،انوشیروانخسروتا روزگار  که

و  یپادشاهان ساسان یبرا یادهیمشکالت عد ،قرن

 هپتال نام باقوم که  نی. اکرد جادیخراسان ا یاهال

 نانچ یساسان ۀاز دور یدر مقطع شود،یشناخته م

 یعیوس یهابخش خراسان، برکه عالوه افتیقدرت 

و  شد متصرف زین را هندوستان یگوپتاها قلمرو از

 یقدرتمند یامپراتور شمندان،یاند یبرخ دهیعق به

 قدرت بسط و انیهپتال ظهور دیترد یب. داد لیتشک

بود که در فرهنگ، اقتصاد و  یمبتن یارکان بر شانیا

را  انیهپتال یروزیداشت. آنچه پ شهیر شانیا استیس

 و شانیا وخلقیخو با زد،یم رقم رزم یها دانیدر م

 ۀرا در پهن آنها ینبود و آنچه بقا ارتباطیب اکانشانین

از مناسبات  کرد،یم نیتضم ایآس ۀقار ۀانیاز م یعیوس

. نام نبود ریتأث یبآن روزگار  یهاقدرت نیب یخیتار

 و نیچ و رانیا یخیتار متون در هایو نشان هپتال
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 آن ۀمقابل و قیتطب به یاست؛ ول شده ثبت روم

 شانیفرهنگ ا یِماد شواهد با یخیتار یهاگزارش

است  برآن رو شیپ پژوهش. است شده پرداخته کمتر

یباق یفرهنگ آثار با یخیتار یهاگزارش انطباقتا با 

 شانیاحضور  خینو بر تار ییپرتو ان،یهپتالاز  مانده

و  لیتازه بر تحل یو روزن فکندیب رانیدر شرق ا

نیازا. دیبگشا انیهپتال یشناسو باستان خیتار ریتفس

آغاز  انیهپتال یشناسباستان و خیتارابتدا با  رو

 و یخیتار یهاگزارش برهیو سپس با تک میکن یم

سرگذشت  یبه بازخوان ،یشناختباستان یهاافتهی

 تالش نی. همچنمیپرداز یم یساسان ۀدر دور شانیا

 یپراکندگ و یخیتار متون از یریگبا بهره میکن یم

 نیا حضور یخیتار یایجغراف ان،یهپتال یفرهنگ  آثار

 رانیا فالت شرق و شرقشمال ۀرا در پهن اقوام

 یو آثار فرهنگ خیتوأمان تار ۀمطالع. میکن یبررس

 سرگذشت از تا کند یامکان را فراهم م نیا انیهپتال

شرق  خیو تار میآور دست به یتر شناخت کامل آنها

 .میکن لیتحل ترجامع یرا با نگاه رانیا

 

 انیهپتالو تبار  خاستگاه

شاخه را انیهپتال نظران،صاحب و نگارانخیتار اغلبِ

( 410تا409: 1393 م،یآلتها) دانندیم 4هون اقوام از یا

واقع  ،یدر منطقه آلتا یالدیم360 یهاکه در حدود سال

ظاهر  ،یدر غرب مغولستان و شرق قزاقستان امروز

را به سمت غرب و  شیشدند و به مرور قدرت خو

. (de la Vaissière, 2014: 183) گستراندند غربجنوب

 از شیپ که بودند یانیرانیا ان،یهپتال که برآنند زین یاعده

کوه در ران،یا فالت سمت به شیخو قلمرو گسترش

 در. (Frye, 1983: 370)بدخشان سکونت داشتند  یها

 5با نام  انیاز هپتال ینیمنابع چ
I-ta با  شانیو از پادشاه ا

 یانیشده است. در منابع سر ادی Yen-tai-i-li-t’o 6نام

و  Aβδελαι  یونانی در ،aβdel و eptalitرا  انیهپتال

Eφθαλιται، یارمن در hep’t‘al، انهیم یدر فارس ēftāl 

 طالیه نو یفارس منابع در و طلیه یعرب در ،hyōn زیو ن

 .(Altheim, 1959: 41–43) انددهینام

 (Procopius of Caesarea) یاهیصریق وسیپروکوپ

 یارا شاخه انیهپتال ،یروم مورخ(، م554تا500)حدود 

 یهاهون» عنوان با آنها از واست  دانستهها از هون

 یول ؛(19: 1332 وس،ی)پروکوپ استکرده  ادی «دیسف

ورسوم از آداب و لیدر شما آنهاکه  است کردهاظهار 

 وس،یند. به گزارش پروکوپبودبرادرزادگانشان متفاوت 

 یاما زندگ ؛ندشتها دا با هون ینام و نژاد مشترک انیهپتال

اقامت  یزیحاصلخ نیو در سرزم شتندندا یصحراگرد

که  یفیو برخالف توص داشتند دی. آنان پوست سفداشتند

نداشتند.  یزشت و بد منظر ۀافیاست، ق  ها شدهاز هون

کردند و چون یمردگان خود را در خاک دفن م انیهپتال

 را مانشیند از تن ستیمرد تا بیم سرانشان از یکی

کامل  طور بهآداب  نیکردند و ایم گور در او همراه

گرفتند یم شیها در پمتفاوت بود با آنچه هون

 کستانیتاج کشور جنوب در(. 20: 1332 وس،یپروکوپ)

 فاتیتوص که استشده  ییشناسا ییگورها یامروز

 درمشکوفه  ی. در گورسازدیم مستند را وسیپروکوپ

 جسد چند از فیرد دو ،(Baba Tepe)باباتپه  یکینزد

مرد  کی کریپنج جسد، پ یکه بر رو است شده ییشناسا

 حالت از زین جسد چند ۀجمجم. استقرار داده شده 

 استشکل داده  رییو تغ است شده خارج یعاد

(Kaбaнoв, 1977: 127-130) .یهانیتدف گرید از 

 توداشیبا به موسوم یهاکورگان از دیبا یهپتال

(Baitudash)  پنج شهر شرقجنوب یلومتریک 13در 

 35تا10 قطر به ییهاسردابه آن در که کرد ادی کستانیتاج

 شده افتی یگنبد پوشش با متر، 0تا2 ارتفاع و متر

 یگرید ۀ. مجموع  (Абдуллаев, 1983: 69-79)است

واقع در  نیریش ۀدر محوط زیگور ن نیمتشکل از چند

 که استشده  ییشناسا کستانیسغد در شمال تاج ۀمنطق
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 شدهداده شکل رییتغ یهاجمجمه با یاجساد ۀرندیدربرگ

گورها  نیا ن،یتدف ۀویش به باتوجهاست.  ینتیز یایاش و

 :Баратов, 1997) اندشده داده نسبت یهپتال اقوام به زین

95). 

 دفنها به هنگام یهپتال ینییمراسم آ یبرگزار ۀنحو

اصل  درآورد که یم ادیرا به  ییمردگان، سنن سکاها

امر باعث  نی(. هم1335 ،یکیبودند )لباف خان یرانیا

را نه از نژاد هون، بلکه از  انیهپتال یاشده است تا عده

 زیاهلل رضا نتی(. عنا130: 1305 ،بدانند )غبار یرانینژاد ا

استدالل کرده است که  ،یشناختزبان شواهد به استناد با

 روزیزمان با پهم انیشاه هپتال نیترمعروف ،نام خوشنواز

 ینیو چ یترک یهابا زبان یقرابت چیه تنها ، نهیساسان

در ادامه با  یاست. و مبرهنبودن آن یپارس بلکه ندارد

بودن نینشیپارس ،ماوراءالنهر یِخیتار اماکن ناماستناد بر 

: 1334 ،)رضا است رسانده اثبات بهمناطق را  نیا

 بر منقور یهابهیکت به استنادبا  زین تسیوشی(. ل09و03

 ۀطبق یرسم زبان گر،ید اسناد و یهپتال یمهرها یرو

تخارستان، از  یعنی شان،یرا در قلمرو اصل انیهپتال کمۀحا

 ,Litvinsky)دانسته است  یشرق یرانیا یهاگونه زبان

 وسیپروکوپ که داشت خاطر به دیالبته با. (139 :1996

 ،یالدیم پنجم قرنکند که در یصحبت م ییهایهپتال از

و  بودندداده  لیتشک یحکومت رانیا یشرق یگیدر همسا

اذعان  زین یمتمدن شده بودند. خود و ،یواقع یمعنابه

 رونیاست از حال توحش ب یمدت انیهپتال نید که اکن یم

(. 20: 1332 وس،یاند )پروکوپدهییو به تمدن گرا اند آمده

بسا همانچه. ستیزیجامعه م نیخوشنواز هم در هم

پس از  زین انیهپتال م،یشاهد رانیا خیکه در طول تارگونه

 اقوام گرید همانند رانیشرق اشمالشدن در نیکجانشی

و  یخو ن،یپس یهامغوالن قرن مثال یبرا مهاجم،

 .باشند رفتهیرا پذ یرانیفرهنگ ا

 عصر در انیرانیابا  انیهپتال یبرخوردها نینخست

 یساسان

یهپتال ،یالدیم پنجم قرن لیاوا و چهارم قرن اواخردر 

 ا،یعل (Yelduz) لدوزیتسلط خود را در شرق از  ۀحوزها 

و  ن،یچ غربشهر در شمالقره یغربدر شمال واقع

و  (Balkhash)اش خبال ۀاچیتا در (Ili) یلیا ۀحوض

چو  یو شنزارها (Issyk Kul)کول  کیسیا ۀحوض

(Chu)  و تاالس(Talas) ۀاچیدر تا حونیس ۀو حوض 

 نینخست ۀنشان(. 130: 1305 ،ند )غبارداد گسترش آرال

 ای آرال ۀاچیدر یجنوب یهاکرانه در هایهپتال حضور

 برک نام به که است یباستان یامحوطه خوارزم نیسرزم

 از یکیدوم  ۀطبق در. شودیشناخته م (Baraktam) تم

از فرش  یاست که آثار یتاالر مجلل محوطه، نیا ۀقلع سه

قلعه از سنن  نیا آنجاکهشده است. از افتیبر کف آن 

 درخور کند،ینم یرویپ خوارزم یمعمار ۀشدشناخته

هون وارداقوام تازه تیآن را محصول حضور و فعال است

 میبدان یالدیبه خوارزم در قرون چهارم و پنجم م یهپتال

(Toлcтoв, 1962: 239) . 

 یهانیو وارد سرزم ندگذشت حونیاز ج مروربه انیهپتال

 انیهپتال هجوم آثارشدند.  یافغانستان امروز یشمال

بلخ  یهادر کاوش ،یالدیم چهارم قرن اواخر به مربوط

 نوشتار یحاو ییهانوشتهسفال و استآشکار شده 

 م،ی)آلتها کندیم دییمنطقه تأ نیحضور آنها را در ا ،یهپتال

بار در حدود سال نینخست ی(. آنها برا409: 1393

 ،دادند )غبار لیتشک یدولت 0در تخارستان ،یالدیم425

 طور به یتیجمع دیها را نبایهپتال ن،یا(. باوجود130: 1305

کرد.  یمرز و حدود خاص تلق یو دارا نینشکجایکامل 

تابستان را در بدخشان و زمستان را در  آنها ۀعمد تیجمع

 و حضور نیهم(. 139: 1305 ،گذراندند )غبار یباختر م

 رانیا شرق شمال مناطق در یهپتال واردان تازه سکونت

 نیوقوع نخست آن، مجاور یها نیسرزم و یساسان

 . شد موجب را انیآنها با ساسان یبرخوردها
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 433تا 420 زمان سلطنت بهرام پنجم ) در انیهپتال

شرق خراسان  از شمال یتصرف بخش با و( یالدیم

 قالب در(، 209: 1336 ،یفرا ؛133: 1353 ،)گروسه

 شرق شمال خیتار ۀوارد صحن انیساسان یاصل دشمنان

 نینگاران مسلمان که به اشتباه اخیشدند. تار رانیا

 35: 1303اند )نولدکه، کرده یمعرف «ترکان» را مهاجمان

و  انیبه قلمرو ساسان آنها یاندازداستان دست 3،(130و

که تا  10مهاجمان نیا 9.اندکرده ضبطنبرد بهرام پنجم را 

 ،(00: 1363 ،یزیکرده بودند )گرد یشرویپ 11مرو

شدند و  مغلوب13پنجم بهرام با 12یدر نبرد تیدرنها

: 1333 ،ینوری؛ د530: 1334 ،یفردوس) ندپراکنده شد

: 1334 ،ی)ثعالب دیقتل رس به 14آنها ۀ( و سرکرد35و34

 بیمرو، بهرام در تعق یریگبازپس از پس(. 260و266

 و کرد قهر را اریالنهر شد و آن دماوراء به» مهاجمان

شمال مرز و( 00: 1363 ،یزی)گرد «بگرفت ترکستان

: 1339 ،ی)شهباز خوارزم تا سوکیاز را رانیا شرق

 ی. ورساند تخارستان15طالقانِ تا گریدیازسو و( 440

بسازند که مرز را مشخص  یدستور داد در آن محل منار

؛ 46: 1332 ،یضاوی؛ ب533: 1334 ،یفردوسسازد )

به نام  شیاز سران سپاه خو یکی( و 35: 1333 ،ینورید

 ،یرا به حکومت مناطق مفتوحه گمارد )فردوس شهر

 یهاسکه از بخارا یمحل یهاسکه دیتقل(. 533: 1334

 بر انیساسان میمستق ۀسلط ۀکنند انیب پنجم، بهرام

 (.511: 1330 ،یفرا) است بهرام روزگار در ماوراءالنهر

و سرکوب  شرقشمال یمرزها تیتثب از پس بهرام

 16بازگشت جانیذرباآبه  اریبس میبا غنا ان،یهپتال

رفت  سفونیتبه  آن از پس و( 150: 1369 ه،ی)مسکو

شمال تِیحفظ امن یبرا ی(. و260: 1334 ،ی)ثعالب

خراسان  یرا به فرماندار ینرس یعنیبرادر خود  ،شرق

تا آنجا رود و در بلخ »و به او فرمان داد:  کردمنصوب 

 با بهرام نبرد(. 622: 1305 ،ی)طبر 10«ردیمقر گ

 انیبند طۀمحو یهایگچبر در شرقشمال مهاجمان

شده  ریتصو یدر شمال استان خراسان رضو ،درگز

 لیشما و شکل(. 102: 1390و1339 ،است )رهبر

 اند،افتاده خاک به انیساسان اسبان سم ریز در که یافراد

 چانه، بر رسته یموها اندک و دهیکش یهاچشم با

 ماوراءالنهر و یمرکزیایصحرانوردان آس ۀچهر ادآوری

و زبان  خطبه  یابهیکت یاتکا به رهبر، یمهد. است

 ،است شده نوشته هایگچبر یۀکه بر حاش انهیم یفارس

در  انیمعارضان ساسان گاهیدر جا هایهپتال حضور از

 ۀو آتشکد 13کندیم ادی انیبند یگچ یهابرجستهنقش

 یبرابه دستور بهرام پنجم  که داندیم ییرا بنا انیبند

 شدهاحداث  انیبر هپتال انیساسان یروزیبزرگداشت پ

 . (Rahbar, 2004: 19)است 

شرق برقرار شمال یکه بهرام پنجم در مرزها یآرامش

 صحرانوردان یشکنمانیبا پ و دیینپا یرید بود، کرده

 ،(یالدیم450تا433) دوم زدگردید. در زمان شآشفته 

همان  احتمال بهکه  یاقوامبهرام پنجم،  نیفرزند و جانش

 ورشی رانیشرق ابه شمال دوبارهبودند،  انیهپتال

( و در حدود سال 43: 1334 پمان،ی)ش آوردند

از  ییهابخشو ماوراءالنهر، 19بر سغدعالوه ،یالدیم440

: 1353 ،)گروسه افزودند شیخو قلمرو بهتخارستان را 

از  یسپاه زدگردیاقوام،  نیامقابله با تجاوز  در(. 133

 وادار ینینشرا به عقب آنهامختلف گرد آورد و  االتیا

 یکی به حمله یتالفبه ،یالدیم444 سال در همو. کرد

 یلشکرکش هایهپتال با جنگ قصد به ران،یا االتیا از

را همراه خود برد و  یارمن انیحیاز مس یاعده و کرد

 انیرانیداد. در آغاز، ا یو هرات سکن شابوریرا در ن آنها

از متحدان  یکی ،بعد سال کی یول دند؛یرس یروزیپ به

آزار  بهشد  موفقکرد و دشمن  انتیخ هاآن یهپتال

 (.463: 1339 ،یبپردازد )شهباز زدگردی انیسپاه

در زمان بهرام پنجم و  که یمارکوارت اعتقاد دارد اقوام

 یهپتال، آوردند هجومشرق شمال یدوم به مرزها زدگردی

 بهبودندکه در شمال مرو  20ییها یونیخ بلکه ؛نبودند
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(. رضا 133: 1353 ،)گروسه بودند مشغول یصحرانورد

 است کرده دیترد ی. واست هدرک تیتبع هینظر نیاز ا زین

ها در زمان یهپتال با انیساسان یجد تصادم نیکه اولنیدر ا

 که فرض نی. رضا با اباشد هسلطنت بهرام پنجم آغاز شد

استدالل کرده  نیاند، چنها بودهاز هون یاها شاخهیهپتال

و اروپا و  رانیا یها به جانب مرزها که حرکت هون است

 دوم ) زدگردی یدر زمان پادشاه ،روم یامپراتور یمرزها

 هجوم نیاست. بنابرا داده یرو( یالدیم 450 تا 439

 شتازانیبلکه پ یهپتال نهشرق شمال یمرزها به آورندگان 

 یدر دوران حکمران گر،یدازطرف 21اند.اقوام هون بوده

در مآخذ  ،دوم زدگردی یزندگ انیتا پا زیبهرام پنجم و ن

و به  است امدهین انیسخن به م انیاز هپتال یو تاز یپارس

بار نیاول یبرا ،دوم زدگردیفرزند  روز،یپ یهنگام شاهنشاه

 ،است )رضا شده ادی هپتال قوم از یخیتار یها در نوشته

 زدگردیبا  ریاقوام درگ صراحت، به زین مالی(. ز03: 1334

 :Zeimal, 1996)دانسته است  انیداریدوم در شرق را ک

نگاران مسلمان، بدون آنکه خیتار رسدیم نظربه. (130

 ۀهم شوند، قائل اقوام گریها و دیهپتال انیم یکیتفک

یم ریسراز رانیشرق به سمت ارا که از شمال یاقوام

 نی( و به هم461: 1303 ،)لسترنج انددهینام اطلهیشدند، ه

 لیاوا خیتوار برهیتک با اقوام آن تیهو قیدق نییتع علت،

 . است مشکل یاسالم ۀدور

 

 رانیا شرق بر انیهپتال ۀسلط

 یفرزند ارشدش هرمزد به پادشاه زدگرد،یپس از 

، گران آمد. روزیپ برادرش،هرمزد بر  یاما پادشاه د؛یرس

رفت  انیهپتال اریو به د ختیاز نزد برادر گر روزیپ پس

 انیهپتال نیسرزم امیا نیا در(. 200: 1305 ،األربۀی)نها

 یشرق یهانیو سرزم 23کابلستان 22ان،یتخارستان، چغان

( و 30: 1333 ،ینوریشد )دیرود بلخ را شامل م

(Gorgo)به نام گورگو  یآنها شهر تختیپا
که  بود 24

 داشت قرار رانیا یدرست در مجاورت خط سرحد

غلبه بر هرمزد از  یبرا روزیپ(. 20: 1332 وس،ی)پروکوپ

 نیا دیبا ق انیخواست و شاه هپتال یاری 25انیشاه هپتال

 ،ینوریرا مرز بشناسد )د 26شهر ترمذ روزیپ که شرط

 یکمک کرد و طالقان را به و روزیبه پ ،(30: 1333

 یهارهیسپاه تخارستان و ت تیحمابا  روزیپ 20داد.

بود، به راه  یبرادرش هرمزد که در ر یسوخراسان به

 سال دو از پس هرمزد(. 151: 1369 هیافتاد )مسکو

 دیبه سلطنت رس روزیو پ شدجنگ و نزاع مغلوب 

(. پس از 200: 1305 ،األربۀی؛ نها620: 1305 ،ی)طبر

 ترمذ ،یقبل قرار طبق سوم، هرمزد بر روزیپ شدن رهیچ

 هایو قلمرو هپتال رانیمرز ا حونیج یشرق ۀکران در

و تخارستان در  انیچغان ب،یترتنیابه. شد شناخته

ماند  یباق انیشرق خراسان در تسلط هپتال یگیهمسا

 (.623: 1305 ،ی)طبر

 یعنیمتحد سابق خود،  دنیرسقدرتبه با که انیهپتال

 سال در نداشتند، را رانیا به تجاوز قصد روز،یپ

راندند و با غلبه  شیپ شرقجنوب یسوبه یالدیم460

 شیرا به قلمرو خو یشمال پاکستان امروز ان،یداریبر ک

سال  حدود در. (Mitchiner, 1975: 167-168)افزودند 

 از را بلخ انیهپتال کمک با روزیپ زین یالدیم460

و  (Heidemann, 2015: 333)گرفت  پس انیداریک

 تاج با را یو که کرد ضرب یداریک سبک به ییهاسکه

 نیهمچن. (Alram, 2014: 271) دادیم نشان دشیجد

 یبر مناطق شمال انیبر تسلط ساسان یباختر یسند

 دهدیم یگواه یالدیم401هندوکش در سال 
(Schindel, 2006: 282; Sims-Williams, 1999: 

 انیساسان ینظام و یاسیس تحرکات با زمان. هم(253

 یپادشاهان ساسان ران،یفالت ا شرقشمال و شرق در

 نیچ امپراتوران با شیخو یاسیسروابط  میبه تحک

 یرا برا یمشکالت انیهپتال که یادوره در .پرداختند

تناوب  بودند، شدهباعث  انیساسان یشرق یمرزها

 در کهینحوبه افت؛ی شیافزا نیبا چ رانیا ۀرابط

 یو ۀدربار سلسل ،یالدیم522و455 یهاسال ۀفاصل
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 یرانیسف یرایده مرتبه پذ ،(Northern Wei) یشمال

 ,Ecsedy, 1979: 155-156; Daffinà)بود  رانیاز ا

1983: 123-124; Harmatta, 1971: 370-371. ( 

 تیموفق به شرق یسوبه اول یلشکرکش در روزیپ

 جینتا شرق در یونبرد دوم و سوم  یول افت؛ی دست

 یها سال حدود در انیداشت. ساسان یدر پ یناگوار

 برابر در بار نیا روز،یپ یو به رهبر 23یالدیم405و404

 کردند ییآراصف ان،یهپتال یعنی خود، نیشیپ متحدان

(Heidemann, 2015: 331)انیها چون لشکر ی. هپتال 

 انیم در جیرا یبراساس سنت جنگ دند،ید را یساسان

و  کردند ینینش ظاهر عقب شرق، به شمال صحرانوردان

مرتفع  یها کردند که از هر طرف با کوه فرار یابه نقطه

 در رانیا انیلشکرانبوه احاطه شده بود.  یها و جنگل

 نگاهیکم ۀانیم در که شدند ییهاوارد دره آنها بیتعق

یهپتال تینهادر(. 21: 1332 وس،ی)پروکوپ بود انیهپتال

 انیرانیو راه برگشت را بر ا جستند رونیب نیها از کم

خوشنواز  یبه رهبر انیهپتال ب،یترتنیاهبستند. ب

را به  روزیو پ ندردکوارد  انیبر ساسان یشکست سخت

 به روزی(. اما پ49و43: 1336 پمان،ی)ش 29ندفتاسارت گر

و پسرش  دیخود را خر یآزاد غرامت، پرداخت یبها

گروگان ماند تا  انیدو سال در دربار پادشاه هپتال قباد

 1333 ستنسن،یتمام مبلغ غرامت پرداخت شد )کر

 را شرق که انیهپتال ان،یساسان شکست از پس(. 212:

خود را  یجنوب یمرزها بودند، ساخته شیخو جوالنگاه

( و 194: 1339 نکف،ی)کولس دادند گسترش ستانیتا س

به تصرف  زیرا ن گندهارا ،یالدیم430در حدود سال 

 .(Marquart, 1901: 212)خود درآوردند 

: 1336 پمان،ی)ش یالدیم432و431 یهاسال حدود در

ها از اهواز یبه قصد جنگ با هپتال گرید بار روزیپ ،(49

جرجان  ریاز مس او(. 203: 1334 ،یبه راه افتاد )ثعالب

گرفت که  شیرا در پ یریرفت و همان مسبه خوارزم 

: 1305 ،األربۀیبود )نها مودهیپ ،بهرام پنجم ،جدش

که  فتر یبرج بهو  دیبه ماوراءالنهر رس نکهیاتا  ،(203

ه بود. کردبنا  رانینشان مرز ا یبرا پنجمبهرام  شتریپ

 یط ان،یپس از شکست نخست خود از هپتال روزیپ

 پا برج نیگاه از اچیبود که ه رفتهیپذ زین یا همعاهد

 ه،یها نکند )مسکویهپتال نیسرزم آهنگ و ننهد فراتر

 یتخط شده بسته مانیآنکه از پ یاما برا ؛(154: 1369

بدان )منار( بستند که با  لیبگفت تا پنجاه ف»نکند 

بردند و دنبال آن یم خود یرو شیمرد منار را پ صدیس

 با که یمانیبه پگونه نیخواست بدیرفتند و میم

 ،ی)طبر« )خوشنواز( داشت وفا کرده باشد اخشنوار

بر جنگ  روزیچون از اصرار پ خوشنواز(. 633: 1305

و سپاهش را به قعر  روزیپ یا لهیح با افت،ی یآگاه

 (.155و154: 1369 ه،ی)مسکو 30افکند یخندق

 انیجر ینیع یشاهد از نقلبه زین ،یارمن مورخ الزار،

 را انیهپتال دست به روزیپ شدنشکست هولناک و کشته

 جنگ آن بازماندگان ،یو گزارشبه. است کرده نقل

را شرح  عیو وقا رساندند (Vrkan)خود را به ورکان 

 زمان، نیا در که رسدیم نظربه نیچن نیبنابرا. ندداد

بودند. هرچند  افتهین دست 31ورکان به هنوز انیهپتال

 دیشااز نظر دور داشت که منظور از ورکان،  دینبا

 .(Bivar, 2003)خوارزم باشد 32گرگانج

از  هایهپتال روز،یپ قتل و متیهز از پس هرحال، به

 شد،یم شناخته رانیا شرقشمال یکه مرز سنت حونیج

. کردند تصرف کامل طور به را تخارستان و ندگذر کرد

قلمرو  زمان نیا در ،ینیمورخ چ شو،انگیل گزارشبه

یک ،(P’an-p’an) پانپان ،(Po-sse) 33پارسها تا  هپتال

 وتسهیک(، Jen-ki ،شهر)قره یکنی ،(Ki-pin) نیپ

 کومه(، Su-le)کاشغر،  سوله(، Kióu-tse ا،)کوچ

(Ku-me)، نیوتی (Jü-t’ien) وپانیو ک (Kiü-p’an) 

 یخیتار شواهد. از (Marquart, 1901:  216) دیرسیم

هرات و پوشنگ و  روز،یاز شکست پکه پس  داستیپ

 یهاشاخه از یکیدرآمد و  انیبه تصرف هپتال سیبادغ
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 نیسرزم نیدر ا (Kādishaer) ریشیبه نام کاد یهپتال

 یبر شهرها(. عالوه632: 1363 ،یبی)حب افتندیسکونت 

شرق سرحد شمال یزمانکه 34طالقان یۀناح ،مذکور

 انیهپتال ریتسخ به زین رفت یبه شمار م یساسان یامپراتور

 (.139: 1353 ،)گروسه رآمدد

بلخ،  یعنی خراسان، ۀعمد یۀناح چهار از زمان نیا در

نخست در تصرّف  یۀسه ناح شابور،یمرو، هرات و ن

از  شیپ شابور،یحضور قباد در ن تیحکابود.  انیهپتال

 حاکم؛ 332: 1363 ،ی)ثعالب هاهپتال نیبه سرزم دنیرس

 یۀناح فقطآن است که  یایگو ،(216: 1305 ،یشابورین

یمحدود م هزارمسجد یهاکوه به شمال از که شابورین

 یآثار کشفدر امان مانده بود.  انیاز اشغال هپتال شد،

 یباستان یامحوطه از شده کشف نیالجورد ۀمهر همچون

 شده حک یهپتال یهانشانه آن سطح بر که انیقباد در

 در انیهپتال حضور یایگو ،(Ilyasov, 2003: 143)است 

 ۀکران بر بلخ، یۀناح شمال در نیهمچناست.  خبل یۀناح

 کستانیتاج کشور یمرزها جنوب در و ایدرسرخان

 افتی یاسب ۀکریپ تپه،نیدالورز یباستان ۀمحوط در یامروز

حک شده  یهپتال یهانشانه آن یرو بر که استشده 

 از. (Пугаченкова и Ртвеладзе, 1978: 22)است 

اشاره  یهپتال یابهیبه کت دیبا بلخ یۀناح در یهپتال آثار گرید

در  35،در کافر قلعه ییبودا یمعبد وارید یرو برکرد که 

 ,Coлoвьeв)شده است  ییشناسا کستان،یجنوب تاج

 قدرت و یفرهنگ نفوذ ۀدامنزمان،  نیا در. (80-81 :1983

 آنهااز  یبود که آثار افتهیچنان گسترش  انیهپتال یاسیس

 دیدر بلخ تول احتمال بهکه  یو مفرغ یاشامل ظروف نقره

36داتونگ شهرشده بود، به 
(Datong)، حکومت تختیپا 

 ,Carter) بود افتهی راه ،م.( 336-535) یشمال یو خاندان

 سبک به داتونگ، از شده کشف. ظروف (263-264 :2005

 یساسانیستیهلن هنر از متأثر یعناصر با باختر، جیرا

-Laing, 1995: 5-10; Carter, 1995: 257) اندشده نییتز

263; Harper, 2002: 100-103.) 

در  شانیاز نفوذ ا زین مرو یۀناح در یهپتال یفرهنگ آثار

است  یپالک آثار نیا از یکی. کند یم تیحکاآن منطقه 

 در قلعه گبر ۀمحوط از که نوازچنگ یزن ۀکریبه پ نیمز

 شینما ۀویشآمده است.  دست به ترکمنستان شرقجنوب

 متعلق شاور،یپ آثار باآن  ورآالتیو پوشش و ز کرهیپ نیا

 شباهت ،یالدیم ششم ۀسد به مربوط و انیهپتال به

 یهپتال آثار گرید از. (Callieri, 1996: 391)دارد  یکینزد

به چشم  یآن نشان یکه بر رو است یسفال ،قطعه مرو

 شده نقش تپهنیاسب دالورز ۀکریآنچه بر پ هیشب خورد، یم

 . (Ilyasov, 2001: 192,196) بود

بر  انهیسال یخراج خراسان، بر تسلط از پس انیهپتال

 کشف(. 304تا302: 1363 ،یدند )ثعالبکر لیتحم انیرانیا

 شمال از روزیپبه  متعلقنقره  یهاسکه ریچشمگ ریمقاد

به  انیپرداخت خراج از جانب ساسان یایگو30تخارستان،

 یهااستفاده از سکه .(Zeimal, 1994: 253)است  انیهپتال

که  گذاشت انیهپتال یدر نظام اقتصاد یریتأث چنان روز،یپ

 یهاسکه از دیتقل به را خود یهاها  سکه تا مدت انیهپتال

 نقش یهپتال یهاسکه یرو بر. کردندیم ضرب یساسان

 شده داده شینما بال دو به نیمز مخصوصش تاج با روزیپ

 ēb ۀواژ یبا حروف باختر روزیصورت پ مقابلِ در. است

 ای ēbodalo ۀاست از واژ یاختصار که استنوشته شده 

سکه اغلب پشت. (Humbach, 1996: 209-212)  یهپتال

در سمت چپ آتشدان نوشته  mēmعبارت  یهپتال یها

 به ،’MLKاختصار هزوارش  دیواژه شا نیشده است. ا

 راست سمت درباشد.  ،shāh یو به پارس malkā یآرام

نوشته شده  βαχλοعبارت  یبا حروف باختر آتشدان

 ایدر باختر  هاسکه نیمحل ضرب ا ۀکنند انیب که است

 ,Heidemann) است 33،تخارستان تختیپا ،همان بلخ

2015: 332). 
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 .(Heidemann, 2015)ضرب بلخ  یهپتال یهاسکه از نمونه دو. 2شکل

 

 در روز،یپ نیجانش و پسر(، یالدیم433تا434) بالش

ها مجبور یبا هپتال یبه انعقاد صلح خود یپادشاه یابتدا

به  که شدندیمتعهد م انیساسان ،آنشد که براساس

 پمان،ی)ش دهند ادامههمچنان  انیپرداخت خراج به هپتال

خراج را به  نیمبلغ ا انیرانی(. مقرر بود که ا50: 1336

مضروب  یهپتالیکوشان یبپردازند که با الفبا یاسکه

 (. 133و130: 1305 ،باشد )غبار

 برادر از را وتختتاج آنکه یبرا روز،یپ گرید پسر ،قباد

ابی)زر شد پناهندهها یادشاه هپتالپ به ردیبگ شیخو

کرد. پادشاه  یاریطلب  ی( و از و42تا: یب ،یخوئ

 را خود یجنگ مردان نیهزار نفر از بهترستیب هایهپتال

را با سازوبرگ شاهانه  یو و داد قرار قباد فرمان تحت

ازآنکه قباد به نبرد  شیپ(. 234: 1334 ،ید )ثعالبکرروانه 

 که را یانیدرگذشت و قباد سپاهبالش بتازد، بالش 

 را دشمنان تا فرستاد اطراف به بود آورده خود همراه

به تخت  یالدیم433در سال  خود و کنند سرکوب

 (. 40و46: 1332 ،یضاوی)ب39سلطنت نشست

شد که به حکم موبدان باعثقباد به مزدک  شیگرا

را از  یو یالدیم496از بزرگان، درسال  یو گروه موبد

را بر  یشاه تاجو  اندازندخلع کنند و به زندان  یپادشاه

 گذارند ،و برادر قباد روزیپ گریدپسر  ،سر جاماسب

که خواهرش  یا(. قباد به چاره40: 1332 ،یضاوی)ب

 Whithby and ؛240: 1330 ر،ی)خواندم بود دهیشیاند

Whithbay, 1997: 111یروز چند خت،ی( از زندان گر 

 خاطرآسوده بیازآنکه از احتمال تعقپس و شد یمخف

راه  هایهپتال نیاز مدائن خارج شد و به قصد سرزم د،ش

: 1333 ،ینوری)د 40گرفت شیاهواز به اصفهان را در پ

شب راه  انه،یصورت مخفهمراهش به ئتی(. قباد و ه95

به  نکهیکردند تا ایم استراحت روز و مودندیپیم

(. 296: 1305 ،األربۀی)نها دندیرس هایهپتال نیسرزم

 یها رفت و از او خواست تا لشکریقباد نزد پادشاه هپتال

بازستاند  را شید تا تاج و تخت خوکنهمراهش 
(Whithby and Whithbay, 1997: 112; Cameron, 

خواهش قباد را  یهپتال. شاه (129-131 :1969-1970

را به  انیچغان منطقۀشرط که قباد  نیبا ا یول رفت؛یپذ

: 1333 ،ینوری؛ د65: 1336 ،یفردوسواگذار کند ) یو

 روزیکه از زمان پ دهد ادامه ی( و به پرداخت خراج95

 یکی ی(. پادشاه هپتال55: 1336 پمان،یبرقرار شده بود )ش

 ,Cameron)41درآورد قباد ازدواج به را خود دختران از

هزار تن از همراه سهبه( و قباد را 131 :1969-1970

. آنان که خلع قباد را باعث کردن ئمدا یها راهیهپتال

. قباد عذرشان دندیپوزش طلب ندآمد یشده بودند، نزد و

 یالدیم499و در سال  دیو جاماسپ را بخش رفتیرا پذ

 (. 95: 1333 ،ینوری)د نشستدوباره به تخت سلطنت 
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 نشاناز آن  یهپتال سجع با قباد از ییهاسکه ییشناسا

 خراج هایهمچنان به هپتال انیرانیقباد، ا ۀدر دور که دارد

 در. (Maccoн, 1964: 204) کردندیم پرداخت انهیسال

 یهادرهم»ها اغلب با نام  سکه نیاز ا ،یباختر اسناد

قباد (. 123: 1392 امز،یلیو -مزیشده است )س ادی« کواد

 صریبپردازد، از ق انیرا به هپتال عهدشدهخراج  نکهیا یبرا

: 1333 ستنسن،یوام درخواست کرد )کر یروم مبلغ

 صریزمان ق نی( که در اAnastasius) وسی(. آناستاس254

آنکه  دی( به ام55: 1336 پمان،یروم بود )ش

را سست  انیو هپتال انیوام، اتحاد ساسان نکردن پرداخت

کند، خواهش قباد را رد کرد. پس قباد در سال 

: 1333 ستنسن،ی)کر دیکش لشکر روم به یالدیم502

 یبه متحدان قباد ساسان زمان نیا درکه  انی(. هپتال254

 یشده بودند، در هجوم به ارمنستان قباد را همراه لیتبد

 یها یروزیغرب به پ جبههکه قباد در یکردند. درحال

 از یگروه که دیرس خبر افت،ی یم دست یاپیپ

قباد  42اند. آورده ومهج رانیشرق ا شمال به نانیچادرنش

خود را در غرب متوقف  ییکه کشورگشا شد ریناگز

(. 55: 1336 پمان،یشرق بپردازد )ش شمال ۀغائلد و به کن

با  هسالهفت یگرفت که صلح میتصم منظور نیا به

 ای505صلح در سال  نیاد کنروم منعقد  صریق

 غرب، در یآسودگ از پس قبادبسته شد.  یالدیم506

پرداخت و آنان را به عقب شرقشمالبه دفع مهاجمان 

 (. 255و254: 1333 ستنسن،ی)کر کرد مجبور ینینش

 اوج در انیهپتال ،یساسان قباد حکومت با زمانهم

 شامل یعیوس نیو بر سرزم بردندیم سر به خود قدرت

 راندندیم حکم انهیسمرقند، ختن، کاشغر و مرگ

(Kuwayama, 1989: 114-115; 2002: 127)یرگی. چ 

 یرو یالدیم509در سال  احتمال بهبر سمرقند  انیهپتال

 سمرقند، یسفراکه  بودزمان  نیازا پس کهچرا ؛داد

 ,Marшaк) کردندیم یمعرف یبا نام هپتال را شیخو

1971: 65; Grenet, 2002: 211) .خیتار در کهگونهآن 

 سال در کباری هایهپتال ،آمده است (Wei) یو دودمان

 رانیسف ،یالدیم513در سال  گریو بار د  یالدیم500

فرستادند )جان،  نیبه دربار چ ییایخود را با هدا

 ریسف ۀبه مبادل زیزمان، قباد اول ن نیهم در(. 59: 1336

 ,Daffinà)همت گماشت  نیبه دربار چ ایو ارسال هدا

1983: 126-127). 

ها یهپتال ان،یو هپتال انیساسان انیصلح م ۀدور در

قلمرو  ان،یبرخورد کمتر با ساسانمنظور تالش کردند به

رو نیاخود را به سمت شرق و جنوب بگسترانند. از

به  یرو ،یپادشاه هپتال ،(Toramana)تورامانا 

 ۀمحوط دررفت.  شیهندوستان گذارد و تا پنجاب پ

 Salt) نمک جبال سلسله در ،(Khewra) ورهیکه

Range) حدفاصل جهلم  ال،یواقع در جنوب تکس

(Jhelum) به خط  یابهیکت سند، رود یهاسرچشمه و

 تورامانا نام آن در که استشده  ییشناسا تیسانسکر

 یبه همان تورامانا احتمال به نام نیا. است شده درج

 ;Bühler, 1971:238-242) کند یم اشاره یهپتال

Agrawal, 1989: 242) .بخش در انیهپتال آثار وجود

هندوستان و شمال  غربافغانستان، شمال یشرق یها

به سمت  شانیا یشرویاز پ یشواهد یپاکستان امروز

به  دیبا جملهآناز گذارد؛یم شینما به راهند  ۀشبه قار

 33 در که کرد اشاره نکیعمس ۀمحوط یهاافتهی

 یمنته یراه اصل ریکابل و در مس شرقجنوب یلومتریک

 برعالوهمحوطه  نیا ازبه هندوستان واقع شده است. 

سکه و هاسفال قطعه ،یساسان و یکوشان آثار از یانبوه

آمده است  دست به زین یهپتال حاکمان به مربوط ییها

 (. Engel, 2011؛ 1390 ،یضی)ف

 غار ۀمحوط از زین یاز آثار هپتال یگرید ۀمجموع

شمال یلومتریک 35در  (Kashmir Smast) ریکشم

 متعدد آثار کنار در. است شده کشف شاوریپ شرق

شده  افتی یهپتال ۀسک نیمحوطه چند نیا در ،ییبودا

 نینخست ازکه  (Nasim Khan, 2006: 162-180)است 



  1396زمستان  (،36 )پیاپی ه چهارمم، شمارنهجدید، سال  ه، دورسوم های تاریخی، سال پنجاه و پژوهش /150

 

 

 شمار بهگندهارا  یۀدر ناح انیحضور هپتال یهانشانه

 تورامانا، نیانشجپسر و . (Ibid.: 221-222) رودیم

 شیروش پدر را در پ زین ،(Mihirakula)وال مهراک

 یدولت قدرتمند گوپتاها ،متعدد یهاجنگ درگرفت و 

د. کر هیتجز را شانیو قلمرو ا کردهندوستان را مغلوب 

 هندوستان، غربشمال در مهراکوال حضور شاهد

 سال یهاکاوش دراست که  یانقره یهاسکه مجموعه

 شاوریپ یکیدر نزد ییبودا یا هدر محوط یالدیم1911

. (Whitehead, 1913: 481-482)آمده است  دست هب

که در  ییزائر بودا ،(Song Yun) ونیسونگ نیهمچن

غرب شمال عازم هو ملکه امر به یالدیم513و510سال 

 از(، 130: 1353 ،)گروسه شد ریهندوستان و پام

شرق افغانستان  ینواح یپادشاه هپتال عنوان با 43گوالس

 به مجهز یلشکر بر هیکه با تک است کرده ادی یکنون

 ،یبی)حب است هراندیم حکم استبداد با یجنگ لیف هزار

ها با یهپتال ون،یسونگ فی(. براساس توص21: 1363

حصاردار بودند  ینداشتند، فاقد شهرها یینوشتار آشنا

آب و  ی. آنها در جستجوکردندیم یزندگ چادر درو 

و  ندرفت یم میمال یتابستان به محل مناسب،چراگاه 

 ونیسونگند. دگذرانیمعتدل م ینیزمستان را در سرزم

نامشخص  ییهانام با را انیهپتال یاسیس قلمرو یمرزها

ساکن در  تیجمع ،یذکر کرده است. به گزارش و

 ،(Tie-lo) لوهیآن از جنوب به ت یکه مرزها ینیسرزم

  ختن به شرق از ،(Tch’e-le) 44لهچه به شمال از

(Yu-ťien)  پارسو از غرب به (Po-sseu) د،یرسیم 

در چادر  ی. شاه هپتالپرداختندیم خراج هایهپتال به

 بود نیمز یپشم یهاکه به فرش کرد یماقامت  یمجلل

 ققنوس چهار یۀپا بر که زدیم هیتک نیزر یتخت بر و

 یو تاج شمیابر یلباس با زین شاه یاصل همسر. بود استوار

 یشده بود بر تخت نییتز رنگارنگ یمتیق یهاکه با سنگ

 شکل به نیزر ییهاهیبا شش عاج و پا دیسپ لیبه شکل ف

  .(Chavannes, 1903: 403-405) نشستیم ریش

 ییها هاشار نیسرزم نیا یاسیبه اقتدار س ونیسونگ

نیسرزم ۀد که ادارشو یمکه از آن استنباط  است کرده

 تا حونیج یمجار از ،یافغانستان امروز یشرق یها

 نفر کیبوده است.  یدر دست حاکمان هپتال ارغنداب،

راند که نامش یم حکم گندهارا بر شانیا تابع حکمران

 انیدودمان بود. هپتال نیاز ا یفرد ای (Lea-Lih) یلیل

را به  یلیل افتند،یپس از آنکه بر گندهارا تسلط 

 یجنگ لیهفتصد ف یلیلحکومت آنجا گماشتند. 

 زهیو ن ریشمش همسلح ب یمرد حامل لیف هر که داشت

کوچک  یامرا ت،ی(. درنها21-22: 1363 ،یبیبود )حب

ها یقدرتمند در برابر هپتال یاهیهندوستان اتحاد یمحل

 یجنگ در ،یالدیم523 سال حدود در و دادند لیتشک

وال را مغلوب کردند و به طرف سند و کبزرگ مهرا

جنگ   نیوال در اکعقب راندند. شکست مهرا ریکشم

د ش منجر یدولت هپتال قلمرو ازهندوستان را  خروج

که در  یدر گزارش حال،نیباا(. 133: 1305 ،)غبار

یاست و شده نوشته یالدیم554تا551 یهاسال ۀفاصل

یهپتال خراجگزار را نینششاهک 30 ،ینیچ مورخ شو،

را که شامل  هایاست و قلمرو هپتال کرده یمعرف ها

از غرب  است، شدهیم (T’u-hu-lo)سغد و تخارستان 

-Jü)ختن،  نیوتی(، K’ang-ki انا،ی)سغد یککانگ به

t’ien )، کاشغر،  شاله(Ša-leh )یهای)پارس یآس و 

 است دانسته محدود( A-si ان،یاشکان نیجانش

(Marquart, 1901: 216). 

 

 انیهپتال قدرت افول

تصرف  در یتا چه زمان رانیا شرق ستین معلوم

 تا خراسانکه  رسدیم نظربه یول ماند؛ یباق هایهپتال

 پرداختیخراج م انیبه هپتال قباد حکومت انیپا

 خسروعصر  دراز قباد،  پس(. 55: 1336 پمان،ی)ش

را  یکاروان انیهپتال ،(یالدیم509تا531) روانیانوش

خسرو  یبرا نیخاقان چ یایغارت کردند که حامل هدا
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 یبه فرمانده نیسهمگ ینبرد واقعه، نیا دنبالبهبود. 

 انیخاقان و هپتال انیم ،خاقان یروهایفرمانده ن غاتفر،

مرکز  زمان نیا در ،یفردوس گزارشبه. درگرفت

را از  دخو یروهاین آنهابود و  بخارا انیهپتال یفرمانده

 سهیزم، ختالن، ترمذ و و ،یبلخ، شگنان، آمو ینواح

 انیهپتالنبرد  نیا درگرد )واشجرد( گرد آوردند. 

را به  شیبه نام فغان یفرد خاقان و خوردند شکست

گماشت. اخبار  انیغاتفر و به حکومت هپتال ینیجانش

 خسرو. دیرس روانیانوشمصالحه به گوش خسرو نیا

 در را خاقان قدرت گسترش و انیهپتال حضور که

به  نداشت، خوش رانیا یشرقشمال و یشرق یمرزها

اعالم  شیو فغان نیبه خاقان چ آنها ومارکردنقصد تار

و سغد  فراخواند یآشت به را خسرو خاقان،جنگ کرد. 

: 1336 ،یو سمرقند و چاچ را به او داد )فردوس

خاقان چین که مورد اشارۀ  رسد ینظر م (. به209تا235

فردوسی است، به اعتقادِ جان سین لیان یکی از 

 (Northern Zhou)امپراتوران دودمان جوی شمالی 

در نظر  دیبا نیباوجودا (.65: 1336بوده است )جان، 

 ۀسلسل ،یالدیم550تا336 یهاسال ۀفاصل در که گرفت

 افتهی لیتشک مغول و ترک لیقبا اتحاد از که یو-توبا

سلسله  نی. ااست راندهیم حکم نیچ شمال در زین بود

در  امپراتور،به موجب فرمان  یول ؛ترک بودند اصل در

 و ندیبگوسخن  ینیملزم شدند تا به چ یالدیم500سال 

 درست دیشا جه،یدرنت(. 2536 ،ی)تشکر بپوشند لباس

 مثال یبرا)را که گاه خاقان ترک  نیخاقان چ باشد

 ۀسلسل از یفرد شد، یم دهینام( 43: 1332 ،یضاویب

 زین یالدیم555و553 یهاسال در خسرو. دانست یو

 بر شیازپشیتا ب کرداعزام  نیبه دربار چ یندگانینما

 انیهپتال یانزوا باعثو  دیفزایب نیچ در شیخو نفوذ

 .(Harmatta, 1971: 372) شود

سال  حدود در انیهپتال شکست با هرحال به

نییپا یهانیآزاد شد و سرزم خراسان ،یالدیم560

 شد مهیضم رانیا شرقشمال به فرغانه تا حونیدست ج

از  هاسال همان به متعلق یسند(. 43: 1332 ،یضاوی)ب

 دهدیم نشان که استشمال هندوکش به دست آمده 

یم خراج انیو به هپتال انیرانیبه ا توأمان یمحل یحاکم

براساس(. 124: 1392 امز،یلیو -مزیاست )س پرداخته

هنوز به انیهپتال هاسال نیا در رسدیم نظربه سند، نیا

حذف  یول بودند؛ نشده خارج رانیا شرق از کامل طور

(، 125: 1392 امز،یلیو -مزیس) یاز اسناد بعد آنهانام 

 است. یبر آن نواح انیتسلط کامل ساسان ۀکنند انیب

موضع خود در  تیپس از تثب روانیانوشخسرو

 هایهپتال نیسرزم یجنوب یهابخش ریتسخبه  ،فرغانه

ی الدیم434 سال ازسکستان را که  یوهمت گماشت. 

 ها افتاده بودیبه دست هپتال روز،یشدن پپس از کشته و

( و بر تخارستان، 192: 1339 نکف،ی)کولس پس گرفت

 ،ینوری)د افتیسلطه  انیزابلستان، کابلستان و چغان

ها یپس از شکست قاطع هپتال روانیانوش. (96: 1333

 از رانیا» زیمآهیبا سجع کنا یا سکه ،یالدیم550در سال 

 رومندین رانیا»( و 130: 1303 ،)هرمان «شد رها ترس

( ضرب کرد. با گسترش قدرت 40: 1333 ییای)در« شد

 و نی، ممالک مجاور شامل ترکستان و چروانیانوش

 روانیرا گردن نهادند و انوش او اطاعت زین هندوستان

 بیو سراند ریقلمرو خود را تا کشم ،یجد یبدون مانع

 (. 296: 1334 ،ید )ثعالباتوسعه د

 یهاترک ،یالدیم560و563 یهاسال نیب گرید بار

 یهپتال یپادشاه یایبقا به انیرانیدر اتحاد با ا یغرب

و قلمرو آنها  (Chavannes, 1903: 403) بردند ورشی

سغد و فرغانه  االتیبار، ا نیاکردند.  میخود تقس نیرا ب

شامل  حونیج یبه تسلط ترکان درآمد و قسمت جنوب

 نیاز ا پسشد.  رانیباختر و تخارستان سهم ا ینواح

 و رانیا نیب سرحد حونیج کوتاه، یمدت یبراواقعه، 

 نی(. در ا69: 2536 ،ی)تشکر شدیم محسوب ترکان

 حیۀدر نا وغرب که در شمال انیهپتالاز  یگروه ،زمان
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به طرف غرب  ،کردندیم یابانگردیآرال ب رامونیپ

هستند که پس  یهمان قوم ها نیا ،احتمال بهو  ختندیگر

 (Ouarkhonite) تیبه نام اوارخون ،یالدیم560از سال 

و  ند( به مجارستان رفت64: 1336 پمان،یو آوارها )ش

 ،)گروسه کردند سیتأس یمغول دیجد نینشخانات کی

 یغرب یهااز کوهستان یاگستره آنها(. 160: 1353

 تصرف تحت را اهیس یایدر ۀکران یقفقاز تا نواح

رود دن  یهاتا دشت را خودند و قلمرو درآورد شیخو

 (.146: 1334 ،دادند )رضا بسط

 ان،یهپتال ۀکریضربات مهلک بر پ واردآمدن باوجود

. ادندادامه د شیخو اتیکماکان به ح آنهااز  یگروه

ترکان را  ای انیرانیا یو برتر الیکه است یگروه درواقع،

و  ندخود را حفظ کرد تیشناختند، موجود تیبه رسم

حاکمان  گاهیجا دررا  شیخو تیموقع ب،یترتنیاهب

 در. (Dani et al., 1996: 181-184) کردندابقا  یمحل

آنها  یکه بر رو استشده  افتی ییهاافغانستان سکه

 شاه یبه نام نپک ،یاحتمال هپتال به ،یانام شاهزاده

(npky MLK) همراه  ها به سکه نیشود. ایمشاهده م

کشف شده  روانیخسروانوش یها از سکه یا مجموعه

 یهاسکه با شخص نیا یهابودن سکهاست و همراه

 تیحکا فرد دو نیا یزماناز هم روانیخسروانوش

 دیشد یهاسرکوب از پس(. 310: 1330 وار،ید )بکن یم

را  شیقدرت خو افتندیمجال  انیهپتال روان،یخسروانوش

را  رانیا یشرق یو در اتحاد با ترکان، مرزها ابندیباز

 ازدهمی سال درمهاجمان  نیهم. کنند یدستخوش ناآرام

 یمرزها ،(یالدیم590تا509) چهارم هرمزد یپادشاه

 هرات و سیبادغ تا و دندیدرنورد را رانیا یشرق

 درسردار هرمزد،  ن،یاما بهرام چوب 46کردند؛ یشرویپ

؛ 442: 1393 م،یآنها را شکست داد )آلتها هرات کینزد

 انیهپتال ز،یخسروپرو با زمان(. هم213: 1336 ،یفرا

 ،ینیچ یخیتار متون یگواهبه که افتندی قدرت چنان

 کتاب در نکهیافرستادند. کما نیبه دربار چ ییسفرا

 هایهپتال از ،(Sui) 40یسوا ۀسلسل خیتار هشتادوسوم

 که استشده  ادی انیکوشان یهارهیت از یکی باعنوان

 یو دارا داشت قرار حونیدر جنوب ج تختشانیپا

. بودند کارآزموده یجنگجو هزارشش تا هزار پنج

 استشده  فیتوص عیوس یآنها شهر تختیپا نیهمچن

به. بود برپا آن درفراوان  نیزر یهابت و معابد که

 یهاسال در انیهپتال فوق، کتاب گزارش

که  کردنداعزام  نیبه دربار چ یریسف یالدیم616تا605

به  ؛01: 2536 ،یبود )تشکر آنهاحامل خراج پادشاه 

 (. SS,83,12b-13aنقل از 

 قدرت گسترش زمان در و انیساسان سقوط از پس

همچنان  یهپتال یحاکمان محل شرق، یسوبه مسلمانان

 کردندیم فایاترمذ  وتخارستان  ۀدر منطق ینقش فعال

 دیجد خیتاردر  کهگونه(. آن533و532: 1360 ،یذر)بال

 آنها ،یالدیم052تا042 یهادر سال ،مندرج است تانگ

 ؛02: 2536 ،ی)تشکر کردنداعزام  نیبه دربار چ یریسف

 نام که شد نیچن(. HTS, 221 (Hsia) 6bاز  نقلبه

 مسلمان، انگارانیجغراف و ماند یباق منطقه در هایهپتال

 را حونیج رود یسو آن یشمال یهانیسرزم

 ؛161: 1349 ه،یفقنک ابن مثال یبرا) دندینامیم43طلیه

 ،یمقدس؛ 1469: 1412 ،یبغداد ؛535: 1364 ،یمستوف

(. 2320: 1360 اعتمادالسلطنه،؛ 330، 330، 31: 1361

 غانستانساکن در اف لیاز قبا یگروه ،یاسالم دوران در

 زین ،ییغلزا یپشتوها و خلج یهاشامل ترک ،یامروز

 :Frye, 1983) دانستندیم انیخود را اخالف هپتال

 از رانیا شرقدر شمال انینفوذ هپتال یماندگار .(350

 نام به بدخشان در ییروستا همچنان که داستیپ آنجا

 (.10: 1300)بارتلد،  شودیم شناخته فتالی

 جهینت

نبودند که مناطق  یتیجمع نیو آخر نیاول هایهپتال

و پس  شی. پردنددرآو شیخو ۀسلط ریزرا  رانیا یشرق
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 رانیا فالت شرقشرق و شمال ان،یاز حضور هپتال

از  ،مختلف یها لتع به که بود ییهاتیجمع زبانیم

 رانده نیچ غربشمال یمرزها و النهرماورا یفراسو

همان. شدند یم لیگس رانیا فالت یسوو به شدند یم

 هایداریک رانیا شرق به ورود از پس هایهپتال کهگونه

، قبایل ترکی که از خاستگاه هپتالیان راندند پس را

 ندیفرا نیا برآمده بودند سبب نابودی هپتالیان شدند.

ابن ،شیپ یاند و قرن ششاست که  ییالگو ادآوری

 «تیعصب»به نام  یاجتماع ییرویآن را ن مسبب خلدون

 (.269: 1336 خلدون،)ابن استدانسته 

از  یشناختباستان شواهد و یخیتار یهاگزارش

در  یالدیدر حدود قرن چهارم م هایهپتال رظهو

 رانیا یشرق طقدر منا آنهابسط حضور  و ماوراءالنهر

. کند یم تیحکا یالدیم پنجم ۀسد یهاسال در

 قوا ۀموازن رییتغ یمعنابه هایهپتال حضور ۀدامن گسترش

 یاسیس قدرت رشد. بود ایآس ۀقار یانیم یهابخش در

 یاسیس یهاسازمان تنهانه منطقه نیا در هایهپتال ینظام و

 رییرا دستخوش تغ آنها ۀسلط ریزمناطق  یو اقتصاد

 روزگار، آن بزرگ یهابلکه بر روابط قدرت کرد، یم

 براساس. گذاشتیم ریتأث زین ن،یو چ رانیا رینظ

 گفته یساسان ۀدور در نیچ و رانیا مناسبات از آنچه

مؤثر در  یعامل هایهپتال قدرت گسترش و ظهور شد،

 و رانیا روابط میتحک. بوددو قدرت  نیا یکینزد

 یبرقرار ،خود ۀبه نوب یزمان بازه نیا در نیچ

. شد باعث را آنها نیب یو اقتصاد یتعامالت فرهنگ

 یبرقرار در را شیخو منافع که هایهپتال ان،یمنیدرا

 با گاه کردند،یم جستجو گانشانیهمسا با ارتباط

 نیرا تأم شیخو یاتیح منابعبا صلح  گاه و جنگ

 . کردند یم

و قبض و  هایهپتال یخیتار یایجغراف به ینگاه

برخورد و تعامل  زانیم آنها، ییایبسط قلمرو جغراف

 مجاورشان یهااز اقوام و حکومت کیآنها را با هر

 ،یاعم از معمار انیهپتال یفرهنگ آثار. دهدیم نشان

که از  ییها فیتوص یمستظرفه و حت عیصنا به،یکت

آن  ۀکنند انیب ،است شده شانیا اقامتگاهنوع لباس و 

بود از  یبیترک هایهپتال یفرهنگ یالگواست که 

هر  درو هند که  نیباختر، چ ران،یا یهافرهنگ

 عیوقا و ییایجغراف حدود براساسآن  تیفیک یا دوره

 یهاحوزه بر انیهپتال ۀطریس. شدیم نییتع یخیتار

از  جاماندهشد که در آثار به باعثمتنوع  یفرهنگ

 یهافرهنگ به مربوط یعناصر زمانهم حضور آنها،

 زین شتریپ کهگونهآن مثال یبرا شود؛ دهیدمختلف 

 ۀچهر سوکیاز آنها یهاسکه یرو برشد،  حیتشر

 ۀبیکت گریدیازسو و شودیم دهید یساسان روزیپ

که  کافرقلعه در یساختمان یوارهاید بر. یباختر

 منقور یهپتال ۀبیکت ،داشت را ییبودا یمعبد کارکرد

هم معابد  نک،یعمس ۀمحوط در نیهمچن ؛است

به  یسران هپتال ۀساخته شده است و هم چهر ییبودا

. است شده نقش هاسفال ۀبر بدن یسبک ساسان

 یبرا یخاص یو هنر یفرهنگ ینوآور دینبا جه،یدرنت

را حائز و واجد نظام  آنها دیبا یول ؛قائل شد انیهپتال

 یرایابتدا پذ که کرد قلمداد یاافتهیسازمان یفرهنگ

و  بیدر ترک سپسمختلف بودند و  یفرهنگ یالگوها

  .کردندیاستادانه عمل م متنوع یهاامتزاج سبک

 یعناصر، الگوها و ابزارها از انیهپتال درواقع

ابراز وجود و  یبراموجود در هر منطقه  یفرهنگ

به  خوارزم در نکهیکماا. بردندیم بهرهحضور خود 

و در  کردندیسکاها مردگان خود را دفن م ۀویش

یم سکه یاز شاهان ساسان دیتخارستان و بلخ به تقل

 هایکوشان یتمدن ۀحوز وارد کهیزمان نیهمچن زدند؛

ساختند و بعد از  ییمعابد بودا آنهااز  یرویشدند به پ

را مهاراجه لقب دادند.  دشبه قاره هند، خو ورود به

 از یبرخ ران،یابعد از ورود اسالم به شرق  یحت

قرار گرفتند و  مسلمانان رکاب در یهپتال بازماندگان
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نعطافا نیهم دیوارد مصالحه شدند. شا آنهابا 

 یهاتیوفقبه م که بود انیهپتال یفرهنگ یریپذ

رن پنجم و اواخر ق درو بسط قلمروشان  آنها یاسیس

 . شد منجر یالدیقرن ششم م لیاوا

در  انیحضور هپتال یایگو یخیتار یهاتیواقع

 خراسان از یعیوس یهابخش که است یاپهنه

 نی. ااست دادهیم پوشش را ستانیس یحت و یامروز

 مزارالخ و درگز انیبند آثار جز بهکه  ستا یدر حال

تاکنون  ،همراه است ییدهایکه آن هم با ترد رجندیب

 ینشده است. بخش یمعرف انیهپتال فرهنگ از یگریاثر د

 در یشناسباستان یهاشکاو تینقصان به محدود نیاز ا

 دیبا یول گردد؛یبازم شرق اسالم از شیپ یهامحوطه

و  یاعم از معمار ان،یهپتال یکه آثار فرهنگ کردتوجه 

شرق  ۀمنطق یفرهنگ یدر قالب الگوها ،مستظرفه عیصنا

با  دیآنها با فیو تعر صیشده است و تشخ خلق رانیا

و  یخیتار متون با بلهمقا ضمن و همراه شده شتریدقت ب

 رانیدر شرق ا انیحضور هپتال یخیتار یایجغراف نییتع

 .ردیصورت پذ

 

 نوشت یپ

 امروزه که( 200: 1339 ،ی)شهباز است کاشغر همان. 1

 .است واقع نیچ انگیکنیس استان در

نقش در زردشت کعبه یبنا وارید بر که یابهیکت متن. 2

 فارس نوشته شده است.  رستم

 به موسوم یساسان ۀبرجست نقش است زمره آن از. 3

 که افغانستان بغالن التیا یخمر پل در یبیبرگ

 دهدیم نشان کرگدن شکار ۀصحن در را اول شاپور

(Grenet et al., 2007) . 

بودند که در  ابانگردیصحرانورد و ب یلیها قباهون. 4

سلسله  یبه دشمن اصل الدیقبل از م سوماواخر قرن 

به  لیقبا نی(. ا21: 1342 م،یبدل شدند )آلتها نیهان چ

 یترکستان خاور یمرور قلمرو خود را تا مرزها

رهیموفق شدند ت ی( و حت43: 1333 م،یتهاگستردند )آل

 م،یهافرمان خود آورند )آلت ریز زیرا ن انیرانیاز ا ییها

 یها هانو بر ها علتبر  هیبا تک می(. آلتها22و21: 1342

 هون را هایهپتال ،یشناختسکه و یشناختزبان ،یخیتار

 م،یکرده است )رک. آلتها یرا ترک معرف هاهون و

 (.425تا409: 1393

 ثبت تفاوت یاندک با یاسلسله هر عصر در نام نیا .5

. رک: )هانام نیا قیدق تلفظ از یآگاه یبرا. است شده

 (.414و413: 1393 م،یآلتها

یم یبازساز شکل نیا به نام نیا باستان صورت. 6

 . Yeptalitha (Litvinsky, 1996: 138)* :شود

هاست که در قرن دوم یتخار نام از نام نی. اشتقاق ا0

را درهم  یباکتریونانی یامپراتور و شدند ظاهر یالدیم

: 1360 ،یبدخش ۀباچیشکستند )منوچهر ستوده در د

 حونیج یجنوب یۀبر ناح یتاحدود تخارستانچهارده(. 

 یها نیو شرق بلخ منطبق بود که گاه بر تمام سرزم

 ۀ. محدودشد یاطالق م زین حونیج یدو سو یساحل

تخارستان در شرق تا بدخشان و در جهت جنوب تا 

 ی(. برا16: 1300)بارتلد،  شد یم دهیهندوکش کش

تخارستان )رک.  یخیتار یایرافجغ ۀشرح مفصل دربار

Marquart, 1901: 199.). 

 برداشت ۀدربار مفصل لیاست روت و می. فرانتس آلتها3

اند کرده بحث اطلهینگاران مسلمان از ترکان و هخیتار

 یتلق(. 323و320: 1332 ل،یاست و می)رک. آلتها

 زین یروم خیتوار در ترک، اقوام گاهیجا در ها یهپتال

 الکتیتئوف خیتار بر که یا هیحاش در یتبایو. دارد سابقه

دانسته است  ها یهپتال را ترکان از منظور است، نوشته

(Whithbyand Whithby, 1997: 112). 

: 1369) هیمسکو ( و ابن45و44: 1332) یضاوی. ب9

به خراسان  جانیبهرام را از آذربا یلشکرکش ری( مس150

 اند.  کرده تیروا
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 مناطق به زمان نیا در که یلشکر افراد. تعداد 10

 یمختلف ارقام با آوردند، ورشی رانیا شرق شمال

 از متشکل لشکر نیا یتیروا. بهاست شده گزارش

 تیروا( و به263: 1305 ،األربهیهزار نفر )نها صدیس

؛ 234: 1330 ر،یهزار نفر بوده است )خواندم250 گرید

نفر  صدهزار یگزارش ثعالببه ای ؛(143: 1369 ه،یمسکو

 ،هزار نفر )ملکم125 هم دی( و شا266: 1334 ،ی)ثعالب

 ( بوده است. 05: 1330

 زمان نیاألرب مقام مهاجمان را در اۀی. صاحب نها11

نظر ( که به263: 1305 ،األربۀیاست )نها دانسته قومس

 باشد.  حیرسد صحینم

)در  هنیبهرام در کشم ،ینورید گزارش  به. 12

: 1333 ،ینوریشد )د ریدرگ انیشرق مرو( با هپتال شمال

 افتاد اتفاق یر در جنگ نیا ندیگویم ی(. بعض35و34

 (. 1/06: 1330 ،)ملکم خراسان در نه

 چهارصد» سفر نیهمراهان بهرام را در ا یمستوف ..13

کرده  یمعرف( 113: 1364 ،ی)مستوف «دهیگز پهلوان

هفت گروه از نژادگان و »را  آنها هیمسکو است و ابن

 یو دهیاست که از پاسداران برگز دانستهسوار  صدیس

 (. 150: 1369 ه،ی)مسکو «بودند)بهرام( 

شخص را خاقان ترک  نی. اغلبِ مورخان مسلمان ا14

االمم: خاقان شاه توران اند؛ در تجارب کرده یمعرف

در اخبارالطوال: پادشاه ترکان  ،(143: 1369 ه،ی)مسکو

 ترک خاقان: ریالسبیدر حب ،(34: 1333 ،ینوری)د

 شد، گفته شتریپ چنانکه(. 234: 1330 ر،ی)خواندم

 اطلهیه بهرام، روزگار ترکانِ از مسلمان مورخان مقصود

 .است بوده ها یهپتال ای

 نیماب یعنی جوزجان، طالقان را طالقان نیا یشهباز. 15

 یول(؛ 440: 1339 ،ی)شهباز است پنداشته مرو، و بلخ

 و بود شده واقع جوزجان طالقانِ شرق در بلخ ازآنجاکه

 نینش حاکم را بلخ خراسان، در فتوحاتش از پس بهرام

 جهیدرنت. ستین یرفتنیپذ یشهباز نظر بود، کرده شرق

 در تخارستان طالقانِ شهر طالقان از منظور نجا،یا در

 .است بلخ شرق

است که بهرام پس از  آمده یخیمتون تار ی. در برخ16

را  یبه هندوستان رفته است و در آنجا مدت یروزیپ نیا

: 1364 ،یکرده است )مستوف یو تفرج سپر حیبه تفر

؛ 235: 1330 ر،ی؛ خواندم45: 1330 ،یضاوی؛ ب114

 (. 151: 1369 ه،یمسکو

. )رک. دارد دیترد بلخ بر انیساسان تسلط در نولدکه. 10

 (.133: 1303 نولدکه،

 یها بهیکت در را «یهپتال» نام ذکر وینیژ پیلیف. 13

: 1390و1339 و،ینی)ژ است دانسته دیترد محل ان،یبند

164.) 

 انیتحت تصرف هپتال ی. سغد را از مناطق شمال19

 یروشن به انیقلمرو هپتال یمرز شمال یول دانند؛ یم

 (.de la Vaissière, 2014: 183) ستین یکردن میترس

 .هون ۀفیطا از یا لهیقب. 20

است؛  نگفته سخن شتازانیپ نیا تیهو ۀ. رضا دربار21

ها،  از هون یگریشاخه د ان،یداریآنها را ک واریب یول

 .(Bivar, 2003) داند یم

هیاست، به ناح آمده انیصغان یتاز به که انی. چغان22

شده است که از شرق به رود وخش و از یگفته م یا

: 1303 ،محدود بوده است )لسترنج حونیجنوب به ج

 امروز جزو خاک ازبکستان است.  نیسرزم نی(. ا463

 . یشرق افغانستان امروزشمال در یعیوس نی. سرزم23

 .ستین دانسته شهر نیا ییایجغراف تیموقع. 24

را خوشنواز  یشاه هپتال نی. مورخان مسلمان ا25

(. 30: 1333 ،ینوری؛ د236: 1330 ر،ی)خواندم اند دهینام

هم  روزیپ یدر ادوار بعد، دشمن خون نکهیبه ا باتوجه

عام بوده  ینام لقب نیا دیشده است، شا دهیخوشنواز نام

 دییاست. در تأ شده یاطالق م یاست که به شاهان هپتال

اخشونوار  ایگمان، رنه گروسه خوشنواز، اخشنواز  نیا

 یعنیکرده است. اصل لغت  یمعرف یسغد یرا عنوان
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 استپادشاه  یبه معنا ی( در سغدKhchévanشوان )خ

 نیا یفردوس ۀ(. در شاهنام139: 1353 ،)گروسه

شده  یمعرف انی( اهل چغانی)فغان شیشخص، فغان

 (.9: 1336 ،یاست )فردوس

 یهپتال شاه ترمذ، بر عالوه ،یفردوس تیروابه. 26

 بود کرده طلب هم را)واشجرد(  گرد سهیو

 (.10: 1336 ،ی)فردوس

 جوزجان طالقانِ طالقان، نیا از منظور احتمال به. 20

 طالقان غرب در ترمذ چون تخارستان؛ طالقان نه است

 و بود شده واقع جوزجان طالقان شرق در و تخارستان

 به را ترمذ شرق یها نیسرزم توانست ینم خشنواز

 .کند واگذار روزیپ

 برد، یم سر به ها یهپتال با جنگ در روزیپ که یزمان. 23

 زانس،یب امپراتور زنون، دربار از وسیاوزب نام به یریسف

 زنون چون و( 20: 1333 وس،ی)پروکوپ بود یو همراه

 جنگ خیتار کرد، حکومت یالدیم405تا404 سال از

 یالدیم405تا404 سال حدود انیهپتال با روزیپ دوم

 .شود یم

 را روزیپ نخست نبرد محل پمانی. برخالف آنکه ش29

 که یتیاست، حکا دانسته یکاسپ یایدر یساحل ینواح

ر اثر د یساسان انیشدن سپاهتلف از هیمسکوابن

 انگریکند، ب یم تیروا انیهپتال رنگین تلع و به یتشنگ

مثل  ،آب و علفیب یابانیب در نبرد که است آن

 ه،یاست )رک. مسکو داده یرو ،قومقره یصحرا

 دیی(. در تأ230: 1330 ر،ی؛ خواندم153و152: 1369

کردن راه و گم روز،یشدن پاز گم زین ینکته ثعالب نیا

گزارش داده است  یآبیاز ب یشدن لشکر وتلف

 (. 200: 1334 ی)ثعالب

 زین ،یالدیقرن ششم م یمورخ روم اس،ی. آگاث30

 ,Cameron)نبرد پرداخته است  نیاجمال به شرح ا به

داستان را به  نیا یو فردوس (127-129 :1969-1970

 پمانیش(. 25و24: 1336 ،ینظم آورده است )فردوس

 و یالدیم434 سال را انیهپتال از روزیپ یینها شکست

واقع در خاک افغانستان  ،احتمال در بلخبه را یو مرگ

 (. 49: 1336 پمان،یدانسته است )ش ،یفعل

 .است شده دانسته گرگان معادل. 31

)لسترنج،  خواندند یم هیجرجان را شهر نیا اعراب. 32

1303 :405.) 

و  شود یم نوشته 波斯واژه امروزه به شکل  نیا. 33

 :Mathews, 1931) شود یخوانده م bo-sīصورت   به

نام و  نیا یشناخت شهیبه شرح ر نایپائولو داف .(731

-Daffinà, 1983: 121)تحول آن پرداخته است  ریس

122). 

 .مرو و بلخ نی. ب34

کافر قلعه )رک.  یمعمار فاتیاز توص یآگاه ی. برا35

Litvinskij and Solovjev, 1985.) 

 .نیچ شرق ،یشانس استان در واقع. 36

آمده از  دست به یهپتال یها از سکه دیمثال با ی. برا30

-Пугаченкова/Ртвеладзе, 1978: 22) تپه نیدالورز

( و Aльбаум 1960: 45-47) رآبادتپهیخ ،(23

( در Litvinskij and Solovjev, 1985: 16کافرقلعه )

 کرد. ادی یامروز کستانیجنوب تاج

بر تخارستان، بلخ همواره  انیهپتال ۀطری. در زمان س33

 یشهر هپتال نیتر بزرگ گاهیخود را در جا تیاهم

 .).(Litvinsky, 1996: 152حفظ کرد 

 سلطنت، تخت به را قباد جلوس خیتار پمانی. ش39

 (. 50: 1336پمان،ی)ش است دانسته یالدیم 433 سال

قباد  ر،یمس نیکه در ا استگزارش داده  ینوری. د40

ند کردتوقف  یچند روز ریو همراهانش در شهر أرمش

صورت  ریهرمش ای ری(. ارمش95: 1333 ،ینوری)د

 یانیاست که در منابع سر ریمتأخر هرمزد اردش شیگو

 یمفصل ۀنوشتآمده است. پدرام جم در  یساسان ۀدور

سوق به منطبق شهر نیکه ا است دهیرس جهینت نیبه ا
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 آن یبان و است یاسالم دوره متون اهواز ایاالهواز 

 (. 1330 ،است )رک. جم بوده یساسان اول شاپور

 ازدواج نجایکه با قباد در ا را یدختر ستنسنی. کر41

کرده است  یقباد معرف ۀخواهرزاد ،کندیم

سنگ یهااز صحنه یکی(. 252: 1333 ستنسن،ی)کر

 یهایژگیو با است یبزم صحنه رجندیمزار بالخ ۀنگار

 مرتبط مذکور دادیاحتمال به رو بهکه  یهپتال ینگارگر

 (. 12و لوحه  34و33: 1303 ،یکیاست )لباف خان

 یکسان چه مزبور مهاجمان که ستی. مشخص ن42

 است؛ کم اریها باشند بسیهپتال آنکه احتمال. بودند

از قوم  منابع. بودند شده رانیها متحد ایچراکه هپتال

کنند یم ادیها جمله هوناز لیقبا ریو سا یکادوس

 (.56: 1336 پمان،ی)ش

 .(Marquart, 1901: 212). همان مهراکوال است 43

 T’ik-k’inصورت  نام را به نیکه ا مارکوارت. 44

 اسیدرخور ق «نیتک» یاست، آن را با نام ترک خوانده

دانسته است و احتمال داده است که منظور از نام 

او را در آن  ها یقندهار باشد که هپتال ریام ،«نیک تک»

 .(Marquart, 1901: 216)گماشتند  نیسرزم

 .یالدیم531تا550 از حکومت. 45

 هرمزد یها سکه ضرب و هرات ۀضرابخان یلیتعط. 46

 و هرات اشغال از یناش دیشا ار،یس ۀضرابخان در

)گوبل،  باشد منطقه نیا در یساسان لشکر حضور

1332 :140.) 

در مناطق  یالدیم613تا531خاندان از سال  نیا. 40

 .استقدرت داشته  نیچ یشرق

 قرائت را ختل اعتمادالسلطنه، خان محمدحسن. 43

 معادل و ختل جمع را ختالن و طل،یه از یگرید

 (.05: 1363 السلطنه،)اعتماد  است دانسته اطلهیه

 

 کتابنامه

 یفارس یهاالف. کتاب

خلدون، ابن ۀ(، مقدم1336خلدون، عبدالرحمن، ). ابن

، تهران: بنگاه 1ج ،یگناباد نیمحمد پرو ۀترجم

 ترجمه و نشر کتاب. 

 به مربوط بخش: مختصرالبلدان ۀ(، ترجم1349) ه،یفق. ابن

 .رانیا فرهنگ ادیبن: تهران مسعود،. ح ۀترجم ران،یا

(، تطبیق لغات 1363) ، علىبناعتمادالسلطنه، محمدحسن. 

هاشم  حی، تصح جغرافیایى قدیم و جدید ایران

 محدث، تهران: امیرکبیر.

مرآۀالبلدان،  ،(1360) ،----------------------. 

عبدالحسین نوایى، هاشم محدث، تهران:  حیتصح

  دانشگاه تهران.

در کشمکش با اروپا،  ای(، آس1342) فرانس، م،ی. آلتها

زاده، تهران: یمنش داوود ترجمه ان،یها و ساسانهون

 . نایسابن

 ۀها، ترجمو هون انی(، ساسان1393) ،------------. 

 .روزفرزان: تهران ،یصادق هوشنگ

 ران،یا یخیتار یایجغراف ،(1300) لهلم،ی. بارتلد، و

 دکتر موقوفات ادیبن: تهران زاده،یصنعت ونیهما ۀترجم

 .افشار محمود

یبدخشان، ب خیتار ،(1360) ،محمدسنگرزایم ،ی. بدخش

 . یریجهانگ یفرهنگ ۀجا: مؤسس

البلدان، فتوح ،(1360) ،جابربنییحیبناحمد ،ی. بالذر

 .نقره: تهران توکل، محمد ۀترجم

 حیتصح خ،یالتوار(، نظام1332) ن،یناصرالد ،یضاوی. ب

موقوفات دکتر محمود  ادیهاشم محدث، تهران: بنریم

 افشار. 

 ترجمه روم، و رانیا یها(، جنگ1332) وس،ی. پروکوپ

 . یو فرهنگ ی: علمتهران ،یدیسع محمد

 ؛باستان نیچ تیروا هب رانی(، ا2536عباس، ) ،یتشکر. 

و  رانیا یو فرهنگ یتجار ،یاسیروابط س هب ینگاه

وابسته  یالمللنیروابط ب ۀتا اسالم، تهران: مؤسس نیچ

 به وزارت امور خارجه.
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(، شاهنامه 1334) ،عبدالملکمحمدبنابومنصور ،ی. ثعالب

 . ریتهران: اساط ت،یترجمه محمود هدا ،یثعالب

روابط  رامونیپ ی(، متون باستان1336) ان،یلنیس جان،. 

 ،یموریتا شاهرخ ت ی: از روزگار اشکانرانیو ا نیچ

 ،یفرهنگ راثیتهران: سازمان م ن،یجان هون ن ۀترجم

 .شیزبان و گو ۀپژوهشکد ،یو گردشگر یدست عیصنا

، تاریخ نیشابور ،(1305. حاکم نیشابوری، ابوعبداهلل، )

حسین خلیفه نیشابوری، تصحیح ترجمه محمدبن

 . محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگه

افغانستان بعد از  خی(، تار1363) ،یعبدالح ،یبی. حب

 کتاب.  یایاسالم، تهران: دن

 خی(، تار1330) ن،یالدهمامبننیالداثیغ ر،ی. خواندم

 . امیتهران: خ ر،یالسبیحب

(، شاهنشاهی ساسانی، ترجمۀ 1333. دریایی، تورج، )

 فر، تهران: ققنوس.مرتضی ثاقب

(، اخبارالطوال، ترجمه محمود 1333) فه،یحنابو ،ینوری. د

 . یتهران: ن ،یدامغان یمهدو

و ترکان در روزگار  رانی(، ا1334) ،اهللتی. رضا، عنا

 . یو فرهنگ یتهران: علم ان،یساسان

جا: دانشگاه تا(. ساسانیان، بی)بی ،. زریاب خوئی، عباس

 آزاد ایران. 

 ان؛یساسان خی(، تار1339) شاپور، رضایعل ،ی. شهباز

و  یطبر خیتار کتاب از انیساسان بخش ۀترجم

 .یدانشگاه: تهران ،یبلعم خیتار با آن ۀسیمقا

 ان،یساسان خیتار ی(، مبان1336) کالوس، پمان،ی. ش

 روز. : فرزانتهران ،یجهاندار کاووسیک ترجمه

تاریخ طبری، ترجمه  ،(1305) ،جریر. طبرى، محمدبن

 ابو القاسم پاینده، تهران: اساطیر. 

های ایرانی میانه، (، راهنمای کتیبه1332) ،. عریان، سعید

پارتی(، تهران: معاونت پژوهشی سازمان -)پهلوی

 میراث فرهنگی کشور، پژوهشکده زبان و گویش. 

 ریافغانستان در مس ،(1305) ،محمدغالمری. غبار، م

 . یاحسان یصحاف ی، قم: مولف به همکار1ج خ،یتار

 ران،یا یباستان خی(، تار1330) نلسون، چاردیر ،ی. فرا

 .یو فرهنگ ی: علمتهران ا،ینبرج مسعود ۀترجم

 یایآس راثی(، م1336) ،----------------. 

 ادیبن: تهران ان،یاوانس اوانس ۀترجم ،یمرکز

 . افشار محمود دکتر موقوفات

(، شاهنامه، به کوشش 1334ابوالقاسم، ) ،ی. فردوس

دفتر ششم،  دساالر،یمطلق و محمود ام یجالل خالق

 .رانیا راثیم ادی: بنورکیوین

(، شاهنامه، به کوشش 1336، )--------------. 

دفتر هفتم،  ،یبیمطلق و ابوالفضل خط یجالل خالق

 .یالمعارف بزرگ اسالمۀتهران: مرکز دائر

لوگر در پرتو  نکی(، مس ع1390) ،خانکتاب ،یضی. ف

 اتینشر استیکابل: ر ،یباستانشناس یکاوشها

 علوم افغانستان. یاکادم

 ان،یدر زمان ساسان رانی(، ا1333) آرتور، ستنسن،ی. کر

 معاصر.  یتهران: صدا ،یاسمی دیترجمه رش

در آستانه  رانی(، ا1339) چ،یوانویا یال نکف،ی. کولس

تهران:  ،ییایحی قیترجمه محمد رف ان،یسقوط ساسان

 کندوکاو. 

 ،محمودبنالضحاکبنیالح عبد دیسعیاب ،یزی. گرد

 ،یبیحب یعبدالح حیاالخبار، تصحنی(، ز1363)

 کتاب.  یایتهران: دن

صحرانوردان، ترجمه  ی(، امپراتور1353) ،. گروسه، رنه

 تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  کده،یم نیعبدالحس

 ،(1303) کنزق، بشاش رسول و یرجبعل ،یکی. لباف خان

 راثیسازمان مد، تهران: رجنیب–مزار نگاره الخسنگ

 .کشور یفرهنگ

 یهانیسرزم یخیتار یایجغراف ،(1303) ،ی. لسترنج، گ

و  ی: علمتهران عرفان، محمود ترجمه ،یخالفت شرق

 . یفرهنگ
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 حیتصح ده،یگز خی(، تار1364. مستوفی، حمداهلل، )

 . ریرکبیتهران: ام ،یینوا نیعبدالحس

ترجمه األمم، (، تجارب1369) ،یعلبناحمد ه،ی. مسکو

 تهران: سروش.  ،یمنزو ینق یو عل یابوالقاسم امام

 (، احسن1361) ،احمدمحمدبنعبداهللابو ،ی. مقدس

 ینقی، ترجمه عل2ج م،یاالقالمعرفۀ یف میالتقاس  

 لفان و مترجمان. مؤ شرکت: تهران ،یمنزو

ترجمه  ران،یکامل ا خی(، تار1330) ،. ملکم، سرجان

 تهران: افسون.  رت،یح لیاسماعرزایم

اخبارالفرس  یاألرب فۀی( ، نها1305) ،. مؤلف ناشناخته

پژوه، تهران: دانش یتقمحمد حیو العرب، تصح

 . یانجمن آثار و مفاخر فرهنگ

تاریخ ایرانیان و عربها در  ،(1303) ،. نولدکه، تئودور

زمان ساسانیان، ترجمۀ عباس زریاب، تهران: 

 انسانی و مطالعات فرهنگی. پژوهشگاه علوم

هنر و تمدن  اتیح دیتجد ،(1303) نا،ی. هرمان، جورج

: تهران ،یوحدت مهرداد ۀباستان، ترجم رانیدر ا

 . یدانشگاه

 یعرب یهاکتاب. ب

(، 1412) ،عبدالحقبن منؤالدین عبدالم. بغدادى، صفى

على   حیطالع علی أسماء األمکنۀ و البقاع، تصحمراصداال

 . بجاوى، بیروت: دارالجیلمحمد 

 

 یفارس یها مقاله. ج

، «تهاجم کوچروان»(، 1333) ل،یاشت روت و فرانس م،ی. آلتها

 کوشش به ان،یاشکان فرهنگ و خیدر باب تار ییهانوشته

 الم،یع: تهران ،یصادق هوشنگ ۀترجم م،یآلتها فرانس

 .53تا43ص

ها و مُهروارهها، بهیدر کت ریهرمزد اردش ،(1330. جم، پدرام، )

 .129تا 121ص ،5پژوهی، دو فصلنامه باستانیخیمتون تار

 کیدرگز؛  انیآتشکده بند» ،( 1390و1339) ،ی. رهبر، مهد

 ،5و4مدرس ،یشناسباستان یهاپژوهش ،«گریبار د

 .100تا160ص

 ،«انیمحوطه بند یبازنگر»(، 1390و1339) پ،یلیف و،ینی. ژ

 .166تا160ص ،5و4مدرس ،یشناسباستان یهاپژوهش

ترجمه حسن  ،«رانیمشرق ا خیتار»(، 1330ا. د.ه.، ) وار،ی. ب

دولت  یتا فروپاش انیاز سلوک ج؛یکمبر رانیا خیانوشه، تار

 ر،یشاطر، تهران: امرکباریاحسان  یگردآور ان،یساسان

 .362تا200ص

در شرق:  انیساسان»(، 1392) کوالس،ین امز،یلیو -مزی. س

 کاظمۀ، ترجم«از شمال افغانستان یباختر یویآرش

 و سیکرت سرخوش وستا ۀراستیو ان،یساسان روزمند،یف

 .132تا114ص مرکز،: تهران استوارت، سارا

 دولت اقتصاد خیتار ،«یزنسکه»(، 1332) ،. گوبل، روبرت

 هوشنگ ۀترجم ل،یاست روت و میآلتها فرانتس ،یساسان

 .149تا50ص ،یفرهنگ و یعلم: تهران ،یصادق

جوامع  یساختار اجتماع»(، 1335) ،لباف خانیکی، میثم .

 یپژوهش یعلم ۀمجل ،«نیتدف ۀویبا نگرش به ش ییسکا

، 2ج، 130دانشگاه تهران یانسانو علوم اتیادب ۀدانشکد

 . 92تا60ص
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