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چِ گیا شهر جیلی گ) سال 3۲/ 226ق را بو ر ومان شوهر

مقدمه
محقق وان و ممرخ وان ب و حوومادل سووالهووا پایووانی

زرنگ معرفی میک د ،مسئل ا ک در مقالو حاضور بودان

حکممت ساسانیان  661توا  ) 256و سرنمشوت خوانمادد

خماهیم پرداخت این نمشوتار بور آن اسوت توا فرضوی ا

سلط تی ،تمج چ دانی نشان ندادداند س رلت بورا ایون

جدید مطرح و بازساز دیگر از تواریخ ایون دورد ارائو

بوویتوومجهی وجوومد دارد :نخسووت ،ممرخووان دو نبوورد

ک د؛ برا مثال یکی از ممضمرات بحو

ایون اسوت کو

سرنمشتساز ،یع وی نبورد اادسوی در سوال 65/ 237ق و

چی لی گ در تخارستان و کمدها پامیر وااع شدد است و

نبرد نهاوند در سال 6۲/ 216ق و شکست ایرانیان در ایون

ن در سیستان در نتیج  ،تصمیر روشنتور از سوالهوا

نبردها را ب ر مان پایان سلسل ساسانیان در نظر میگیرنود؛

مبهم سلسل ساسانیان پدیدار میشمد؛ زیرا براسواس م وابع

دو  ،مرگ یزدگرد در مرو ،دلیل اصلی انگاشت میشمد کو

پهلووم و اسووالمی و چی ووی ،آخوورین بازمانوودان سلسوول

ب سقمط ساسانیان و ب دنبال آن ،بیتمجهی ب اخوالف او

ساسووانیان در آسوویا مرکووز و تخارسووتان ،ب ورا حف و

م جر شد؛ اما سم کو مهومتورین رلوت اسوت بو م وابع

ایرانشهر سعی کرددانود در ادامو توالش بورآن اسوت توا

ادبی) ایون دورد و خصمصواا اقالرواتی مربومط

براساس م ابع کهن ژاپ ی و نیز یافت ها باستانش اختی در

میشمد ک در گوزارشهوا چی وی و ژاپ وی وجومد دارد

آنجا ،حضمر ساسانیان در ژاپن در ک وار میوزان توا یر ه ور

آنچ معلم اسوت ،اقالروات م ودرد در م وابع ذیول ،در

ساسووانی بوور آن سوورزمین نیووز بررسووی شوومد همچ ووین،

کانمن تمج محققان این دورد ارار نگرفت است مهمتورین

اشاردها مت ی در م وابع چهارگانوف فومق کو بوا واپسوین

Old

سالها تالش آخر ساسانیان در غرب ایران و شورق دور

نمشتار

این م ابع ربارتاند از تواریخ کهون دودموان تانوگ

 ،)Jiu Tangshu (舊唐書)، book of the Tangتواریخ

مرتبط هست د نیز مجدداا بررسی میشومد امیود اسوت کو

جدیود دودموان تانوگ The new book of the Tang

مقال حاضر ب روشنساختن برخی سمءبرداشتها کموک

 ،)Xin tangshu (新唐書)، dynastyدانش ام زد فم یومان

کردد و زمی درخمر اقمی انی برا مطالعات آتوی ،دربوارد

گومئی Cefu ، Prime Tortoise of the Record Bureau

واپسین بازماندگان ساسانی در چین و ژاپن ارائ ک د

) )yuangui (册府元龟و دو م بووع ژاپ ووی یع ووی نیهوومن
شووومکی

 )Nihon Shoki ،Chronicles of Japanو

نگاهی به سالهای پایانی شاهنشاهی ساسانی

کهووونتووورین مجممروو شوووعر ژاپ ووی ،بوو نوووا موووان

یزدگرد بعد از شکست در نهاوند ،با اطوع امیود از

یُشم )  (Man’yōshūاخالف یزدگورد کو در چوین پ واد

بووازپسگیوور بووین ال هوورین ،در جسووتجم اتحوواد بووا

گرفت بمدند ،ب همراد نجیبزادگان دیگر پارسوی ،توالش

حاکمان مختلف چ دین سال را در سفر از م طق ا ب

کردند تا با حمایت امپراتمر تانگ ،بار دیگور پوارس را

م طق دیگر سوپر کورد در ایون ضومن ،اروراب بوا

ب دست بگیرند براسواس تحلیول م وابع اولیو ایون دورد،

مقاومت چ دانی مماج نشدند؛ زیرا پوس از سو نبورد

برخی محققوان بورا نممنو Harmatta, 1971: 140-

اصلی ک در میوان رودان و غورب شاه شواهی رد داد،

141; Daryaee, 2009c: 25-26; Compareti, 2003:
 )206; Compareti, 2009ر مان میک د ک پیروز و بهرا

دولووت ساسووانی مقاومووت سووازمانیافت و ا در برابوور

تمانست د با حمایوت چوین ،در سیسوتان پادشواهی ایرانوی
تشکیل ده د؛ همچ ین این محققان چوی لی وگ جیلی وگ

مهاجمووان انجووا نووداد؛ ازایوونرو ،خمزسووتان در سووال
6۱/ 216ق و پس از نبرد نهاوند تصرف شد قبور ،
 6۲7۱/5 :6375توا  )6۱۱2یزدگوورد بو ناحیو پووارس

واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن 74/

گریخت؛ اما زموانی کو در سوال 68/ 25۱ق ،اروراب

پناهگرفتن دربار ساسانی در آسیای مرکزی و شرق دور

آنجا را تصرف کردند ناچار شد ب سمت شرق بگریزد

الف .منابع

) (Daryaee, 2009a: 37یزدگرد با پیشرو ب سمت

در آ ار گمناگمن نمیس دگان مسولمان و نمشوت هوا

خراسان ،از راد کرموان و سیسوتان ،بور آن بومد توا بو

فارسی میان و م ابع چی ی ،اقالرواتی دربوارد یزدگورد و

ر مان آخرین خط دفاری ،بر مرزبانوان و نجبوا پیوروز

اخالفش و دیگر ساسوانیان سواکن در آسویا مرکوز و

شمد با وجمد این ،پیشبی ی نمیکورد کو بو محو

چین و ژاپن مشاهدد میشمد متومن چی وی و ژاپ وی بو

ورود ب سیسوتان ،حضومر او تهدیود بورا اودرت

اضاف متمن فارسی میان  ،مان د زَند وَهمَن یَسن یا تفسیر

حاکموووان محلوووی محسووومب شووومد در حووودود

بهمن یسن ،ب دهشن و کتاب فتمحالبلدان دربارد آخورین

سال68/ 25۱ق بمد ک یزدگرد ب سیستان رفوت و بوا

ساسانیان در آسویا مرکوز و چوین و ژاپون ،نخسوتین

استقبال بزرگان آنجوا روبو رو نشود؛ پوس بو سومت

شماهد و مدارک نمشتار را در اختیار ما ارار میده ود

خراسووان روانوو شوود )(Pourshariati, 2008: 258

تاریخ کهن دودمان تانگ Jiu ،)Old book of the Tang

یزدگرد ک اک ومن بو انودازد اروراب ،مرزبانوان را بو

) ،)Tangshu (舊唐書اولین تاریخ سلسول ا رسومی

وحشت انداخت بومد در سوال 68/ 25۱ق ،بو ناحیو

 )zhengshiسلسوول تانووگ اسووت  ) ۲۱7-268ایوون

فرغان در سغد فرار کرد قبر  )6۱۱6/5 :6375 ،و تا

کتاب را لیمخم ) )劉昫، Liu Xuو جانوگ جوائمیمان

سال 6۲/ 256ق ،ب خراسان بازنگشت در این سوال،

) )張昭遠،Zhang Zhaoyuanقوی سوالهوا  ۲32توا

شمرش مرد خراسان در مقابل ارراب ،در او این امید

 361/ ۲12تا 361ق ،تألیف کردند تاریخ جدید دودموان

را ب وجمد آورد ک شمرشی فرام طق ا رلی اروراب

تانوگ Xin ، The new book of the Tang dynasty

برانگیووزد و بو خراسووان آموود پووس از موورگ رسووتم،

) )tangshu (新唐書دوموین تواریخ سلسول ا رسومیِ

فرخزاد فرماندد ارتش ساسانیان شد زمانی ک یزدگرد

 )zhengshiسلسل تانگ است این کتاب را گروهوی از

در خراسان بمد ،فرخزاد از ماهم سمر ک یکوی از

نمیس دگان ،در دورد سومنگ شومالی )Northern Song

ارضا خاندان سمرن بمد و مرزبان مورو درخماسوت

北宋،؛  ) 6662-۲2۱نمشت د دانش ام زد فم یمان گومئی

کوورد ک و در ایوون تووالش از یزدگوورد پشووتیبانی ک ود

Cefu ،Prime Tortoise of the Record Bureau

) (Pourshariati, 2008: 259بااینحال ،میان یزدگورد

) )yuangui (册府元龟ک یکی از ب اصطالح «چهوار

و ماهم سمر اخوتالف و نوزار رد داد مواهم بوا

کتواب بوزرگ» ) (sòng sì dà shū, 宋四大書سومنگ

نیزک ،حاکم هپتالیِ بادغیس ک قرخان لقوب داشوت،

شمالی ب شمار میآید در کول ،ایون کتوابهوا بویش از

رلیو یزدگوورد متحوود شوود موواهم خائ انو نیووزک را

پانصد سال را پمشش میده د جدا از این ،کهونتورین

برانگیخت تا در سوال  25۱و  68/ 256و 6۲ق ،رلیو

مجممر شعر ژاپ ی ،ب نا مان یُشم -276 )Man’yōshū

یزدگرد بج گد ) (Grenet, 2002یزدگرد ک با خدر

 ( 282و گزارشها

ماهم  ،نیروها خمد را از دسوت دادد بومد ،در نبورد

 )Nihon Shoki ، Japanکو در سوال ۲8/ 76۱ق کامول

شکست خمرد و ماهم ب او خیانت کورد و یزدگورد

شد ،از اولین م ابع تاریخی ژاپ ی هسوت د کو مویتمانود،

در آسیابی ک در آنجا پ اد گرفت بمد ،ب اتل رسید

برا فهم حضمر ساسانیان در ژاپون مفیود باشو د شورح

نیهومن شومکی Chronicles of
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واپسین ساسانیان ،در تاریخ اودیم تانوگ موبهم اسوت و

دارد تمرد دریوایی کو آ وار او در زمورد گسوترددتورین

احتماالا خطاهوایی دارد )(Compareti, 2009؛ بورا مثوال

مطالعات ،دربارد تاریخ ساسانیان ب شمار مویرود ،بورا

بخشی ک ب پیروز ،در ای جا بیلمسوی )卑路斯،Beilusi

بح

و بررسی تاریخ آخرین ساسانیان در آسیا مرکز

نامیدد میشمد ،مربمط است کامالا با آنچ در تاریخ جدیود

و چین ،از داددها باستانش اسی نیز استفادد کردد است

تانگ آمدد است تفاوت دارد مطواب تواریخ اودیم تانوگ،

اخیراا متیم کُمپوارِتی ) (Matteo Comparetiدر مقالو اش

Liu Xu,

دربارد این

پیروز را شاهزادد تورک تخارسوتان اسویر کورد

ب نا «واپسین ساسانیان در چین» ،برا بح

)1975: 5311-5313؛ درحووالیک و توواریخ جدیوود تانووگ،

مسئل  ،رالودبر م ابع چی ی ،از داددهوا باسوتانش اسوی

ب درستی میگمید ک پسر پیروز ،یع وی نرسو را شواهزادد

نیز استفادد کردد است

ترک تخارستان اسویر کورد (Ou Yangxiu, 1975: 6258-

یافت ها باستانش اسی آخورین ساسوانیان ،در آسویا

) 6260خطاهایی مان د این ،در شرح آخرین ساسوانیان در

مرکز و چین و ژاپن اندک هست د؛ اموا ،بورا بازسواز

تاریخ ادیم تانگ ،بازتاب اقالروات محودود اسوت کو

زندگی آخرین ساسانیان در چین بسویار مهوم هسوت د در

نمیس دد در اختیار داشت است با تمجو بو ای کو تواریخ

متمن مربمط بو آن دورد ،گسسوتهوایی وجومد دارد کو

ادیم تانگ در قمل سلسل سمنگ ،اصالح و بازبی ی و بوا

گاهی میتمان آنها را با داددها باستانش اسوی پور کورد؛

ر مان تاریخ جدید تانگ م تشر شدد است ،ب نظر میرسد

برا مثال ،در متمن تاریخی تانگ ،هیچ اشاردا ب آلمهوان

ک شرح آخرین ساسانیان در تاریخ جدید تانوگ ،درخومر

) (Aluohanکو در سوال 88/ 76۱ق درگذشوت ،نشودد

ارتمادتر است؛ زیرا ،این کتاب در زمان صلح و زموانی کو

است؛ اما ب واسط س گ ب ا یادبمد و کو در نزدیکوی

نمیس دگان ب دیگر م ابع مرتبط دسترسی داشت اند ،نمشوت

لمئمیانگ یافت شدد ،دربارد او اقالراتی باای ماندد اسوت

شدد است )(Sivin, 1968: 88; Wilkinson, 2000: 820

رلیرغم تحقیقواتی کو دریوایی و متیوم کممپوارتی انجوا

در وااع ،نمیس دد تاریخ جدید تانگ ،شرح خومد را دایقواا

داددانوود ،همچ ووان دربووارۀ آخوورین ساسووانیان ،در آسوویا

براساس مدارکی ارار دادد کو شوماهد و مودارک درخومر

مرکز و چین سؤاالتی وجمد دارد ک ب قمر کامول حول

ارتماد میپ داشت است؛ ازجمل سبک و مطالوب مطموئن.

نشدداند؛ مثالا این ک مماعیوت پادشواهی پیوروز کو چوی

او مدارکی را ک نمیتمانسوت اسوت دربوارد آن تحقیو و

لی وگ ) (疾陵城, Jilingنامیودد مویشومد ،کجاسووت و

بررسووی ک وود حووذف کووردد اسووت )Sivin, 1968: 99؛

سؤاالت دیگر  ،دربوارد مودریان ساسوانی بعود از پیوروز

ازاینرو ،شرح آخرین ساسوانیان در تواریخ جدیود تانوگ،

وآلمهووان ازایوونرو ،در ایوون مقالوو  ،بوو بررسووی مجوودد

حاو اقالرات بسیار مرتبطی است کو مویتومانیم از آن،

اشاردها مت ی در این م ابع تاریخی میپردازیم کو بورا

برا بازساز تصمیر نسبتاا وااعی از زندگی بازمانودگان

درک حضمر ساسانیان در چین و ژاپن م اسب هست د

ساسانی در چین استفادد ک یم
متمن نخستین اسالمی نیز ،دربارد یزدگورد و اخالفوش
اقالروواتی در اختیووار محق و موویگذارنوود آ ووار قبوور و
مسعمد و بوالذر  ،نخسوتین و بهتورین ایون شورحیات

ب .ساسانیان در چین
پیروز و نرسه
ظاهراا یزدگرد در سال 67/ 23۲ق ،بو دنبوال آن بومد

هست د در متمن فارسی میان  ،مان ود زَنود وَهمَون یَسون و

ک با دربار تانگ چوین کو بو ر ومان اودرت م طقو ا

ب دهشن نیز اقالراتی دربوارد یزدگورد و پسورش وجومد

مهمی ،ب سررت در حال شکلگیور بومد ،متحود شومد

واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن 74/

) (Daryaee, 2009c: 25یزدگرد دو فرستادد را ب چوین

امپراتمر سلسل تانگ و پسر توائی زونوگ ،درخماسوت

ارزا کرد و در جستوجم آن بمد ک از شاهان سغد و

کمک کورد ) (Chavannes, 1903: 257مطواب تواریخ

خان ترکها غربی کمک بگیرد مطواب تواریخ جدیود

جدید تانگ ،امپراتمر تانگ درخماست پیروز ،مب ی بور

تانگ وزد فم یمان گمئی ،اولین فرستادد در سوال  23۲یوا

کمک رلی ارراب را رد کورد جوان سوین لیوان:6382 ،

 67/ 21۱یا 68ق ،ارزا شد ک ممسِ پان )Mo-se-pan

72؛  (Ou Yangxiu, 1975: 6258مطاب تواریخ جدیود

没似半،؛  ،) 6662-۲2۱احتماالا همان لقوب مرزبوان ،در

تانگ وزد فم یمان گمئی ،ب دنبال رهایی م طقو از تسولط

رأس آن ارار داشت جان سین لیان77-75 :6382 ،؛ Ou

ارراب ،پیروز در تخارستان ،یع ی در اسمتهوا شومالی

 ) Yangxiu, 1975: 6258-6260تحقیقوات اخیور نشوان

افغانستان امروز  ،پ واد گرفوت

میده د ک فرسوتادد دو در سوال  217یوا  65/ 218یوا

 6258در سال  226تا  3۲/ 221تا 16ق ،پیروز بوار دیگور

62ق ،ب چین ارزا شد و احتماالا در همین زمان بمد کو

از امپراتمر گوائم زونوگ درخماسوت کموک کورد پیوروز

پسووران و دختووران یزدگوورد ب و چووین مهوواجرت کردنوود

فرسووتاددهووایی را ب و دربووار تانووگ فرسووتاد و از امپراتوومر

) (Daryaee, 2009c: 25ب ا ب گفت مسوعمد  ،یزدگورد

درخماست کرد برا دفار از پادشاهی ساسانی در مقابول

دو پسر ب نا ها بهرا و پیروز و س دختر ب نوا هوا

ارراب ،ب او کمک ک د جان سین لیان77 :6382 ،؛ Ou

ادرک و شووهربانم و مرداونوود داشووت مسووعمد :6371 ،

 )Yangxiu, 1975: 6258مطاب تاریخ جدید تانوگ وزد

 )678/6ظاهراا انگیوزد و از ایون کوار ،بو دسوتآوردن

فم یمان گمئی ،او سورانجا تمانسوت بوا حمایوت دربوار

پشتیبانی و حمایت نظامی دربار تانوگ در مقابول اروراب

چین ،در سال  226تا  3۲/ 223تا 16ق 6حکممتی ایرانوی

بمد یزدگرد پو

سوال ابول از مورگ خومد ،زموانی کو

فرستادد دو ارزا شد ،گ جی ها شاهی را نیز ب چوین

(Ou Yangxiu, 1975:

ک در متمن بم س  )bosi 波斯نامیدد میشمد ،در چوی
لی گ ) (疾陵城, Jilingتشکیل دهد

فرسوتاد کجبواف )62۲ :6372 ،ایوون واوایع مربومط بو

ایوون حکممووت تووا سووال 56/ 271ق ،دوا یافووت

زمانی بومد کو یزدگورد بو تودری  ،امیود خومد را بورا

) (Harmatta, 1971: 140-141برخووی محقق وان مان وود

مقاومت در برابور اروراب از دسوت مویداد بوااینحوال،

جی هارماتا ) (J. Harmattaو تمرد دریایی ،معتقدند ک

امپراتومر تانوگ ،یع وی توائی زونوگTai Zong (Tài ،

مماعیت این پادشاهی در سیستان بمدد است و چی لی گ

))太宗،Zōng؛  ) 21۲-262ب رلت فاصل بسیار کو
بین المروش با مرزها ایوران ساسوانی وجومد داشوت،

را با شهر زرنگ ،مرکز سیستان ،یکی میدان د

6

ادرا جی هارماتا دربارد تعیوین چوی لی وگ بو

برا کمک نظامی ب ساسانیان ،تمایل چ دانی نشان نوداد

ر مان سیسوتان ،دو اسوتدالل را در پوی دارد :از نظور

جان سین لیان72 :6382 ،؛)Chavannes, 1903:257

زبانش اختی ،او واژد  Dz’i̯ ĕt-li̯ əng / Dz’i(ɹ)-liəŋرا

مطاب تاریخ اودیم و جدیود تانوگ وزد فوم یومان

ک شکل چی ی رسمی پایتخت پیروز ،در زبان چی وی

گوومئی ،پیووروز کوو در متوومن چی ووی او را بیلمسووی

میان است بازتابی از  *Zirengایرانوی و برگرفتو از

 )卑路斯،Beilusiمینامیدنود ،در سوال 3۲/ 226ق،

گمیش سیستان ،برا  Zrangمی داند ک ب ا بو گفتو

شاد پارس بمد جان سین لیان 73 :6382 ،تا  )72بعد

و  ،در ا ر آمدن میان هشتمیان  zو  rو کامی شودگی

از مرگ یزدگرد ،پیروز از امپراتمر گوائم زونوگ Gao

 aب آن شکل تغییر یافت اسوت (Harmatta, 1971:

)) 高宗،Zong (Gāo Zōng؛  ) 283-25۱سوممین

) 140بااین حال ،شماهد زبان ش اختی بر ایون داللوت
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موووی ک ووود کو و صووومرت فارسوووی باسوووتان z-r-k

میان جادد ها کمهستانی و المروها دشمن وجومد

=  ،Zranka/*Drankaدر فارسی میان بو  Zrangو از

ندارد دریایی استدالل میک د ،سک ها بویشومار

شکل فارسی میان آن ب زرنگ در فارسی نوم تبودیل

ک در شرق ایران یافت شدد است و تاریخ آنهوا بو

شدد است ک در متمن تاریخی نمشت شودد بو زبوان

سال بیستم حکممت یزدگرد برمیگردد ،حاکی از آن

رربووی ،ب و صوومرت زرن و نشووان دادد شوودد اسووت

هست د ک پیروز بو م ظومر مشوروریت بخشویدن بو

تاآنجاک مدارک تاریخی و شماهد زبانش اختی نشان

حکممت خمد ،سک ها ساسوانی را بو نوا پودرش

می ده د ،چ ین تغییراتی در مصمت ها از ایرانی میانو

ضرب کردد است دریایی )516 :6386 ،او همچ ین،

بو ایرانوی نوم ،حوداال در زبوان هوا ایوران غربووی،

می گمید ک ایون دورد ا نواآرا و پرآشومب بومدد و

غیرمحتمل است؛ همچ ین ،ما هیچ مدرکی از گمیش

ب ابراین ،زمانی برا ضرب سک با تصومیر جدیود و

سیستانی مدنظر هرماتا در اختیار نداریم رالودبراین،

نا پیروز وجومد نداشوت اسوت (Daryaee, 2009c:

بوا تمجو بو ای کو احتمواالا ایون نوا را پ اه وودگان

) 25-26بااینحوال ،دو رلوت وجومد دارد کو ایون

ساسانی ب مأممران تانگ انتقال دادد اند  ،بعیود اسوت

فرضی را باقل میک د :اول ای ک او میتمانست است

ک مدارک تانوگ ،گمنو گمیشوی را بو نوا رسومی

برا تقمیت بهتر مشروریت خمد ،سک ها را بو نوا

ترجیح دادد باش د در درجف دو  ،هاراماتا ایونگمنو

خمد ضورب ک ود؛ زیورا از دوران باسوتان در ایوران،

استدالل می ک د کو زرنوگ بوین سوال هوا  258توا

ضرب سک ب نا خمد فورد رویو ا متوداول بومدد

 32/ 223تا 16ق ،مستقل بمدد است براساس م وابع

است و همانقمرک دربوارد نرسو

 6۲3توا ،) 3۱6

رربی ،پیروز با کمک شواد تخارسوتان ،سیسوتان را از

بهوورا چهووار  5۲۱تووا  ) 5۲6و ویسووتهم  5۲6تووا

ارراب پس گرفوت و در سوال  258توا  32/ 223توا

 ) 5۲5می بی یم چ ین مسوئل ا  ،در دوران ساسوانیان

16ق ،در زرنوگ اااموت گزیود

Harmatta, 1971:

 )140-141این استدالل مشکل ساز است؛ زیرا مطاب

نیز مرسم بمدد است

3

از آن گذشووت  ،مووی دانوویم کوو در حوودود سووال

تاریخ جدید تانگ وزد فم یمان گمئی اشارد میک د

32/ 258ق  ،تخارستان اسمتی از خااانات ترک بمدد

ک پیروز در سال  226تا  3۲/ 223تا 16ق ،بو چوی

است و همانقمرک شاوانز مدتها پیشتر ابت کردد

لی ووگ ) (疾陵城, Jilingآموودد اسووت؛ درحووالیکو

بمد ،بو دنبوال شکسوت تورکهوا غربوی در سوال

زرنگ بار دیگر در حدود سال 16/ 223ق ،ب دست

32/ 258ق تمسط امپراتمر تانگ ،پیروز ناحیو چوی

ارراب افتاد اگرچ در آن زموان ،در سیسوتان کموی

لی گ را ب دست آورد ) (Chavannes, 1903: 257.

هرد ومرد وجمد داشت ،در م ابع محلی یا اسوالمی،

ب ابراین ،معقمل است این گمن فرض ک یم ک پس از

هیچ اشاردا ب پیروز یا هر اودرت خوارجی کو در

شکست ترک ها غربی در سال 32/ 258ق و ابل از

شومرش هووا سیسووتان درگیور باشو د ،نشوودد اسووت

فتح تخارسوتان تمسوط اروراب در سوال 56/ 271ق،

رالود براین ،ب رلوت مسوائل لجسوتیکی مربومط بو

امپراتمر چین تخارست ان و بخشی از آن را بو پیوروز
 ،زموانی کو موی بی ویم سیسوتان بوا

فماصول ربومر از مرزهوا غربوی تانوگ و سیسوتان،

داد؛ ب خصوم

دخالت تانگ در هرگمن رملیات نظامی در سیسوتان

پادشاهی ترک و دربار تانگ ،فاصول بسویار داشوت

کامالا غیرمحتمل ا ست و هیچ اشواردا  ،بو ربومر از

است در نتیج  ،پادشاهی پیروز در تخارسوتان وااوع

واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن 15/

بمدد است آذر  6۱8 :631۲ ،و )6۱۲
رووالود بووراین ،در م ووابع چی ووی و اسووالمی ،بوو

 273و  56/ 271تووا 56ق ،ب و چووین بازگشووت (Ou
) Yangxiu, 1975: 6258-6260و ایون امور ،بور ایون

تالشها پیروز برا بازپس گیر پارس اشوارد شودد

داللووت موویک وو د کوو ارووراب او را شکسووت دادنوود

است؛ اما در آ ار و متومن فارسوی میانو  ،هویچ اشوارد

) (Chavannes, 1903: 257او دوبارد ب غرب آسیا

مستقیمی ب آن وجمد ندارد با وجمد این ،دریوایی در

مرکز رفت و در 67ژوئن 53/ 275ق ،برا آخورین

فصل هجدد ب دهشن ،متمج اشارد ب پسر یزدگرد شد

بار ب چین بازگشت گائم زونوگ Gao Zong (Gāo

ک ب ر مان پیروز ش اخت میشمد« :پسور یزدگورد بو

)) 高宗،Zōng؛  25۱تا  ) 283کو بو پیوروز لقوب

ه د رفت و با خمد ارتشی پهلم  ) Gund :رظیم بو

افتخار « ژنرال پر هیبت گاردهوا چو » (zuŏ wēi

همراد آورد در ای جا ابل از آنک ب خراسان برسد در

) wèi jiāng jūn 左威卫将军دادد بمد او را ب گرمی

گذشت و ارتوش بوزرگش پراک ودد شودند» دریوایی،

پوذیرفت ) (Ou Yangxiu, 1975: 6258-6260ایون

 )516 :6386در ایوون جمل و  ،مماعیووت ه وود درخوومر

ر مان در میان شانزدد ر مانی بمد ک او دریافوت کورد

است دریایی ب ابمریحان بیرونی اشارد میک ود

دریایی )516 :6386 ،مطاب کتاب گزارشها جدیود

و معتقد است ک در ای جا ،ه ود بو تخارسوتان اشوارد

دو پایتخووت New Records of the Two Capitals

دارد دریایی 513 :6386 ،و  )511بیرونوی در کتواب

 )Liăng Jīng Xīnjì (兩京新記)،تألیف و

تحقی مالله د خومد موی گمیود کو زردشوتیان سوغد،

 )韋述 ،Shuک در ارن هشتم میالد نمشت شدد است،

پ جاب و ه ودوکش را بو ر ومان ه ود مویشو اخت د

پیروز تمانست اجازد ساخت صوممع پارسوی Temple

البیرونووی 6۲3 :61۱3 ،و  )6۲1بووالذر نیووز تاییوود

 ()bosi si)波斯寺 =of Persiaرا در چانووگ آن ،از

بح

می ک د ک پیروز در میان ترکان تخارستان ساکن شد و

گائم زونگ بگیرد )(Drake, 1943: 6

شم Wei

1

حتوی ،بوا زن نجیوب زادد ترکوی ازدواد کورد (Hitti,

پیروز در سال بعد ،یع ی 52/ 278ق ،درگذشوت و

) 1968: 493مطوواب زد فووم یوومان گوومئی ،تووا سووال

پسرش نرس جانشوین او شود (Chavannes, 1903:

65۱/ 776ق ،بارهووا سووفیرانی از پادشوواهی پووارس بو

) 258او را در چین دفن کردند مجسم بی سر او در

چانگان ،پایتخت تانگ ،آمدنود (Cefu yuangui, vols

مقابل مقبرد بزرگ گائم زونگ و همسرش ،در نزدیکی

(= chapters): 971, 972, 973, 975, 999 in Wang,
) 1960بسیار از محققان ،م ظمر از کشمر پوارس را

شیان ارار دارد بر پای ستمن آرامگاد گائم زونگ کتیب

در ای جا ،کشومر تخارسوتان مویدان ود (Chavannes,
1903: 257; Compareti, 2009; Daffinà, 1983:
)135؛ ب ابراین ،میتمانیم این گمن فرض ک یم ک ایون

پادشاهان ،مان د پیروز و نرس ک بو احتموال بسویار
ام از سلسل ساسانیان بمدند ،تالش کردند تا پوارس
را باز پس گیرند
حکممت پیروز بر تخارستان ،مدت زموان کمتواهی
بوو قوومل انجامیوود آذر  )6۱۲ :631۲ ،پیووروز کوو
نتمانست در مقابل هجم ارراب مقاومت ک د ،در سال

زیر ارار دارد ):(Forte, 1996b: 404
右骁衛大將軍兼波斯都督波斯王卑路斯
Zòu xiāowèi dà jiàngjūn jiān bōsī dūdū bōsī
wáng bēilùsī

«پیروز ،شاه پارس ،فرماندۀ بزرگ گارد دلیرر راسرو و
فرمانده کل پارس»
این کتیب برا فهم روابط پیروز با دربار تانگ اهمیوت
بسیار دارد اگر این ر واوین را فقوط افتخوار بودانیم و
کلمف پارس را معادل ایرانشهر در نظر بگیریم ،پوس ای کو
شخصی «شاد پارس» و «فرماندد کل پارس» نامیودد شومد،
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حشم است؛ ب ربارتی دیگر ،اینگمن میتمان فرض کرد
ک «شاد پارس» بر پادشاهی ازدسترفت  ،یع ی ایرانشوهر،
داللت میک د درحالیک «فرماندهی کل پوارس» ،حواکی

آلوهان ،جولو و دیگر مدعیان ساسانی
تحقیقات اخیر بر آن هست د ک بر محمر پیروز و نرسو
و تالش آنها برا بازپسگیر پارس متمرکز باش د؛ اموا،

از آن است ک امپراتمر تانگ ،چی لی گ را ب ر ومان تیومل

اشخا

ب پیروز دادد است این مسئل با کلم هفتم در کتیب ا بوات

در تالش بمدند ،تا پارس را مجدداا باز پس گیرنود دربوارۀ

میشمد ،ر مان چی ی دودو  都督(= dūdūکو بو مع وی

بهرا  ،نجیبزادد پارسی ک ب ر مان برادر پیوروز شو اخت

فرماندهی بمدد ک مسئمل دودوفوم ،都督府(= dūdūfŭ

موویشوومد ،اقالروواتی وجوومد دارد (Forte, 1996a: 193-

یع ی محل فرماندهی م طق است در حقیقت دربار تانوگ،

) 194;Vosooghi and Pashazanous, 2014: 63سوتمن

این ر مان را یا ب فرماندهان چی ی مویداد کو در نوماحی

س گی تدفی ی ک در نزدیکی لمئمیانگ کشف شدد اسوت،

مرز مستقر بمدند یا ب پادشواهانی کو در سورزمینهوا

اقالرات مهمی راجوع بو ارموال فورد بو نوا آلمهوان

فتحشدد بمدند) (Skaff, 2012: 248-249.ب نظر میرسود

)阿羅憾= Āluóhànک احتماالا صومرت چی وی بهورا

پیروز دودو فرماندد نظامی) م طق ا بمد کو بو احتموال

است ،آشکار میک د ) (Forte, 1996b: 411او بو ر ومان

ام چی لی گ است؛ ب ابراین ،این ر اوین کو بو شواهان

فرد پارسی ک معاصر پیروز بمدد و گائم زونگ او را بسیار

تابع دادد میشد ،برا امپراتمر تانوگ مشوروریت ایجواد

محتر میشمردد تمصیف شودد اسوت جوان سوین لیوان،

میکرد )(Canepa, 2010: 140

 ( 8۲ :6382همچ ین ،گفت میشمد کو یکوی از ارضوا

دیگر نیز از خاندان ساسانی وجمد داشوت د کو

بعد از پیروز ،پسرش نرس تالش کرد کو ایرانشوهر را

خانمادد سلط تی ساسانی بمدد و ر مان «فرماندۀ گوارد دلیور

باز پس گیرد در حدود سوال  278یوا  52/ 27۲یوا 57ق،

چ »  )左威卫= zòu wuwèi jiàngjūnرا داشوت اسوت

فرمانودهی چی وی بو نوا پوی شوی گ جیوان Péi Xíng

جان سین لیان ( 8۲ :6382 ،او ب رلت دو اادا مهم نیوز

 5)Jiăn裴行俭نرس

涅涅师, Nie-nie-che= Narseh

مشهمر است :نخست ای ک احتماالا برا رقود اتحواد بوین

(را در تخارستان ب تخت نشاند پی شی گ جیان بو بهانو

تانگ و امپراتمر بیوزانس ،بو ر ومان فرسوتادد چوین بو

بازگرداندن شاهزادد ساسانی بو سولط ت ایرانشوهر ،خوان

بیزانس ارزا شود و دو ای کو او سواختمان مهموی را در

ترک را غافلگیر کرد و او را شکست داد فرماندد چی ی ک

چین ساخت در سوال  252یوا  31/ 226یوا 3۲ق ،دربوار

ب هدف خمد سیدد بمد ،ب پیشورو بو سومت ایرانشوهر

تانگ او را مسئمل بازپسگیر ایران از ارراب کورد جوان

ادام نداد و شاهزادد ایرانی را در آنجا ت ها گذاشوت نرسو

سین لیوان ( 8۲ :6382 ،کتیبو زیور کو اموروزد در مومزد

ک در تخارستان ت ها ماندد بمد ،بیست سوال رلیو اروراب

امپراتوومر اوی ووم ) (Imperial Museum of Uyenoدر

ج گید تا ای ک سپاد و م ابع مالیاش تضعیف شد؛ ب ابراین

ژاپن نگهدار میشمد ،دربارد زندگی او در دربوار چوین،

از رو اکراد ،ایرانشهر را ترک کرد و در سال  7۱8یا

اقالراتی ب دست میدهد:

 82/ 7۱۲یوووا 87ق ،بو و دربوووار چوووین بازگشوووت

« این کتیب بر رو لمح س گی ب یوادبمد فرمانودد

)  (Chavannes, 1903: 258و در آنجوووا ،ر ووومان

بزرگ فقید پارسوی ،فرمانودد و ژنورال ج واح راسوت

شواهی» )zuŏ wēi wèi jiānjūn

ارتش سلط تی تانوگ چچوینم ملقوب بو دوک بوزرگ

را دریافت کرد مجسم او در ک ار مجسوم پودرش

ناحیو چی وگچ وگچومن (Duke of Chin-chʻêng-

ارار دارد دریایی 513 :6386 ،و )511

) chünوااع در ناحی کانسم و دارا درج شانگچوم

« فرماندد گارد چ

واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن 15/

کمئوم)) 2(The Rank of Shang-chu-kuo(上柱國از

ب نا بهرا ورجاوند خمان د ،زادد شمد ه گامی کو

ارکان درج اول امپراتمر سواخت شودد اسوت ایون

آن پادشاد سیسال باشد  .با سپاد و درفش بویشومار

لمحو سو گی بو یوادبمد  )阿羅憾= Āluóhànیووک

سپاد ه د و چی ی ،درفش برگرفت

پادشاهی بو آن

شاهزادد پارسی االصل و مشوهمرترین در میوان تموامی

کی رسد » )Zand-Î Vohûman Yasn:7/5,6

ااما برپا شدد است در قمل دورد شین چی وگ 252

دریایی در مقال خمد ،شعر پهلم «ابر آ)مدن شاد

تا  ) 226دوران سلط ت امپراتمر کائمتسمنگ بوزرگ،

وهرا ورجاوند» را ک در متومن پهلوم آمودد اسوت

امپراتمر با ش یدن خدمات برجست و ارمال درخشوان

اشاردا ب بهرا مویدانود دریوایی )516 :6386 ،بوا

این شاهزادد پارسی ،فرستاددا ویژد را بورا درومت

وجمد این ،بهرا نتمانست در آنچ ایرانیان اشوتیاق آن

و ب اصر خمیش ،روانو کورد چدر ای جوا دو نشوان

را داشت د ممف شمد این شاهزادد در سن  ۲5سالگی،

ناخمانا استم ه گامی ک شاهزادد ب پایتخت رسوید،

در نخستین روز ماد چهار سال اول دورد چی گیومن

امپراتمر بو و لقوب سپاهسواالر داد و او را مسوئمل

7

) (Chingyünبووو سوووال 88/ 76۱ق ،در ااامتگووواد

دفار از دروازد شمالی چناحی شمالی چوینم نمومد چدر

شخصی خمیش ،در همنوان فوم ) (Honan Fuاز دنیوا

ای جا یک واژد ناخمانا استم و او را بو ر ومان سوفیر

رفت ) (Saeki, 1916: 258بعد از بهرا  ،پسور او کو

امپراتمر ب سم ابایل تبت ،افرایم و دیگر کشمرها
فرستاد» )Saeki, 1916: 257
این کتیب در ادام  ،بو کارهوا برجسوت بهورا و
مرگ او اشارد میک د و ب دنبوال آن ،دروا آمورزش
میآید اهمیت این کتیب مربمط ب اقالراتی است کو
در رابط با توالشهوا بهورا  ،بورا تسوخیر دوبوارد
ایرانشهر آوردد شدد است ب نظر میرسد ک بهرا  ،ب
همووراد بوورادرش پیووروز ،تووالش کردنوود تووا پادشوواهی
ساسانی را باز پس گیرند و نقش او در این توالشهوا،
بیشتر دیپلماتیک بمد تا نظامی مت ی بو زبوان فارسوی
میان  ،ب نا زَند وَهمَن یَسن ،این ادرا را تایید میک د
در کتاب پهلم زَنود وَهمَون یَسون ،سوخن از «بهورا
ورجاوند» است کو سورانجا  ،بو مح وتهوا مورد
ایرانشهر پایان می دهد و اروراب را از آنجوا مویرانود
برخی این امکان را می ده د کو شواید م ظومر از ایون
شخص ،بهرا فرزند یزدگردسم باشد Cereti 1996,

در م ابع چی ی نامشوجملم  ،)俱羅= Jū Luóصومرت
چی وی خسوورو ،بیووان شوودد اسوت (Vosooghi and
) Pashazanous, 2014: 63مأممریووت پوودر خوومد را
ادام داد جان سین لیان ( ۲۱ :6382 ،قبر ب کسی
ک خسرو نامیدد میشد و در سال  768یوا 662/ 76۲
یا 667ق ،در ارتش خان ترک در ماوراءال هر با ارراب
ج گید نیز اشارد میک د و مطاب گفت او ،این فرد پسر
یزدگرد بمدد است قبر  )16۱6/۲ :6383 ،ازآنجاکو
 78سال خأل و فاصول بوین مورگ یزدگورد و خسورو
وجمد دارد ،میتمانیم این گمن فرض ک یم ک این فورد
همان خسرو اشاردشدد در م ابع چی ی است و ازاینرو
نمد یزدگرد است او نیز در سوال  73۱یوا 668 736
یا 66۲ق) ،ب پایتخت چین رفت (Harmatta, 1971:
) 141-142; Marquart, 1901: 69

در زد فوم یومان گومئی ،اقالرواتی دربوارد شواهان
پارس وجمد دارد ک فرسوتادگانی را از سوال  763توا
 6۱6/ 776تا 65۱ق ،ب دربوار تانوگ ،در چانوگ ،آن

636; Sprengling, 1939, 175-176; Compareti,
) ) 2009با نگاد ب متن زند بهمن یسن ،ایون ممضومر

ارزا میکردند (Cefu yuangui, vols (= chapters):

ب خمبی مشخص میشمد « :و او پادشاهی کو در دیون

)971, 972, 973, 975, 999 in Wang 1960

 /51پژوهشها تاریخی ،سال پ جاد و یکم ،دورد جدید ،سال هفتم ،شمارد چهار پیاپی ،)68زمستان 63۲1

همانگمن ک اشارد شد ،برخی محققان معتقدند کو در

شمرش آن لمشان  755توا  633/ 752توا 631ق) و

ای جووا پووارس را بایوود تخارسووتان در نظوور گرفووت

خصمصوواا بووا فرمووان هووا وزیرلووی مووی  766تووا

;(Chavannes, 1903: 257; Compareti 2009
) Daffinà, 1983: 135زد فم یمان گمئی حتی ب نوا

 6۱۱/ 78۲تا 627ق ) ک در صدد بمد ،حمایت موالی

دو تن از این پادشاهان اشوارد مویک ود :نخسوت ،بوم
شووانگ هووم  )勃善活= Bó Qiāng Huóاسووت کو
احتماالا صمرت چی وی پمشو گ اسوت آذر :631۲ ،
 )66۱ک و ب و او ،ب و ر وومان پادشوواد پووارس در سووال

ب نجبا ایرانی ک در چانگ آن زنودگی مویکردنود
متماف ک د ،این ممضمر تغییور کورد

Compareti,

)2003: 211; Dulby, 1979: 593
ج .ساسانیان در ژاپن

6۱6 763ق ،اشارد میشمد (Wang, 1960: (vol. 12,

دربارۀ اولین ایرانیانی ک ب ژاپن رفت د نیز اقالراتی در

 11723ظاهراا پسور نرسو و نومد پیوروز بومدد اسوت

دست است ب احتمال بسویار ،حضومر نخسوتین دسوت از

شهمردان 1۲ :632۱ ،تا  )56ب نظر میرسد او مان ود

ایرانیان مهاجر ب ژاپن ،ب اواخر دورۀ ساسانی برمیگوردد

پدرش ،در تخارستان با ارراب میج گیودد اسوت در

در حقیقت ،با تمج ب سقمط سلسلف ساسانی ،بسویار از

ب نوا موم شوانم Mù

شاهزادگان ساسانی ب شرق دور پ اد بردند بر قب مطالب

 )穆沙诺= Shānuòآگاد میشمیم ک بو ر ومان شواد

فوومق ،برخووی از بازمانوودگان ساسووانی تووا حوودود سووال

پارس ب او اشارد میشومد (Wang, 1960, vol. 12:

6۱8/ 73۱ق ،در تخارستان سعی کردداند تا ایرانشوهر را از

) 11450او در سالها  762یا  6۱1/ 736یوا 6۱۲ق،

ارراب باز پس بگیرند همزمان با تالشها ایون دسوت از

ب دربار تانگ آمد و مقا ژنورال )折冲= shé chōng

ساسانیان ،در م ابع ژاپ ی ،با اشاردهایی دربوارد گروهوی از

liú sù

ایرانیان ک از تخارستان ب ژاپن آمدداند روب رو مویشومیم

همین م بع ،از شخص دیگر

ب او دادد شدد و در سال 6۱۲/ 736ق ،گارد
 )留宿 = wèiامپراتمر شد )(Ibid: 11450

بعد از مم شانم ،اقالراتی دربارۀ فرستادگانی کو

در نیهومن شومکی Nihon ، Chronicles of Japan

 )Shokiک یکی از اولین م ابع تاریخی ژاپ ی اسوت و

تا سال 65۱/ 776ق ،از پارس ب دربار تانگ آمدنود،

در سال ۲8/ 76۱ق ،کامول شودد  ،آمودد اسوت کو در

وجمد دارد؛ اما هیچ اشارد مستقیمی ب شاهان پارسی

حدود سال 36/ 251ق ،چ د نفر از تُخوارا وارد ژاپون

نشدد است ب نظر موی رسود کو بعود از موم شوانم،

شوودند ) (Aston, 1972: 246, 251, 259در ا وور

ایرانیان و ب احتمال بسیار ساسوانیان ،در تخارسوتان

مذکمر  ،در ضبط رویودادها سوال 36/ 251ق ،آمودد

کامالٌ از ارراب شکست خمردند ایون یوک اسوت باط

است« :تابستان ،ماد چهار و آوریل و دو مرد و دو زن

است؛ اما بعد از سوال 6۱۲/ 736ق ،اسوامی مودریان

از سرزمین تُخارا و یک زن از سراواسوت )(Sravasti

ساسانی از تماریخ محم شدند در تماریخ بعد از سال

سراواست شهر باستان در سرزمین ه د بومدد اسوت )

6۱۲/ 736ق  ،هیچ اشاردا ب اسامی مدریان ساسانی

را تمفان ب هیمُگوم ) (Hiugoآورد» ) .(Ibid: 246نیوز ،در

وجمد ندارد؛ اموا موی دانویم کو چ ودین نجیوبزادد

شوورح واووایع سووال سووم فرمووانروای امپراتوومر سووایم ِ

ساسانی ،در خاور دور زندگی موی کردنود برخوی از

 )Saimeiیع وووی سوووال 35/ 257ق ،در همو وان مأخوووذ

این نجبا ،ب رلت حمایت اولین امپراتمران تانگ ،در

م خمانیم« :در روز سم ماد هفتم ایونسوال ،در پواییز ،دو

چین زنودگی مویکردنود؛ اموا ایون ممضومر بعود از

موورد و چهووار زن از سوورزمینِ تُخووارا کو بوور ا ورِ کشووت

واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن 11/

شکستگ ) ب ک ارد تسمُکمُش ) (Tsukushiافتادد بمدند،
گفت د :امماد دریا موا را نخسوت بو جزیورد آموام

کو

برخی ر اصر زردشتی در این دو اطع  ،رلتوی اسوت بور
ای ک نمیتمان این اشعار را از آنِ ملک دانست ،بلک باید

اک من آمام اوشیما  Amami shimaخمانودد مو شومد)

آنها را شارردا زردشوتی سورودد باشود شواررد شواید

راند » پس اسبان چاپار بورا آوردنِ آنهوا فرسوتادند در

دارا دُخت یا مادرش شواهدخت ،همسور دارا  ،بومدد

ادام آمدد است ک «در روز  65همان ماد) برآمودگ ئو

باشد ) (Itō,1986:9-10دانشوم د ژاپ وی ایتوم ،در شوعر

ب نما ِ کمد سمُم ) (sumiدر جانبِ غرب معبد آسومُکا

شوومارۀ  ،62۱بوورا واژۀ ناش و اخت  ،面智男雲ارائووت

) (Asukaساخت و نیز آیی

ب سال ارواح درگذشوتگان

 meni-siru-da-kumoرا پیش هاد کردد و آن را نا خا

برگزار شد در آن شب و در آن مراسوم) ،مَورد ِ تُخَوارا

زردشووتی ،معووادلِ  *Mns(a)r-dahmپهلووم *Mąθra- ،

پذیرائ شدند» ).(Ibid: 251

 dahma-اوسووتایی و *Manθra-dahma-ایرانووی باسووتان

تخارا بایستی شکل کمتاد شودد تخارسوتان باشود

دانست است مع ی این نا خا

ایرانی ،باید «مَ ثورددان،

) (Itō, 1980: 5-10با تمج ب حضمر ساسوانیان در

دان دد کال مقدس» باشد رضایی باغبیود )6۱ :6382 ،

تخارستان و ای ک در متمن چی ی بو حضومر سوفرا

ایتم همچ ین بر این باور است ک در شوعر شومارد 626

شاد پارس ،در اواخر ارن هفتم و هشتم میالد /اول و

نیز ،اشارد ب گذر ابر آبی رنگ در ای جوا اسوتعارد بورا

دو امر  ،در دربار چین اشارد شدد است ،موی تومان

روح امپراتمر در گذشت ) از ستارگان و ماد ،یوادآور گوذر

احتمال داد ک برخی از بازماندگان ساسانی ،بو ژاپون

روانِ پرهیزگاران از ستارد پایو و مواد پایو

از درجوات

نیز رفت اند در جایی دیگر از نیهمن شمکی ،گفت شدد

بهشت در دین زردشتی) و صعمد آنان ب درجوات روالی

است ک در سال  ، 22۱زمانی ک شخصی پارسی ،بو

بهشووت اسووت ) (Itō,1986:9-10ایوون اطعوو شووباهت

نا دارا ب کشمرش بازگشت ،همسر خمد را در ژاپون

بسیار ب گزیدد زادسوپر دارد در گزیودد زادسوپرَ

ترک کرد و ب امپراتمر امل داد ک دوبارد برمیگردد و

باالرفتن از این پای ها بو بواالرفتن از نردبوانی زریون

بورا او کوار مویک ود (Aston, 1972: 266; Imoto,

تشبی شدد است:

 2002: 58-60; Morita, 2012).وصولت شواهدختی

pad homānāgīh ī sard-ē bawēd ī sē-pāyag ī zarrēn
homānāg. u-š ahlawān pad-iš abar ō wahišt
šawēnd, pad weh-menišnīh abar ō star-pāyag, pad
weh-gōwišnīh abar ō māh-pāyag, pad wehkunišnīh abar ō xwaršēd-pāyag.

ژاپ ی ،برخالف مرسم  ،نمی تمانست با فرد معمملی
صمرت گیرد و شخص فمق ب احتمال بسویار ،بوزرگ
زادد ا ساسووانی بوومدد اسووت ایوون اموور از آشوو ایی

«ب مان د ِنردبانی باشد ک مان د س پای ا زرین اسوت

شاهدخت ژاپ ی با ادبیات زردشتی مشخص است کو

و پرهیزگاران بر آن ب بهشت میروند ،با نیک اندیشوی توا

خمد نشان از نفمذ ساسانیان و دین زردشتی در ادبیات

ب ستارد پای  ،با نیک گفتار تا ب ماد پای  ،با نیک کوردار

ژاپن دارد در کهنترین مجممر شعر ژاپ وی ،بو نوا
مان یُشم  276) Man’yōshūتا  5۱/ 282تا 21ق( کو
در ارن هشتم میالد /دو امر  ،تدوین نهوایی یافتو
است ،دو اطع شعر بو شوماردهوا  566و  ،565در
سوومگ امپراتوومر ت مووم ) (Temmuوجوومد دارد ک و
م سمب ب همسرش ،ملک جیتُ (Jitō) ،است وجومد

تا ب خمرشید پای

رضایی باغبیود 6۱ :6382 ،؛ Gignoux

» )and Tafazzoli, 1993:136
یافت ها باستانش اختی نیز بر گسترش نفومذ فره وگ
و ه ر ساسانی در ژاپن ،در اواخر دورۀ ساسوانی ،بو ویوژد
سددها ششم و هفتم میالد تاکید میک ود نممنو هوا
بسوویار از آ ووار ه وور ساسووانی را در گ جی وو شوواهی

 /52پژوهشها تاریخی ،سال پ جاد و یکم ،دورد جدید ،سال هفتم ،شمارد چهار پیاپی ،)68زمستان 63۲1

شمسوومین  )Shōsōinموویتوومان مشوواهدد کوورد گ جی و

مخصمصاا برا تزیین سقف اصرها و خان ها رواد یافوت

شمسووومین را در سوووال 631/ 752ق ،شوووهبانم کممیوووم

) )Young Pil Kwon, 2013: 23در ایوون دایووردهووا

 )Empress Kōmyōب یادگار شمهر درگذشت اش ،یع ی

مرواریدنشووان ،نقمشووی از درختووان و پرنوودگان و حتووی

شممم  )Emperor Shōmuدر معبد تمدا جوی Tōdai-

گریفین ،هموان ممجومد افسوان ا بوا بودن شویر و سور و

 )jiدر نارا  ،)Naraب بمدا تقدیم کرد ایون گ جی و نشوان

بالها رقاب ،وجمد دارد ک ب احتمال بسیار ،نفومذ ه ور

میدهد تا چ اندازد ه ر ساسانی ،ه رها زیبوا و تجملوی

دورد ساسانی را نشان میدهد )(Ibid: 23-24, 31

چی ی را حتی ب ه گامی ک سبک ژاپ ی ب خمد گرفت انود،
تحتتا یر ارار دادد است نباید فراممش کورد کو در ایون

نتیجه

زمان ،دربار نارا در ژاپن ،دنبال ه ر دربار چی ی را گرفتو و

بعد از مرگ یزدگرد ،پسرش پیروز ب همراد تعداد از

از سبکها ه ر آن تقلید میکوردد اسوت Sugimura,

نجبا پارسی گریختو و در دربوار امپراتومر چوین پ واد

)2008؛ برا نممن تا یر ه ر ساسانی را بر انومار مختلفوی

گرفت د متمن و کتیب ها چی ی و ژاپ وی بو اضواف م وابع

از ظووروف شیش و ا ک و در گ جی ووف شمسوومین در معبوود

فارسووی دربووارد یزدگوورد و اخالفووش و دیگوور بازمانوودگان

بمدایی تمدا جی در نارا ،نخستین پایتخوت ژاپون در دورد

ساسانی ک از فرمانبردار از ارراب سرباز زدد بمدند و در

نارا  76۱تا  ،) 781نگهودار مویشومند ،مویتومان دیود

آسیا مرکز و دربار تانگ و ژاپون زنودگی مویکردنود،

) (Ibid, 2008از جملوو  :جووا بلوومر سووفیدرنگ بووا

نخسووتین شووماهد و موودارک نمشووتار را در اختیووار اوورار

تراشها گرد ،جا بلمر کشوفشودد در سو گ چوین

میده د ایرانیان دیگر نیز وجمد دارند ک ب ا بور برخوی

امپراتمر آنکان ) (Ankanدر اواخر ارن ششم مویالد کو

رلل ،در م ابع چی ی ظاهر میشمند؛ اگرچ رابط آنهوا بوا

در اوزاکووا ) (Osakaاوورار دارد و تکو هووایی از جووا هووا

خاندان ساسانی ناچیز و اندک است

بلمر ک در محمق هوا باسوتانی در کیمتوم ) (Kyotoو

در این مقال  ،همچ ین تالش شد توا نشوان دادد شومد:

کیمشووم ) (Kyushuکشووف شوودند ;(Sugimura, 2008

ای ک برخی محققان ر مان کردداند ک پیوروز تمانسوت در

) Fukai, 1972: 306-12ب احتمال بسیار ،برخوی از ایون

سال 3۲/ 226ق ،با حمایت چین در م طق ا ک ب ر مان

جا ها بلومر در دورد ساسوانی و برخوی بعود از دورد

چی لی گ در سیستان شوهر جیلی وگ) شو اخت مویشومد

ساسانی ،از مسیرها جوادد ابریشوم بو ژاپون راد یافت ود

پادشوواهی ایرانووی تشووکیل دهوود ،در وااووع ،ایوون مکووان در

شباهت سبک و تک یک سواخت ایون جوا هوا ،بوا جوامی

تخارستان است دو ای ک ب دنبال مرگ یزدگرد و تا سال

بلمر از گیالن ک امروزد در ممزۀ ایرانباسوتان نگهودار

6۱۲/ 736ق ،یا حتی تا پایان ارن هشتم ،تخارسوتان بورا

میشمد فرضی فومق را تقمیوت مویک ود (Fukai, 1972:
) 306-12نممن دیگر پارچ بلمر است ک باز متعلو بو
گ جی ف شمسومین ) (Shōsōinاسوت ایون پوارچ سواخت
دورۀ ساسانی است و ب پارچها کشفشدد در گویالن و
ازوین شبی است ) (Sugimura, 2008بنمای دایوردهوا
مرواریدنشان در ارون هفوتم و هشوتم مویالد /اول و دو
اموور در کوورد ،ب و ویووژد در جیمنگجووم ) (Gyeongjuو

پ اه دگان ساسانی ک ه مز ب این امید دلخمش بمدند کو
روز ایرانشهر را از اروراب بواز پوس بگیرنود ،بو مان ود
پ اهگاد رمل میکرد براساس م ابع چی ی و م وابع فارسوی
میان و م ابع اولی اسالمی ک یادبمد تالشها آنان حفو
شدد است ،نا این پادشاهان را میدانیم میتومان اسوتدالل
کرد ک ب احتمال بسیار ،بمشانگ هوم = Bó Qiāng Huó

چی ی )勃善活:ک نوا چی وی پمشو گ اسوت و ممشوانم

واپسین ساسانیان در تخارستان و چین و ژاپن 14/

= Mù Shānuòچی ی )穆沙诺:مودریان ساسوانی دیگور

بسوویار اووم  ،همسوور پیووروز مسوویحی بوومدد اسووت

بمدند کو در تخارسوتان سوکمنت داشوت د در م بوع

;(Scarcia, 2004: 121; Tajadod, 2000:43-45
)Compareti, 2009

چی ی ک زد فم یمان گمئی نامیدد میشمد ،بوا ر ومان
شاهان پارس از آن ها نا بردد شدد است
در پایوووان ،براسووواس م وووابع و یافتووو هوووا
باستان ش اختی در ژاپن ،می تومان اسوتدالل کورد کو
برخی از بازمانودگان ساسوانی در ژاپون نیوز حضومر
داشت اند براساس یافتو هوا باسوتان شو اختی ،ه ور
فلزکار و نقرد کار ساسانیان ب ژاپن نیز راد یافت
نممن هوا بسویار از آ وار ه ور ساسوانی را در
گ جی

شاهیشمسمین  )Shōsōinمی تومان مشواهدد

کرد ه ر ابریشم دوز ایرانیان دورد ساسانی نیوز ،در
دورد امپراتومر سومئ ی )隋،Suí؛  586تووا  ( 268و
اوایل حکممت تانگ در ژاپن رونو یافوت ظوروف
شیش ا  ،ب ویژد کاسو و جوا و پوارچ بلومر  ،در
ژاپن تبدیل ب کاالیی باارزش شد
پی نوشو ها
 6مطاب زد فوم یومان گومئی ،امپراتومر گوائم زونوگ ،در
61فمری 16/ 223ق ،پیروز را ب ر مان حاکم ب تخارسوتان
فرسووتاد (Ou Yangxiu 1975, 6258-6260; Wang
)1960, vol. 12, 11365

 6ب گرید ب ا ر ه ر یمل ک جی لی گ را با زرنگ
یکی می داند )Yule, 1915: 150
 3برا مطالعو بیشوتر دربوارد سوک هوا ساسوانی
ب گرید ب )Alram, 6۲82: 66۱ :
 1محققان معتقدند ک این معبد ،استقرار مسویحی
;(Forte, 1999: 282; Compareti, 2009بمدد است
و مدرکی است کو نشوان )Leslie, 1981-83: 290

می دهد حاکموان ساسوانی بو مسویحیت رالاو م ود
بمدداند تحقیقات اخیر نشان می دهد ک بو احتموال

 5پی شی گ جیان مسئمل غلبو بور خوان تورکهوا
غربی شد ک با تبت و کاشغر متحد شدد بمد
 2شانگچم کمئم ر مانی افتخار
تعداد

است ک فقط ب

از م تخبان اقالق میشد این ر مان را

سلسل جم شمالی  557تا ) 586برارار کرد و در
قمل سلسل کی گ  6211تا  ) 6۲66م سمد شد
 7در تاریخ نگار چین باسوتان ،دوردهوا سولط ت
فرمانروایان نا ها خاصی داشت و حتوی برخوی از
امپراتمران در زمان سلط ت خمد دارا چ دین دورد
سلط ت بمدند دورد چی گیمن ب سالها  7۱7تا
 76۱میالد گفت می شمد ک دومین دورد از دوموین
سلط ت امپراتومر جمنوگ تسومنگ از دودموان تانوگ
است شایان ذکر است کو ایون امپراتومر دو بوار بو
فرمانروایی رسید ،نخست ب صمرت کمتواد در سوال
 281میالد و پس از خلع شدن ،مجدداا میوان سوال-
ها  7۱5تا  76۱میالد
کتابنامه
الف .کتاب ها
آسانا ،جاماسب ،)6376 ،متمن پهلم  ،گزارش سعید
رریان ،تهران :کتابخان ملی جمهمر اسالمی ایران
البیرونی ،ابمریحان محمدبناحمد ،)61۱3 ،تحقی
مالله د ،چ ،6بیروت :رالم الکتب
جان سین لیان ،)6382 ،متمن باستانی پیراممن تاریخ
روابط چین و ایران :از روزگار اشکانی تا شاهرد
تیممر

مترجم :جانگ همنگ نین ،تهران :سازمان

میرال فره گی ،پژوهشکدد زبان و گمیش
شهمردان ،رشید ،)632۱ ،تاریخ زرتشتیان پس از
ساسانیان ،تهران :راستی

63۲1  زمستان،)68 شمارد چهار پیاپی، سال هفتم، دورد جدید، سال پ جاد و یکم، پژوهشها تاریخی/58
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