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چندی قبل در شمارۀ  164تاريخی  16ميزان  1321انيس ،مقاله ئی تحت عنوان
"تاريخ ما و مأخذ چين" نوشته و اھميت مأخذ چين را از نقطۀ نظر جغرافه و تاريخ
قديم کشور خويش خاطر نشان نموديم .امروز که صفحات مجلۀ »آريانا« زمينۀ
مساعدتری برای اين گونه تحقيقات فراھم نموده است ،ميخواھم خاک آريانا را در
يکی از مأخذ قديم چين که از نقطۀ نظر جغرافيه و اعالم جغرافيائی فوق العاده مھم
است ،مطالعه کرده با نقشه و کروکی نشر نمايم.
چون در اصل اساس اين مقاله از يادداشت ھا و چشم ديد »چانگ کين« ،يکنفر از
ايلچی ھای چين ،تشکيل شده است که در  128ق.م .نزد »يوچی« ھا آمده بود ،اول
بصورت مقدمه راجع به او و علت مسافرتش چند سطری نگاشته و بعد به شرح
مطلب خويش ميپردازيم.
زمانی که »يوچی« ھا به دو طرف سواحل آمو در فرغانه و سغديان و باختر بين اين
رودخانه و سر دريا اقامت داشتند ،امپراطور چين »ووتی « ) 140 – 87ق.م (.از
دست گزند و حمالت متوالی »ھوانگ نوھا« بتنگ شده و در صدد برآمد که از
کوشانی ھا يا طوريکه چينی ھا ايشان را ميناميدند از »يوچی«ھا کمک و مساعدت
بخواھد .لذا در  128ق.م» .چانگ کين« را بطور ايلچی نزد يوچی ھا فرستاد و
خواھش نمود که او را در مقابل »ھيوانگ نو« ھا کمک کنند .اگر چه مشاراليه ده
سال بدست »ھن« ھا محبوس ماند ،معذالک آخر خود را تا فرغانه و سغديانه نزد
يوچی ھا رسانيد ولی نه ايشان و نه »تاھيا« ،باشندگان سواحل چپ آمو ،ھيچ کدام
حاضر به کمک با امپراطو چين نشدند.
مشاراليه اولين چينی است که به اصطالح چينی ھا راجع به »ممالک غربی« چيزی
نوشته و حصۀ زياد ،بلکه تمام ممالک غربی او عبارت از خاک ھای آريانا است .از
اراضی ئی که بطرف غرب کشور ما افتاده بسيار کم صحبت ميکند و آخرين نقطه ئی
که بطرف غرب اسم ميبرد ،بحيرۀ مديترانه است که به نام »بحر غريب« ياد کرده
است.
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يادداشت ھای ايلچی چين از نقطۀ نظر تاريخ و جغرافيه و وقايع مربوطه يوچی و
تاھيا وغيره بسيار مھم و مفيد است و قابل اين است که ھر يک از موضوعات مذکور
در پرتو آن عليحده مطالعه شود .معلوماتی که مشاراليه با خود به چين برد دو دفعه و
در دو ماخذ نشر شده است .يک دفعه در سال  91ق.م .در نگارشات مؤرخ چين
موسوم به »سوماتسين« و دفعۀ ديگر در سالنامه ھای »ھان« که تحرير آن در  24م.
تمام شده است.
قراريکه گفتيم اين دو مأخذ ھر دو معلومات اساسی خود را از يادداشت ھا و سفرنامۀ
»چانگ کين« گرفته اند ولی چون تاريخ انتشار آنھا تقريبا ً يک قرن از ھم فاصله
دارد ،بين خود پارۀ اختالفات کوچکی دارند که اينجا بدان کاری نداريم بلکه حتی
االمکان در شرح نقاط مختلف آريانا که نام برده اند از ھر دو استفاده ميکنيم.
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تايوان )پامير( :حدود اين منطقه چنين شرح يافته است :تايوان بطرف جنوب
غرب ھيونگ نو )ترکستان چين( و بطرف غرب قلمرو امپراطوری »ھان« واقع
شده .بطرف شمال اين قطعه »گنگ کی« يعنی سغديان و بسمت غرب آن »وی
چی« يعنی بخارای شرقی وقوع داشت .جنوب غرب آنرا »تاھيا« يعنی باختر و
شمال شرق آنرا »ووسون« يعنی فرغانه اشغال نموده بود .در حصص شرق آن
»پوتيو« افتاده بود که عبارت از ختن ميباشد و اين عالقه خط تقسيمات آب پامير
بشمار ميرفت زيرا در اينجا آب ھا يک حصه بطرف شرق و حصۀ ديگر بطرف
غرب جاری ميشود.
ووسون :اين عالقه بطرف شمال شرق تايوان يا پامير افتاده بود و عبارت از
فرغانه ميباشد.
کنگ کی :به ھشت صد کيلومتری شمال غرب تايوان وقوع داشت و عبارت از
سغديان ميباشد.
ام تسای :اين عالقه بشمال غرب »کنگ کی« واقع بوده زمين آن جلگه ئی و
ھموار بود و درياچۀ بزرگی در آن ديده ميشود .اين قطعه عبارت از خوارزم
ميباشد .زمين آن ھموار است و درياچۀ بزرگی که به آن اشاره شده عبارت از
درياچۀ خزر ميباشد.
تااوچی :قرار حدودی که برای آن معين کرده اند »تااوچی« بين  800و 1300
کيلومتر بطرف غرب تايوان )پامير( و بشمال رودخانۀ »وی« يعنی آمو دريا
وقوع داشت .به جنوب آن تاھيا )باختر( ،بطرف غرب آن »ان سيک« يعنی
»پارتيا« و بشمال آن »گنک کی« ،عالقۀ سمرقند و سغديان شمالی افتاده بود .به
اين ترتيب »تااوچی« تمام درۀ »زرافشان« و بخارای شرقی و حصه ئی از
سغديان را در برميگرفت.
ان سيک :عبارت از سلطنت پارتيا است که ارساس بلخی اساس آنرا در حوالی
 250ق.م .گذاشت» .ان سيک« چينائی ھمان نام »ارساس« است که به بعضی
لھجه ھا ارسس ،ارسک ،ارشک ھم تلفظ شده و چينائی ھا از آن »ان سيک«
ساخته اند و کل پارتيا را بنام مؤسس سلطنت آن ياد کرده اند .در باب موقعيت و
حدود آن مأخذ متذکرۀ چين چنين مينوسند که چندين ھزار کيلومتر بطرف غرب
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»تايوچی« افتاده و کالن ترين سلطنتی است که به رودخانۀ »وی« يعنی آموی
سفلی ھم تماس دارد .از اينجا اين مطلب ھم معلوم ميشود که در ين وقت رودخانۀ
آمو به درياچۀ خزر ميريخت و ھنوز خط جريان خود را تغيير نداده بود چنانکه
روی کروکی ھم خط جريان آن به بحيرۀ خزر منتھی ميشود.
 -7تياوکی :چندين ھزار »لی«) (1بطرف غرب »ان سيک« نزديک بحيرۀ غرب
)بحيرۀ مديترانه( افتاده بود .از ين تعبير واضح معلوم ميشود که اشاره به سلطنت
يونانی شامی ميکنند .در آخر ميگويد که »ان سيک« يعنی پارتيا اين مملکت را
تسخير کرد.
 -8تاھيا :اگرچه »تاھيا« عبارت از باختر است ولی اينجا با حدودی که برای آن
معين کرده اند و پايان از آن ذکر ميکنيم ،مفھوم بزرگتری نزد چينائی ھا داشته و
در شمال ھندوکش از تخارستان تا سواحل مرجيان )مرغاب( و در جنوب سلسلۀ
کوه مذکور واليت پاروپاميزادی را ھم در بر ميگرفت .منابع چين در ين مورد
ممينويسند که تاھيا بيشتر از دو ھزار لی بطرف جنوب غرب »تايوان« )پامير( و
بجنوب رودخانۀ »وی« )آمو( افتاده بود .به جنوب شرق »تاھيا« »سن توخ« يعنی
رودخانۀ »سند« وقوع داشت.
قطعات خاک آريانا و بعضی نقاط خاک ھای مجاور که »چانک کين« ايلچی چين در
حوالی  128ق.م .ديده و در يادداشت ھای خود قيد کرده و دو مأخذ چين از آن تذکار
داده اند ،ھمان بود که شرح يافت .حاال بصورت عمومی برای تطبيق نقاط مذکور با
نام ھای حاليه پارۀ تشريحات مزيدی ميدھيم.
»پوتين« که پيشتر از آن اسم برديم بصورت دقيق عبارت از »ختن« حاليه ميباشد.
رود خانۀ »وی« که در شمال »تاھيا« يعنی باختر ذکر شد ،عبارت از رود خانۀ
»وھروت« يا »اکسوس« يا آمو دريا است يا بصورت دقيق تر اگر بگيريم »وی« به
آن حصۀ جريان اکسوس اطالق ميشد که از بدخشان تا حدی را در بر ميگرفت که آمو
دريا سرحد موجودۀ شمال افغانستان را تشکيل ميدھد .با اين تشريحات دقيق واضح
گفته ميتوانيم که »تاھيا« عينا ً به قلمرو باختر اطالق ميشد و چون »سن توخ« يعنی
رودخانه و عالقۀ سند را بطرف جنوب شرق »تاھيا« قرار داده اند ،معلوم ميشود که
»تاھيا« نزد چينائی ھا مفھوم جغرافيائی وسيعی داشته که اقالً عالقۀ پاروپاميزادی را
در جنوب ھندوکش ھم دربر ميگرفت چنانکه پيشتر ھم به اين موضوع اشاره شد.
»تايوچی« اگرچه از نقطۀ نظر نژاد »يوچی ھای بزرگ« معنی دارد ولی مفھوم
جغرافيائی آن سغديان جنوب شرقی و تمام درۀ زرافشان را در بر ميگرفت .اين عالقه
را امروز بخارای شرقی گويند و »کن کی« که بطرف شمال »تايوچی« و بطرف
شرق »يونگ نو« افتاده بود ،سغديان يا سمرقند ميباشد.
»ين تسای« که قرار معلومات چينائی ھا بطرف شمال »کنگ کی« افتاده بود،
خوارزم را در بر ميگرفت و وجود بحيره ئی در جلگه که مقصد از درياچۀ خزر باشد
در تعيين آن شبھه ئی نميگذارد.
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»تايوان« را بعضی ھا فرغانه تعبير کرده اند ولی فرغانه نيست زيرا تشريحات منابع
چينی موقعيت آنرا درست تعيين ميکند .قرار منابع مذکور تايوان بطرف غرب خط
تقسيمات آب ختن و بجانب شرق بخارای شرقی و شمال شرق باختر افتاده بود .پس
عبارت از منطقۀ کھستانی و چشمه سار پامير است .منابع چين شمال شرقی »تايوان«
يا پامير را به عالقۀ »ووسون« محدود ساخته است .به اين حساب فرغانه و حوزۀ
معاونين »ايگزارت« و »نارين چای« را ھم در بر ميگرفت.
سالنامه ھای دودمان »ھان« ميگويند که »ووسون« در اوائل قلمرو اسکائی ھا بود و
ايشان از اينجا حرکت کرده و آخر به »کی پن« متمرکز شدند .مأخذ مذکور راجع به
عالقۀ »کی پن« معلومات زيادی ميدھد و ضمنا ً ميگويد :اين عالقه دور دست ھموار
و دارای آب و ھوای گرم است .يعنی درختان ھندی در آنجا بار می آيد ،مزارع گندم
و کشتزارھای برنج و باغ ھای مثمر زياد دارد .کشت زارھا با جوی ھا يا آب باران
آبياری ميشوند .اھالی اينجا در ھيکل تراشی و کندنکاری روی فلزات ماھر بودند .در
سبک معماری ،بافت پارچه ،خامک دوزی ،طبخ طعام ،کارھای دستی فلزی ذوق
مخصوص داشتند .روی مسکوکات آنھا تصاوير انسان و در چپۀ آن سوارکاری ديده
ميشد .حيوانان و پرندگان آن عبارت اند از گاو کوھان دار ،شادی ،فيل ،طاؤس وغيره
است .جواھرات و سنگ ھای قيمتی زياد دارد.
از روی تعريفات فوق معلوم ميشود که عالقۀ »کی پن« متذکرۀ سالنامه ھای چين
قريب حواشی ھند بوده و عبارت از حوزۀ ارغنداب و عالقۀ اراکوزی ميباشد .قرار
منابع چين »کی پن« آخرين منطه ئی ميباشد که اسکائی ھا در آنجا مستقر شده و به
تشکيل سلطنت پرداختند و چون ايشان در حوزۀ سند فتوحاتی کردند ،عالقۀ »کی پن«
نزد چينائی ھا مفھوم وسيع تری ھم بخود گرفته بود .مسکوکات مسی با نقش
سوارکاران که سالنامه ھای »ھان« چين تذکار داده اشارۀ خوبی به مسکوکات شاھان
اسکائی موزسس ،ازسس ،گازسس ،و گندوفارس پھلوا ميکند / .مجله آريانا ،سال
اول ،شمارۀ پنجم ،اول جوزا ،کابل//نشر مجدد  8سپتامبر  ،2011بنياد فرھنگی
کھزاد/
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