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 دفاع از حقوق فرهنگی 
 مربخش چها

 :ها بر دولت ساسانی فارس تسلط یفتلی 
 

 نزدیک به تاریخ ایران مسکوت مانده تسلط  که در یکی از حادثاتی
یک قرن شاهان یفتلی برخاسته از تخار و سپس زابل بر دولت 

ه نزاع باالی پنجم میالدی برعالو قرن  ساسانی فارس است. در
دیگری  بود  عوامل عقیدوی یکی از اختالفات انحصار راه ابریشم،

ساسانی گشت.  میان شاهان یفتلی و جنگهای شدیدی که باعث بروز
ظامی ظیم نبدخشان پایگاه ع درینگاه یفتلی های برخاسته از تخار و

 یان یا یفتلی هااخشنوار فرمانروای هپتال غزنه داشتند و در زابل و
قلمرو وسیعش را که از حوزهٔ سند تا هرات  گسترده بود اداره میکرد؛ 

 هپتالیان قصد حمله داشتند، اما شاهان ساسانی فارس بر ساحهٔ اقتدار
قلمرو هپتالیان حمله برد،  میالدی بر ۴2۷سال  در چنانچه بهرام گور

را به آتشکدٔه  تاج مرصع او جنگی شکست داد و خاقان هپتالیان را در
سال  شاه ساسانی در فیروز اول به تعقیب او .جان تحفه دادیآذربا
 ی بزرگ قلمرو اخشنوار شاه یفتلی زابل  با لشکر میالدی، بر ۴۸0

پس از کشته   گرفت. شکست داد و پسرش قباد را اسیر را در هرات به مقابله برخاست ؛ ولی اخشنوار یفتلی او
پیشاپیش لشکر بزرگی وارد تیسفون  میالدی در ۴۴۸سال  در و فارس را فتح نمود اول  اخشنوار شدن فیروز

، بخصوص چنانچه از شواهد تاریخی . دز قلمرو امپراتوری یفتلی ها گردیفارس بخشی ا پایتخت  ساسانیان شد و
 دست داشت،دوره پیداست بالش برادر فیروز اول که برای کوتاه مدتی زمام امور تیسفون را ب سکه های این

 بنام اخشنوار یفتلی سکه میزد و شاهی تحت فرمانروایی اخشنوس یا اخشنوار یفتلی بود. ولی پس از گذشت
خسرو اول به کمک موبدان به قدرت رسید و با ائتالف با  میالدی انوشیروان یا ۵۶1سال  در نزدیک به قرنی

پتالیان درین حمله شکست ه. 1الیان حمله بردهپت رئیس مقتدر قبایل ترکان آسیای مرکزی بر  Sinjibuسنجیبو
 صحنهٔ روزگار بطور کامل  از  هپتالیان را دوباره حاصل کرد ، اما شین خودیدولت ساسانی قدرت پ خوردند و

در اثر فشار   مؤرخ بزرگ تاجکستان   Bobojon Ghafurovحوالهٔ بابا جان غفوروف ه ب .نگردیدند محو
بخارا  که در حوالی دند، یفتلیانیآسیای مرکزی وارد نمو ساسانیان بر پایگاه های یفتلیان در نظامی ایکه ترکان و

به پادشاهی برگزیدند و برای مدتهای مدیدی  افغانشآنجا فرمانروایی را بنام  مستقر بودند به باختر آمدند و در
یاد به خسرو اول در وادی زرافشان دستهٔ از آنها با انق 2را در باختر و تخار حفظ نمودند. خود مختاری خود

یاد شدند که  ابدالیاناسالمی بنام  ادوار زابل  در هرات ، زرنج و مقیم شدند. بازماندگان دیگر آنها در تاجکستان
سرزمین  ها میان دو شکست و بدخشان اند. مبرهن است که این جنگها و تخار های همانا اخالف اپتالیان یا یفتلی

 در ساسانیان فارس را  همجوار تأثیرات فرهنگی ئی را نیز درپی داشت. ازینروست که نشانه های از هنر
اما از نگاه شیوهٔ کار، سبک نقره  نیم،یب افغانستان می جامهای نقره ئی سده های چهارم و پنجم کشف شده از

  ی تزئینی ظروف ساسانی دارند.طرح ها  آسیای مرکزی عصر یفتلیان تفاوتهای با کاری باختری و
 

                                                           
 یاد داشت:  کلمات هپتالیان، هپاتیله،  یفتلی ها  و ابدالی ها  اسمای مترادفی اند که عین مفهوم را ارئه میدارند   1
2 Hephthalite detachments 36 Beal, 1969, pp. 169–72, 37 Ghafurov, 1972, p. 201; Majumdar, 1954, p. 39. 146  UNESCO 

1996  
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 تصویر دوم: جام نقره ئی سبک ساسانی       تصویر اول: جام نقره ئی شیوهٔ باختری
 
شاخصه های تمدنی سرزمین آریانای کهن یا  صورت عمومی فرهنگ وه آنچه ب ،باالعالوهٔ توضیحات  بر

هنری مربوط به عقاید بودایی و  موجودیت آثارثقافت فارس متمایز میسازد  افغانستان امروز را از تمدن و
 خورد.  که در هنر قدیم فارس اثری از آن بچشم نمی است رهمنی در افغانستانب

 

 
 

 که  ویجه باستان یا  آریانا« آریانا »قلب حوزهٔ تمدنی نمای از پیکرهٔ بزرگ بودای بامیان در
 وجود نداشت نظیر آن در مدنیت فارس بود و را دارا ممیزات هنری خود

را دارند تا در راه شناسایی تاریخ تمدن و فرهنگ کشور خود کوشا باشند،  حق البته نویسندگان هر کشوری این
آفریده  تصاحب زدن بر مهر. پامال نمودن حقوق فرهنگی ممالک همجوار اما نه با  شعارهای اغراق آمیز و

نمیتواند یگانه معیار داوری درین  گشایان جهانهای هنری سرزمین های دیگر به اساس پیروزی های نظامی 
 لشکرکشی های شاهان ساسانی بر مورد باشد. صرف نظر از استفاده ابزاری از اصطالحات کهن تاریخی و

معیار داوری ها نبردهای کشورهای  اگر ساحهٔ اقتدار پارسیان؛ ودر مقابل غلبهٔ شاهان یفتلی بر قلمرو کوشانیان 
تا  1۵29و 1۴۵۳باشد، باید به اساس فتوحات نظامی ترکان عثمانی که میان سال های یخهمجوار در روند تار

درپی  یا  بخاطر فتوحات پی ، تمدن و ثقافت این قاره مربوط به ترکیه میگشت وویانا در قلب اروپا پیش رفتند
فرهنگ  ه درانی تمدن وشا واحمد شاهان برخاسته از جغرافیای کنونی افغانستان چون غزنوی ها، غوریان، لودیها

 غنی هند مربوط به افغانستان میشد که هیچ ترک و یا افغان معقول و صاحب نظری چنین ادعای ندارد.
 
 یزبان فارس از استفادٔه ابزاری 
 

عنصر اصلی فرهنگهای انسانی نیست، بلکه برعکس بازتاب و تبلور ثقافت  زبان یگانه وسیلهٔ شناخت وگرچه 
 این بحث به دلیلی ارائه گردید که برخی از کشور ها ، بخصوص دانشمندان و میباشد،و تمدن های بشری 

تأکید بر  و زبانهای دیگر بر سیادت زبان فارسیدولتمردان کشور همسایهٔ ما ایران در تالش اند تا زیر پوشش  
رزشهای تمدنی ا تمام داشته های فرهنگی و بر دریک مفهوم "ایران بزرگ" "امپراتوری فارس" و مفکورهٔ 
 همجوار مهر تصاحب بزنند. ممالک

  جوامع فارسی شده" و " Persinate Central Asia  " آسیای مرکزی فارسی شده" بطور مثال اصطالح 
Persianate Societies توسط  دسته ای از پژوهشگران ایرانی و مارشال هادگسن   ست کها اصطالحاتی 
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Marshall Goodwin Simms Hodgson  مطالعات اسالمی یونیورستی شیکاگو شعبهٔ شرق شناسی وآمر 
هنری عصر  های ادبی و تا تمام دست آورد هفتاد با پشتیبانی مالی دولت ایران رویکار آمد  دههٔ شصت و در

 خوارزم قی ترکیه  یعنی روم سلجوق، تمدن، امپراتوری مغلی هند، بخشهای شریان، تمیورغزنویان ، سلجوقی ها
عثمانی را به  عهد سالطین مقتدر مدنیت غنامند ترکیه در واقع در ترکمنستان امروزی و رگنج شاهان در او

 .بخشی از قلمرو ایران بزرگ و پاره ئی از فرهنگ ایران باستان قلمداد کنند اساس فتوحات شاهان هخامنشی 
ساسانی بجا نمانده بود و عباسیان دیگر اثری از امپراتوری  عهد خالفت امویان و در است اما طوریکه آشکار

که بدان  را به نام شهری بشکل امروزی مطرح نبود، ازینرو هرکس خود مفکورهٔ ملیت و دولت های ملی هم
 ی، سنایی غزنوی، عطار نیشاپوری، موالنا جال، شهید بلخقندی سمرمانند  رودکی  میکرد. تعلق داشت معرفی

  .امثال آن ، حافظ شیرازی ولدین محمد بلخی، نظامی گنجویا
را بنام  اگر موضوع طور یکه ادعا میشود میبود باید فردوسی که ایرانیان او

" فردوسی ایرانیرا بجای فردوسی طوسی " شاعر ملی ایران قلمداد میکنند خود
« ایران بزرگ»میخواند که نخوانده است. مشکل اساسی طرفداران مفکورهٔ  

را باالی شاهنامهٔ فردوسی استوار  اینست که تمام سرمایه گزاری علمی خود
نمیتواند  اه علمی داستانهای حماسی فردوسیحالیکه از نگ نموده اند در

 پاسخگوی تمام سوالهای تاریخی باشد.
ایران بزرگ " و  که اصطالح " آنجای الش ها ازهمه ت وصف این لیکن با

و منطق   Inductive Reasoning"جامعه فارسی شده" باالی دالیل عندی
و  از نگاه علمی قابل مناقشه میباشد بنا یافته  ۳Deductive Logicقیاسی

منطق قیاسی منطق   چون بر قرینه بعید استواری دارد به کرسی ننشسته است.
را گویند، مانند همه انسانها موجودات ناطق اند. احمد گپ  از کل به جز رفتن

زبان ایرانیان  ،مورد خاص: فارسی میزند. پس او یک انسان است و درین
  ، پس او یک  ایرانیست.قندی بزبان فارسی شعر سروده ی سمراست. رودک

 درین بخش جهان وجود داشت، زبانهای زیادی  در ازمنهٔ  باستان  حالیکه در
،  ترکی، مغولی و تونگوزی در آسیای میانه و سایبریا  ،مانند زبانهای التایی

اروپایی  شمال افریقا و زبانهای هندو شرق میانه و دستهٔ زبانهای سامی در
هٔ ،  پهلوی، پشتو و پارسی در گسترباختری کهن ، سغدی وسانسیکریت شامل 

دیترانه، این حقیقت را سواحل شرقی م بزرگی از حوزهٔ سند تا یونان باستان و
آشکار میسازد که پارسی یگانه زبان این منطقهٔ وسیع جهان باستان نبوده است  

به اساس این  ی این ساحهٔ بزرگ بدان تعلق گیردتا همه مظاهر فرهنگی و ثقافت
 این سبک اصالً در حتی موسیقی قوالی که از افغانستان به هند رفت و تیوری

  Persian Music ندارد، بنام موسیقی فارسی دموسقی کشور ایران وجو
سدهٔ پانزدهم و شانزدهم در هرات به  به سبک نقاشی ایکه در « هنر فارسی»معرفی شده؛ همچنان اصطالح 

الح انتخاب شده و ابهام آمیز که یک اصط معمول شده استعهد صفویان  پختگی رسید و سپس در فارس در
. چنانچه ورتگری، نقاشی  و نگارگری میباشدص آن در زبان فارسی دری هنر، چه اصطالح درست است

   حضرت موالنا میفرماید: 
 

 نزد تو اندازم وانگه همه بت ها را در      لحظه بتی سازم صورتگر نقاشم هر
 

ران نگا هم یکتعداد قابل مالحظهٔ از نویسندگان غربی ، بخصوص تاریخ از جانب دیگر با وصف اینکه هنوز
را یا از Persian Art هم اصطالح نا درست " نقاشی فارسی"  قین برتانوی هنوزامریکایی به تأسی از محق

، حرکت علمی ای در اسالمی استعمال میکنند یا از بیخبری برای سبک نقاشی کشورهای شرقی روی عادت و
 نویسنده و    Michael Barryغرب پدید آمده تا این اصطالح نادرست را تصحیح نمایند که مایکل بری

مایکل بری استاد تاریخ هنر و عضو مطالعات هنر اسالمی در موزیم  4پژوهشگر امریکایی پیشگام آنست.
تاریخ   زبانهای انگلیسی و فرانسوی درمورده متروپالیتن نیویارک است که رساله  های تحقیقی متعددی را ب

                                                           
3 

انسانها موجودات ناطق اند. احمد گپ میزند. پس او یک انسان است و درینمورد منطق قیاسی منطق از کل به جز رفتن را گویند، مانند همه 

  خاص: فارسی زبان ایرانیان است. رودکی سمرقندی بزبان فارسی شعر سروده ، پس او یک  ایرانیست.

 
4 Michael Barry (Figurative Art in Medieval Islam and the Riddle of Bihzâd of Herât (1465-15۳5)). 

 
بهزاد نیاثرکمال الد ،بزم خسروانه   

هرات یمکتب صورتگر   
یالدیقرن شانزدهم م   
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نمایش   1۳9۶به کوشش او در ماه قوس  سال  ت. درین اواخرافغانستان به رشتهٔ تحریر در آورده اسگ فرهن
ت تا ترتیب یاف« قلعه اختیارالدین»گران دیگر عصر تیموری هرات در  آثار نقاشی کمال الدین بهزاد و صورت

 حقوق فرهنگی افغانستان تثبیت یابد. رونوشت این نقاشی ها در خاستگاه اصلی آن معرفی گردد و
 

 
 

 ثار کمال الدین بهزاد در قلعهٔ اختیار الدین هراتگوشهٔ از نمایش آ
 
 Aمحقق انگلیسی که کتاب تاریخ ادبیات فارس ادوارد برون مهد اصلی  زبان پارسی دری حتا اما در مورد  و 
  Literary History of Persia   راه  تهٔ تحریر درآورد با وصف آنکه دررا در آغاز قرن بیستم به رش

دامنه های کوه پامیر  خاستگاه زبان هندو اروپایی فارسی را نهٔ فارس عالقمندی مفرطی داشت،یمعرفی تمدن پیش
     .بادغیس و هرات پرورشگاه دوم آنرا ناحیهٔ زرنج، و ینداردی تخار و بلخ من، سغدستا یعنی نواحی بدخشان،

 داخل حوزهٔ فرهنگی فارس رواج چندانی نداشت رسی تا نیمهٔ  ششم ق.م. حتی درحوالهٔ اسناد تاریخی زبان پاه ب
به زعم پژوهشگران ایرانی مبدأ تاریخ "ایران" و زبان پارسیست ، یک کلمٔه  ازینرو در استوانهٔ کوروش که 

به خط میخی نگاشته  سطر ۴۵وجود ندارد،، بلکه این کتیبه بزبان بابلی در  یا ایران  فارسی و نامی از فارس و
یاد کرده « اَکـَّد»)شوء مـِ ء ری( و « سومر»)با ء بی ء لیم(، « بابـِل»توانمند  را بنام شاه خود شده و کوروش

حوالی سال  به فارس طوریکه در سنگ نبشتهٔ داریوش اول در  گسترش آئین اوستایی از باختر است. ولی با
را   Old Persian انپرستش اهورا معمول گشت نمونه های نخستین پارسی باست پیش از میالد، آمده ۵22

خشی از آن ب کتیبهٔ داریوش اول بر پیکرۀ کوه بیستون در نزدیکی کرمانشاه بزبان بابلی نگاشته شده و .میبینیم
تناسب متن بابلی بسیار کمتر است، اما گسترش زبان  پارسی باستان است. هرچند این بخش به بزبان عیالمی و

ه پارس گواهی میدهد. تحول دوم تاریخی  که  دو قرن بعد )قرن سوم هندوآریایی را از دامنه های کوه پامیر ب
میان آمد ورود زبان پهلوی ه جغرافیای  ایران امروزی ب در از طایفهٔ پارتهای باختر ق.م( با فتوحات ارشک 

در ایران بنام اشک معروف است و  ارساس (   Arsaces ) بود. ارشک یا کشور شمالشرق این به از باختر
پرتوه ( دومین مقر فرماندهی ) Parthia را بنام سلسله اشکانی یاد میکنند. ازینرو زبانی  که در پارتیا  ف اواخال

 پارسی یا پهلوی اشکانی یاد میشود، که از  Parthian Languageپارتها گسترش یافت بنام زبان پارتی
ژالهٔ آموزگار استاد زبانشناسی یونیورستی  گفتهٔ دکتوره ب از نگاه واژه ها و دستور زبان متفاوت است و باستان

هرچند در  5باهم مغالطه گردند. نباید پارتی زبان وپارسی جنوبی دو زبان یعنی  سوربن و دانشگاه تهران این
مورد خاستگاه سلسلهٔ اشکانیان نظریاتی چند و جود دارد، اما سترابو مورخ و جغرافیا دان یونانی قرن اول ق.م 

اثر مخالفت با دیودوتس اول شاه  را از مردمان باختر میپندارد که در گریکو رومن او ،ین دیگرحوالهٔ مورخه ب
 بسوی غرب رفته اند.   Tīridātتیرداد Teridates   و خلفش ارساس )فرهاد( یونان باختری فرزندان فریپات
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