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چکیده

مقاله حاضر با روش تاریخی -تحلیلی و با هدف بررسی روابط دولت ساسانی با چین در ابعاد
اقتصادی  -تجاری و سیاسی تدوین شده است .با سقوط سلسله اشکانی و سرکوبی کوشان ها
توسط ساسانیان ،بازرگانان سغدی جایگزین کوشان ها در روابط میان ایران و چین شدند .یافته
های این پژوهش حاکی از آن است که عواملی همانند رقابت های دولت ساسانی با روم شرقی
بر سر انحصار محصول ابریشم ،برگزیده شدن سکه نقره ساسانی در تبادل کاال با روم و،...
ایجاد بنادری در دو سوی خلیج فارس ،مهاجر نشین ها و شهرهای جدید در آسیای میانه و
اقامت سغدیان در شهرهای لویانگ و چانگ  -آن ،موجب گسترش مناسبات اقتصادی -تجاری
میان ایران و چین شد .اما از دوران قباد اول برای سرکوبی هیاطله ،عصر خسرو انوشیروان
برای سرکوبی ترکان و پس از آن از دوران یزدگرد سوم و اعقاب وی در راستای سرکوبی
تازیان ( اعراب مسلمان) از خاقان چین درخواست مساعدت گردید که هرچند نافرجام بود ،اما
موجب شد تا مناسبات میان دو کشور ابعاد سیاسی یابد .پس از مرگ یزدگرد سوم ،خاقان چین
پسر وی به نام پیروز را به عنوان « پادشاه ایران» در منطقه کوچکی از سیحون به رسمیت
شناخت ،اما حمله اعراب مسلمان (تازیان) به تخارستان موجب پناهندگی پیروز به چین و
قرارگرفتن وی در ردیف افسران افتخاری خاقان شد .تالش های نرسی فرزند پیروز و بهرام
پسر یزدگرد نیز در حمله به تازیان نیز ناکام ماند و از آنجایی که ساسانیان خطری برای چین
محسوب می شدند ،لذا خاقان چین در برابر قرار گرفتن اعقاب یزدگرد سوم میان دو قدرت
تازیان و ترکان شرقی سکوت اختیار کرد .
واژگان کلیدی  :چین  ،ساسانیان ،روابط اقتصادی-تجاری  ،روابط سیاسی ،بازرگانان سغدی
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مقدمه

مناسبات منظم میان ایران و چین در زمان اشکانیان ( 256ق.م/224-م) و پس از تشکیل سلسله
حکومتی هان ( 140 -87ق.م) در ابعاد اقتصادی -تجاری با چین آغاز شد .جاده ابریشم که از
چین تا آسیای مرکزی ادامه داشت و بخشی از آن با عبور از خاک ایران  ،وارد امپراتوری
کوشان ها می شد ،مهمترین عامل مناسبات اقتصادی میان ایران و چین در عصر اشکانیان و در
تداوم آن تا پایان عصر ساسانیان (/651-224م) بود .متعاقب فتح شهرهای کلیدی نواحی
شرقی ایران و سقوط امپراتوری کوشان ها در عصر ساسانیان  ،مناسبات بازرگانی میان ایران
وچین ادامه یافت  ،اما برخالف عصر اشکانیان که بازرگانان کوشانی واسطه تجارت میان ایران
و چین بودند در عصر ساسانیان ،بازرگانان سغدی جایگزین آنان شدند .از نظر مذهبی سغدیان
به آیین های زرتشتی ،1مسیحیت نسطوری ، 2مانوی 3و بودایی 4اعتقاد داشتند  .پس از
ایجاد شهرهای جدید و مهاجر نشین ها در اطراف جاده ها و نواحی دور دست آسیای میانه
توسط دولت ساسانی ،در راستای رقابت های اقتصادی -تجاری با امپراتوری روم شرقی ،اهالی
سغد به بازرگانان چیره دستی تبدیل شدند که به چین رفت و آمد داشتند .در این میان اقامت
پاره ای از سغدیان در شهرهای مهم تجاری چین مانند لویانگ و چانگ  -آن نه تنها موجب
گسترش روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور شد ،بلکه از عوامل اصلی نفوذ آیین ها ،
مذاهب و فرهنگ ایرانی در چین و بر عکس بود  .بر این اساس سؤال اصلی پژوهش حاضر
این است که عوامل اصلی در تغییر مناسبات میان ایران و چین در عصر ساسانیان از ابعاد
اقتصادی -تجاری به ابعاد سیاسی چه بودند؟ روش به کار رفته در این پژوهش از نوع
تاریخی -تحلیلی است .
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پیشینه پژوهش

درباره روابط ایران و چین در زمان ساسانیان به صورت مستقیم و غیر مستقیم کتب  ،مقاالت و
پژوهش های مختلفی تدوین شده است .در بسیاری از مطالعات و پژوهش های نوین ،مانند
ایران در زمان ساسانیان نوشته کریستن سن  ،تاریخ ایران ساسانی نوشته سعید نفیسی ،
شاهنشاهی ساسانی نوشته تورج دریایی  ،ایران باستان نوشته ویسهوفر ،ایران در عهد باستان
نوشته محمد جواد مشکور و...به روابط میان ایران و چین در عصر ساسانیان به صورت کلی و
مجمل پرداخته شده است .برخی از مطالعات به صورت مستقیم به تاریخ روابط میان دو کشور
مزبور اختصاص دارند .در این خصوص پژوهشگران ایرانی کتبی را تدوین کرده اند همانند
عالء الدین آذری نویسنده «تاریخ روابط ایران و چین»  .همچنین عباس تشکری نویسنده
کتاب« ایران به روایت چین باستان -نگاهی به روابط سیاسی ،تجاری و فرهنگی ایران و چین
تا اسالم» در خالل  5فصل به بررسی این موضوع از آغاز تا پایان عصر ساسانی پرداخته است.
از میان پژوهشگران خارجی پائولو دفینا در کتاب « ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی» به
مباحث تاریخی ،جغرافیایی ،مردم شناسی ،اقتصادی ،سازمان های اداری ،سیاسی ،نظامی،
قضایی ،دین ،زبان و نوشتار ساسانیان توجه کرده است .جان سین لیان نیز در کتاب « متون
باستانی پیرامون تاریخ روابط ایران و چین از روزگار اشکانیان تا شاهرخ تیموری» در  6فصل
به بررسی این موضوع پرداخته که فصل سوم آن را به روابط میان دو کشور در عصر ساسانیان
اختصاص داده است .همچنین در تاریخ ایران کمبریج مقاالتی در زمینه روابط ایران و چین در
عصر ساسانیان همانند مقاله «ایران و چین» نوشته ویلیام واتسن و ....موجود است .ادوین پولی
بلنک نیز مقاله «مناسبات چین  -ایران در دوران پیش از اسالم» را در دایره المعارف ایرنیکا
منتشرکرده است .هر چند منابع فوق به صورت مستقیم به مناسبات ایران و چین در دوران
ساسانیان پرداخته اند ،اما این مناسبات به صورت کلی بیان شده اند  .کوائچی هاندا در مقاله
«روابط سیاسی ایران و چین در دوره ساسانی» که در مجله بررسی های تاریخی -سال ششم-
 1350به چاپ رسیده نیز به بررسی ابعاد سیاسی دو کشور پرداخته است .همچنین یه ئی
لیانگ در مقاله « رفت و آمدهای دوستانه بین چین و ایران در زمان قدیم » که در مجله
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سیاست خارجی شماره -4-مهر و آذر  1366چاپ شده به بررسی کلی روابط ایران و چین از
عصر باستان تا عصر مغول پرداخته که تمرکز نویسنده بر مبادالت بازرگانی و فرهنگی
بخصوص نفود ادیان زرتشتی ،نسطوری ،مانوی ،بودایی و زبان فارسی از ایران به چین است
باشد .حمید رضا پاشا زاده زانوس در مقاله ای تحت عنوان « مناسبات ایران و چین در دوره
ساسانی و تأثیر آن بر فرهنگ چین با استناد به منابع چینی» که در نشریه تاریخ اسالم و ایران
شماره  45به چاپ رسیده  ،نفوذ بن مایه های ایرانی در زمینه پوشش ،کاالهای لوکس و سایر
عرصه های هنری و فرهنگی ایرانی را که از طریق روابط سیاسی و فرهنگی به چین وارد شده
مورد بررسی قرار داده است .در بخشی از مقاله « روابط ایران و چین در عهد باستان» نوشته
علی اکبر حقی که در فصلنامه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز به چاپ رسیده نیز به
روابط سیاسی ایران و چین در عصر ساسانیان به صورت مجمل و کلی پرداخته شده است .در
مقاله حاضر تالش بر آن است تا ضمن بررسی اجمالی روابط اقتصادی -تجاری و سیاسی میان
ایران و چین در عصر ساسانیان به بررسی علل مؤثر در تغییر ابعاد روابط میان طرفین از
اقتصادی -تجاری به سیاسی پرداخته شود.
 -1روابط اقتصادی -تجاری ایران و چین در عصر ساسانیان

از حدود هزاره چهارم ق.م چینیان تماس هایی با فالت ایران داشتند  ،اما کهن ترین تماس
مستقیم آنان مقارن با حکومت اشکانیان در قرن /2م به هنگام ورود چانگ چیان1سفیرِ «
ووتی» فرمانروای مقتدر دودمان 2هان ( 140- 87ق.م) آغاز شد( یارشاطر 69 :1368 ،؛ واتسن،
 . ) 652 :1368مأموریت اصلی سفیرچین مبنی بر اتحاد چین با یوئه چی ها در برابر هسیونگ
– نوها 3بود  .هسیونگ – نوها ( احتماالً هون ها) عامل شکست و عقب نشینی یوئه چی ها (4
سکائیان و به قولی تخارها) ( زیمال  344 :1368 ،؛ بیوار )287 :1368 ،و مهاجرت آنان از
1

- Chang chyan
- Han
3
- Hsiung-nu
4
- Yueh-chih
2

روابط اقتصادی -تجاری و سیاسی ایران و چین در عصر ساسانیان

موطن اصلی شان در شمال غرب چین و نواحی کانسو 1به نواحی دور دست غرب ،منطقه
سغدیانا و سکونت تدریجی آنان در نواحی جیحون و سمرقند بودند  .با وجود این نتیجه و
پیامد اصلی سفارت چانگ چیان ،برقراری مناسبات سیاسی و تجاری میان چین واشکانیان بود.
متعاقب سرکوبی سکاها توسط مهرداد دوم اشکانی ( 124-87ق.م) اولین کاروان تجاری چین
وارد ایران شد  .مدتی بعد در نتیجه شکسته شدن مقاومت ناحیه تایوآن (ظاهراً فرغانه) 2توسط
چینی ها که به تقاضای ووتی ( فرمانروای چین) مبنی بر فرستادن اسبان معروف این ناحیه
جهت خراج وقعی ننهاده بود ،میان چین و سغدیان روابط مستقیم و دوستانه برقرار شد
(واتسن  652 :1368 ،و .) 656در عصر اشکانیان جاده ابریشم و کاالهای ابریشمی مهمترین
عامل برقراری روابط اقتصادی -تجاری میان ایران و چین بود  .این مسأله کماکان در عصر
ساسانیان تداوم داشت  ،اما این روابط منظم نبود ،زیرا از یک سو سغدیان با مرکزیت سمرقند
واسطه این روابط بودند و از سوی دیگر چین به علت مشکالت داخلی کامالً متحد و یکپارچه
نشده بود ( فرای  . ) 271 : 1368 ،پس از ورود آخرین سفیر چین به دربار اشکانیان بالغ بر
 200سال روابط میان دو کشور برقرار نشد .نا امنی و آشوب های داخلی موجب شد تا حتی
حکمرانان چین از تغییر حکومت ایران از اشکانیان به ساسانیان مطلع نباشند ،بخصوص آنکه با
سقوط سلسله هان و تجزیه چین این بی خبری و قطع روابط تداوم یافت( آذری : 1367 ،
.)48
با وجود این قبل از وحدت چین به دست هوانگ تی  (3فرانک و براوتسون ) 21 : 1376 ،
نخستین خاقان دودمان چین ( 221-207ق.م ) بازرگانان و سربازان ثروتمند و مالدار ایرانی ،
مبلغان بودایی و مسیحی به چین و شرق دور رفت و آمد داشتند ،اما تماس های آنان از طریق
کوشان ها  ،سپس سغدیان و بخصوص ترکان ( که بر بخش هایی از چین حکومت داشتند )
انجام می شد ( فرای . ) 271 : 1368 ،
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اگر چه برای مدت  3/5قرن روابط میان چین و دولت های غربی نامنظم بود ،با وجود این
بر اساس گزارش های چین شو 1سفارت هایی از کانگ چو 2و تایوآن ( ظاهر فرغانه ) میان
سال های /267-285م از سوی حکمران چین به سرزمین های غربی آن فرستاده شد ،در نتیجه
ارتباط ایاالت مرزی ایران در حوضه رود تاریم  ،3سغدیان و افغانستان در این دوران تحت
نظارت کوشان ها وهپتال ها 4برقرارشد) .( Pulley Blank,1992: 425امپراتوری کوشان
ها ( در شرق امپراتوری ساسانی تا دره های مرزشمال غربی پاکستان فعلی ) که در سایه
تجارت جاده ابریشم ثروتمند شده بود ،پس از تصرف نواحی پیشاور ( پشکپور )  ،تاشکند،
دره سند ،بلخ ،سمرقند به دست شاپور اول ساسانی (/ 239-240م/270-272-م ) از میان رفت
( فرای .) 227 :1368 ،
در خالل قرون  4تا آغاز قرن / 7م مورخان چینی از ایران تحت عنوان بوسی ( تشکری،
 27 : 2536و  45-43؛ یه ئی لیانگ )846 /4 :1366 ،یاد کرده اند که سفیرانی به دربار خاندان
وی شمالی در چین فرستادند( سین لیان . )58-55 : 1386 ،همچنین در این راستا کلمه پوسه (
پوسسه  ،پوسو  ،پوسسو ) را نیز به کار برده اند که تحریف کلمه پارتی بود و برای نامیدن
شاهان ساسانی نیز از آن استفاده می شد ( هاندا160 /33 : 1350 ،پاورقی های  21-14؛ بیانی،
 254 /35 :1350به نقل از وی شو ،جلد 12؛ دفینا 13-11 : 1396 ،دیباچه ؛ هادی : 1371 ،
 129-130؛ واتسن  .) 654 : 1368 ،در این میان هرچند گزارشی مبنی بر اعزام سفرایی از
دربار پادشاهان دوره اول ساسانی به دربار حکام چین در دست نیست ،اما کشف سکه های
شاپور اول (/239 -240م/270-272 -م)  ،شاپور دوم ( / 309-379م ) ،اردشیر دوم ( -379
/383م ) و شاپور سوم( /383-388م) در تورفان ( هاندا159 / 33 :1350 ،؛ بیانی/35 :1350 ،
 254؛ تاراجی  34 : 1350 ،؛ یه ئی لیانگ ،) 849 / 4 :1366 ،قباد اول( /488-496م-499 -
/531م) و  .....در مسیر راه های شمالی جاده ابریشم بخصوص در سین کیانگ و محدوده بنادر
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جنوبی چین  ،نشانگر برقراری روابط بازرگانی میان ایران و چین در دوران ساسانیان است (
 .) Pulley Blank,1992, 426متعاقب وحدت یافتن چین شمالی توسط دولت تووبا
/386- 528(1م ) یا وی شمالی ، 2ده هأت و سفارت از ایران ما بین سال های /455-522م به
دربار فرمانروایان وی شمالی اعزام شدند( هاندا160 / 33 :1350 ،؛ یه ئی لیانگ4 :1366 ،
 )848/؛ برای نمونه در دوران حکومت قباد اول هیأتی در سال / 518م از ایران به دربار حاکم
وی شمالی روانه شد  .همچنین یکی از سفارت های هیأت ایرانی به چین در عصر ساسانیان
که هدایایی از جمله چند زنجیر فیل جهت تقدیم به حکمران آن به همراه داشتند ،ابتدا به
دستور فرمانروای وی شمالی بازداشت شدند  ،اما پس از مدتی آزاد شده و مأموریت خود را
به پایان رساندند ( مشکور .) 22 : 1356 ،
از سقوط سلسله هان تا سال /589م خاندان های مختلفی بر چین حکومت داشتند ،با
وجود این میان ایران و حکام نواحی شمالی ،جنوب و غرب چین مناسبات برقرار بود  .خسرو
انوشیروان (/531- 579م ) در دوران حکومت خود دو سفیر به دربار فرمانروای چین برای
کمک در زمینه دفع ترکان شرقی فرستاد ( مسعودی .)260 /1 : 1344 ،
ما بین سال های / 533-535م هیأت های ایرانی وارد دربار فرمانروای سلسله جنوبی
لیانگ شدند .دولت « وی» غربی( /535 -557م) نیز که موفق شده بود بر بخشی از قلمروِ «
وی شمالی» دست یابد ،در سال /555م هیأتی را به ایران فرستاد (Pulley Blank,1992,
) .452از روابط اقتصادی -تجاری ایران و چین در عصر هرمز چهارم ( /579 -590م )
اطالعی در دست نیست ،اما پس از اتحاد مجدد چین توسط یانگ شی 3در سال  / 589م و
تشکیل دولت سوئی ( / 618-581م ) روابط اقتصادی -تجاری میان چین و ایران مجدداً بر
قرار شد( . ( ibid , 1992 , 452در حقیقت مقارن با سلسله سوئی و ایجاد ثبات سیاسی و
امنیتی در چین ،روابط اقتصادی -تجاری و سیاسی ایران و چین وارد مرحله جدیدی شد.
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در آغاز قرن /7م امپراتوران سلسله سوئی نسبت به پناهندگان و هم پیمانان ایرانی به
صورت رسمی سیاست تساهل را در پیش گرفتند که در نوعِ خود ،سیاستی تازه و جدید بود(
پاشا زانوس .)22-21 :1399 ،در این راستا امپراتور یانگ تی /617-605 (1م ) هیأت تجاری
خود را نزد خسرو پرویز( /628-590م) فرستاد و خسرو نیز در پاسخ هیأتی را به دربار سوئی
اعزام کرد ) .(Pulley Blank,1992, 452عالوه بر این کشف سکه های نقره ای متعلق به
عصر خسرو پرویز و ظروف به دست آمده از منطقه هوجاسین در چین که نقوش عصر
ساسانی بر آن دیده می شود ،نمایانگر تداوم روابط اقتصادی -تجاری میان ایران و چین در
عصر سلسله تانگ (  / 618 -906م ) است( فرای271 :1368 ،؛ آذری  .) 55 : 1367 ،از عصر
خسرو پرویز تا پایان ساسانیان روابط میان ایران و حکام چین جنبه سیاسی یافت .در مبحث
ذیل به بررسی مسیرهای تجاری میان ایران و چین و کاالهای مبادله شده میان طرفین در عصر
ساسانیان پرداخته شده است.
 - 1-1مسیر خشکی تجارت

جاده ابریشم مهمترین راه تجاری خشکی ایران بود که در کنار سایر راه های خشکی عامل
اصلی اتصال مراکز مهم تجارت داخلی و نیز شهرهای اصلی ترانزیتی با سایر کشورها بود .
در چین نیز شهر چانگ – آن 2یا سی نگان فو -پایتخت سلسله تانگ که در دوران هیوان
تسانگ ( /756-712م)به اوج شکوه خود رسید (گیرشمن  ) 355 :1390 ،مرکز عمده
بازرگانی شرق با غرب بود که بازرگانان در آن به خرید و فروش کاالهای مورد نظر می
پرداختند .عالوه بر این ،سایر کاالهای خارجی وارداتی از آسیای مرکزی و غربی در این شهر
انبار می شد  ،سپس از طریق شاهراه های سلطنتی به سراسر چین توزیع می شد (فرانک و
براوتسون  .) 22-21 : 1376 ،مسافران ،رهگذران و بازرگانان جاده ابریشم با پشتِ سر نهادنِ
شهر چانگ – آن از طریق دروازه غربی و عبور از امتداد داالن هی سی ،3رودخانه هوانگ هو
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و طی داالن کانسو و منزلگاه مرزی تون هوانگ ( دونگ خوان در منتهی الیه غرب دیوار
چین)  ،عازم غرب شده  ،سپس با عبور از بیابان های حوضه تاریم 1در سین کیانگ

2

(ترکستان چین)  ،واقع در شمال غرب چین ( مارکوپولو  ) 64 : 1369 ،از راه جنوب جاده
ابریشم وارد ختن شده و با عبور از نواحی فالت پامیر در آسیای مرکزی و شهرهای یارکند ،
فرغانه ( ابن حوقل  ،) 238 : 1345 ،تاشکند و سمرقند ( ابن خرداذبه ،) 59-58 : 1371 ،
نواحی خراسان بزرگ ( همان ) 54 ،و آسیای غربی راه خود را درسواحل شرقی دریای
مدیترانه خاتمه می دادند .به عبارتی جاده ابریشم در غرب فالت پامیر به دو شاخه تقسیم می
شد؛ شاخه اول از فرغانه و سمرقند به مرو منتهی می شد و شاخه دوم نیز با عبور از بلخ به
مرو منتهی می شد ( ابن خرداذبه .) 169-170 :1371 ،عالوه بر این جاده ابریشم از شهرهای
ایران مرکزی  ،جنوبی و در غرب از شهرهای صد دروازه ( هکاتوم پلیس ) ،ری و اکباتان (
همدان ) عبور کرده (همان ) 121 ،سپس به تیسفون  ،بغداد  ،حلوان  ،سواحل دجله ( مقدسی
 ،)165-168 /2 :1361 ،پالمیر ( سوریه )  ،حلب  ،انطاکیه ( همان  ) 277 ،و صور ( لبنان )
منتهی می شد و پس از آن کاال های تجاری از راه دریا به اسکندریه ( مصر ) و شبه جزیره
ایتالیا سوق داده می شدند  .حمله دزدان نواحی کوه های پامیر و غرب دجله بر کاروان های
جاده ابریشم ( زنجانی  ) 574 /2 : 1380 ،موجب نا امنی این مناطق می شد ،اما غالباً مکان
ها و شهرهایی که بر سر جاده ابریشم قرار داشتند ،توسط نظامیان و ارتش هر کشور اداره می
شدند و سغدیان نیز از راه های آسیای مرکزی محافظت می کردند ( نفیسی . ) 55 : 1383 ،
بزرگترین عامل مؤثر در گسترش روابط تجاری میان دو دولت « تشویق تجار داخلی و
خارجی و ایجاد تسهیالتی برای تجارت های بین المللی و ترمیم و امن کردن راه ها» بود
(بیانی.)253/ 35 :1350 ،
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در این راستا کشف سکه هایی متعلق به  12شاه ساسانی از شاپور دوم (/379-309م) تا
یزدگرد سوم ( /651-633م) در طول جاده ابریشم و نواحی سین کیانگ  ،هسیانگ، 1
لویانگ Pulley Blank , 1992 , 452( 2؛ یه ئی لیانگ (849 / 4 :1366 ،و برخی از
استان های جنوب شرقی چین همانند کوکوگانگ  ،3یینگ داک  ،4سوئی کائی 5و گوانگ
دونگ (دریایی  )105-106 : 1384 ،نشانگر اهمیت مستمر ایران در تجارت با نواحی جنوبی
چین است  .همچنین از عصر عرب -ساسانی تعداد  1930قطعه سکه نقره از نواحی شمال و
شمال غرب چین در شین چیانگ ،گائو چانگ ،لویانگ و استان شانشی ،به دست آمده اند که
بیانگر آن است که از طریق راه های تجاریِ زمینی ایران از آسیای مرکزی ،نواحی سغد و بلخ
به چین وارد شده اند .تعداد  1328از این سکه ها به عصر خسرو پرویز تعلق دارد ( پاشا
زانوس 25-23 :1399 ،به نقل از  .)sun,2004:35,54,Hsia 1974: 92-91عالوه بر
این کشف دو سکه از دوران خسرو انوشیروان در خونانِ چین و تعداد  76سکه متعلق به
دوران پیروز از منطقه شی نینگ در استان کوکونور که محل ضرب آنها استان های شرقی
ایران همانند بلخ ،دارابگرد ،همدان ،اصطخر ،کرمان ،مرو ،نهاوند و ...بوده و کشف 1000
سکه طالی ساسانی در « اولخ آرت» چین و  100سکه در شی نینگ ( تشکری-52 :2536 ،
 )53و...همگی داللت بر گسترش تجارت میان امپراتوری چین و امپراتوری ساسانی دارد.
 -2-1مسیر دریایی تجارت

ساسانیان عالوه بر مسیر های خشکی به مسیرهای دریایی در زمینه تجاری نیز توجه داشتند .
نخستین عامل مؤثر در توسعه اقتصادی – تجاری عصر ساسانیان نفوذ قدرت های نوظهوری
همانند هیاطله و ترکان در آسیای مرکزی بود که تجارت از طریق راه های خشکی را تهدید می
کردند (تشکری .)36 :2536 ،دومین عامل مهم در این زمینه تسلط ساسانیان بر خلیج فارس و
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ایجاد چندین بندر در دو سوی آن مانند وهشت اردشیر در خوزستان ،بهان اردشیر در ساحل
دجله ،بتن اردشیر روبه روی جزیره بحرین  ،سیراف در سواحل شمالی خلیج فارس ،ریشهر در
جزیره هرمز یا شش کیلومتری بوشهر( همان ، )34 ،بُخت اردشیر ( بوشهر )  ،هرمز  ،گوزران (
نزدیک بندر لنگه ) و خارک بود  .ساسانیان در زمینه تجاری -بازرگانی  ،تا سیالن با امپراتوری
روم شرقی رقابت می کردند ( دریایی  .)103-102 : 1384 ،هر چند در منابع موجود چینی
اشاره مستقیمی به تجارت دریایی میان چین با نواحی غرب آن از جمله ایران نشده  ،با وجود
این شواهدی از داد و ستد منظم میان چین و ایران از طریق دریای جنوبی چین مقارن با قرون
 / 6 - 5م در دست است  ،به گونه ای که حتی همراه با کاالهای غیر ایرانی که از نواحی غربی
وارد چین می شد مجموعاً به نام کاالی ایرانی ،شهرت داشتند (Pulley Blank,1992,
).428
در این میان راه های دریایی ،خلیج فارس را به سواحل هند  ،اندونزی و چین مرتبط می
ساخت  .ظاهراً تا قبل از تشکیل سلسله تانگ (/618 – 907م) در چین  ،بخش شرقی تجارت
در دست بازرگانان اندونزیایی بود؛ اما سیالن نقطه ای بود که از آن کاالهای چینی به مقصد
غرب فرستاده می شد و کاالهای ایرانی ( پوسی ) نیز در سیالن به مقصد چین مبادله می شدند
( دفینا .) 13 :1396 ،از دوران سلسله تانگ شواهدی در دست است که نشان می دهد کشتی
های ایرانی و عربی همواره به شهرهای بندری هانویی و کانتون رفت و آمد می
کردند ).(Pulley Blank,1992, 428در این میان کشف سکه های ساسانی در بندر کانتون
در جنوب چین ،حاکی از خطوط ارتباط تجاری میان چین و خلیج فارس است ( تشکری،
 .)42 :2536از آنجایی که ساسانیان درصدد ایجاد تسهیالت جهت دسترسی به بازارهای
خارجی از طریق دریاها بودند ( غنیمی فرد  ، ) 56 :1380 ،لذا بنادر خلیج فارس به پایگاه
های تجارت تبدیل شدند  .بسیاری از بازرگانان ایرانی برای خرید ابریشم به چین می رفتند و
چون رومیان برآن شدند که آنان نیز چنین کنند  ،ایرانیان با احداث بنادر و مهاجرنشین های
ایرانی در شرق آسیا با رومیان مقابله کردند( دریایی  .) 105 : 1384 ،ایجاد یک بار انداز در
جنوبی ترین نقطه کانالی که رودخانه زرد را به یانگ تسه مرتبط می ساخت ،موجب اسکان
53
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چندین هزار تجار بیگانه و ایرانی 1در آن شد که متأسفانه در سال /760م توسط سربازان
شورشی چین قتل عام شدند ).(Pulley Blank,1992, 426-427
- 3-1مهمترین کاالهای تجاری

ابریشم چین مهمترین کاالی تجاری قرون  4تا / 7م بود که از طریق آسیای میانه در شرق و
غرب در رفت و آمد بود ( واتسن  .)659 : 1368 ،یگانه محصولی که در روم شرقی نیز
متقاضیان بی شماری داشت ابریشم بود و ساسانیان می کوشیدند که بر تجارت آن کنترل داشته
باشند ( دریایی  .) 107 : 1384 ،تأسیس کارگاه های پارچه بافی در گندی شاپور و شوشتر در
عصر شاپور دوم (/309-379م) توسط صنعتگران و نساجان سوری ( گیرشمن  226 :1390 ،؛
گیرشمن ، )409 :1372 ،در واقع جهت رقابت با کارگاه های چینی و سوری – فنیقی ایجاد
شد که در آنها ابریشم خام به پارچه های طرحدار تبدیل می شد ( دریایی .) 107 : 1384 ،
در منطقه تون هوانگ 2واقع در شمال غرب چین در منطقه سین کیانگ (فرای : 1382 ،
 ،) 559-560که به عنوان آخرین پایگاه سرحدی چین روی بیابان های وسیع حوزه تاریم
گشوده می شود (گیرشمن  )354 : 1390،در دستنوشته های بازرگانان که توسط اشتاین در
منطقه مزبور کشف شدند ،از کاالهای تجاری میان چین و غرب مانند ابریشم  ،منسوجات ،
الیاف کنف  ،جُل  ،فرش  ،عطر  ،مشک  ،برنج  ،شراب  ،دارو  ،شمع و کافور یاد شده است
).(Pulley Blank,1992, 426
بر اساس مندرجات «تاریخ وی» ایرانیان بالغ بر  37کاال را به چین وارد کردند( تشکری،
 .)27 :2536مهمترین کاالهای صادراتی ایران در عصر ساسانیان به چین عبارت بودند از :
سنگ های گرانبها  ،بلور  ،فیروزه  ،کهربا  ،عقیق  ،گوهرهای مصنوعی  ،فرش  ،گیاهان خوشبو
 ،تخم شتر مرغ  ،مرجان  ،صمغ استراک  ،بوریا  ،قالیچه های پشمی  ،جواهر  ،مواد خوشبو ،
ظروف شیشه ای ( واتسن  ، )663-662 : 1368 ،محصوالت کشاورزی و فلزی ( پیکولوسکایا
 ،) 354 : 1372 ،فوالد ( دریایی  ،) 87 : 1382 ،وسمه  ،طال  ،نقره  ،مس  ،بلور کوهی ،
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مروارید ( کریستن سن  ، ) 191 : 1384 ،انواع پارچه ها بخصوص دیبا  ،کتانِ گلدوزی شده ،
قالبدوزی و اسب ( غنیمی فرد  ) 55 :1380 ،و نباتاتی شامل یونجه ،عناب ،مرّ ،انقوزه ،مازو،
زیره ،چغندر ( ،یه ئی لیانگ .)861-862 / 4 :1366 ،مهمترین کاالهای وارداتی از چین به
ایران در عصر ساسانیان عبارت بودند از  :کاغذ چینی ( برای مصارف اداری ) ،آهن سریکایی
یا چینی ( واتسن  ،) 664-663 : 1368 ،زرد آلو  ،هلو (یه ئی لیانگ 863/ 4 :1366 ،؛
گیرشمن 341 :1372 ،؛ ویسهوفر  ،) 186 : 1378 ،ابریشم  ،حریر ،دارچین  ،ریوند  ،مرکب ،
ظروف چینی ،چوب چینی ( یه ئی لیانگ 866 / 4 :1366 ،؛ دریایی  ) 105 :1384 ،و
پرندگانی مانند طاووس ( غنیمی فرد . ) 55 : 1380 ،
 - 4-1بازرگانان سغدی ( واسطه های تجارت ایرا ن وچین )

از آنجایی که بازرگانان ایرانی برای خرید ابریشم به چین در تردد بودند  ،رومیان نیز بر آن
شدند تا چنین کنند ،اما تجار ایرانی با احداث بنادر و مهاجر نشین هایی در شرق آسیا مانعی بر
سر راه رومیان ایجاد کردند ،در نتیجه یوستی نیانوس(امپراتور روم) تصمیم گرفت از حبشی ها
در امور بازرگانی استفاده کند ،اما آنان نمی توانستند از هندیان ابریشم بخرند زیرا همیشه
ایرانیان قبل از رومیان در بندرگاه های مخصوص کشتی های هندی ،لنگر انداخته و تمام
محموله را یک جا می خریدند (دریایی  .) 105 : 1384 ،احداث مهاجرنشین های ساسانی نه
تنها به تأسیس شهرهای جدید و افزایش جمعیت منطقه بلکه به انتقال جماعات دور افتاده به
مناطق اطراف جاده ها و اشتغال آنان به امور بازرگانی انجامید ( همان .) 106 ،
به نظر می رسد که در زمینه تجارت خشکی میان نواحی غرب آسیا و چین عمدتاً
بازرگانان سغدی به صورت گروهی فعالیت داشتند؛ چنان که تصاویر و نقوش مندرج روی
ظروف سیمینی که از چین به دست آمده حاکی از آن است که منطقه مرزی سغدیانا  ،محور
اصلی مناسبات ایران و چین و مکان مبادله کاال و انجام امور مربوط به صادرات و واردات میان
طرفین بوده است ( واتسن  .) 67: 1368،هر چند سغدی ها که از مالکان بزرگ آسیای میانه و
فروشندگان کاالهای تجملی محسوب می شدند  ،پیرو ادیان گوناگونی مانند مانویت ،
مسیحیتِ نسطوری  ،زرتشتی و ...بودند ،اما همانند خوارزمیان با اتخاذ رویکردی بر پایه دنیا
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داری و پرهیز از تعصب در دینداری  ،نظام ویژه ای در زمینه بازرگانی بنیان نهاده و با آمیختن
برخی از جنبه های مکاتب ادیان بیگانه با ادیان خود به تجارت می پرداختند .در این راستا
ضرب سکه در دو شهر سمرقند و بخارا امور بازرگانی را برای سغدیان راحت تر می کرد.
چینی ها در قرن /6م بر فرغانه  ،سمرقند و نواحی شرقی نفوذ یافتند و تنها خریدارکاالهای
سغدیان بودند؛ چنانکه اسناد مکشوفه در تون هوانگ ( متعلق به آغاز قرن / 3م ) حاکی از
رونق داد و ستد میان چین و منطقه سغد است (فرای  .)560-559 : 1382 ،همچنین بر اساس
متون به دست آمده از تورفان و تون هوانگ حدود  100شاهزاده سغدی از سمرقند به تون
هوانگ رفته و به کار داد و ستد اشتغال داشتند(گاباین  .) 729 : 1368 ،عالوه بر این تعداد
بسیاری از بازرگانان سغدی که به شهر لیانگ در چین رفت و آمد داشتند ،به هنگام تصرف
کوتسانگ در سال / 439م به اسارت در آمدند و تعداد دیگری از آنان در چانگ _آن اقامت
داشتند (امریک . ) 374 : 1368 ،در این راستا ازدواج های سغدیان با مردم محلی و تشکیل
مهاجر نشین های بزرگ و ماندگاه هایی در امتداد دو جاده شمالی و جنوبی تاریم ( واتسن
 )665 :1368،و کانسو  ،چانگ -آن  ،لویانگ ،یانگ چو) (Pulley Blank,1992, 427که
در دوران سلسله های چینی سوی شمالی( / 516-421م)  ،سوی جنوبی ( /617-421م)
سوئی (  / 589 -618م ) و تانگ (وحدت مجدد چین /618- 906م) به وقوع پیوست،
موجب شد تا سغدیان موقعیت بهتری را در زمینه تجارت و بازرگانی با چین به دست آورند (
واتسن  .) 665 : 1368 ،یافته های باستان شناختی حاکی از گسترش روابط تجاری میان ایران
و چین در اواخر قرن  6و اوایل قرن /7م دارد که در این میان مهاجرت صنعتگران سغدی و
بلخی به نواحی شمال غربی چین افزایش داشت و کاالهای ایرانی به صورت گسترده تری به
چین صادر می شد ( پاشا زانوس. )22 :1399 ،با توجه به سکه های متعلق به عصر خسرو
پرویز که از نواحی شمال و شمال غربی چین به دست آمده می توان چنین نتیجه گرفت که
نابودی هپتال ها در آسیای مرکزی و افزایش نفود ساسانیان در عصر خسرو پرویز بخصوص از
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طریق تجار سغدی در شمال و شمال غرب چین افزایش داشته است ( پاشا زانوس:1399 ،
 23-25به نقل از .)sun,2004:35,54,Hsia 1974: 91-92
هیسه لی 1آخرین قاآن ترکان شمالی ( مغولستان امروزی ) به سغدیان توجه ویژه ای
داشت .بازرگانان سغدی دارای کوچ نشین هایی در آی چو 2و در جنوب ناحیه لوب نور

3

بودند که در ایام سلسله سوئی در آن نواحی به سر می بردند( امریک . )373 :1368 ،در سال
 / 630م سغدیان و ترکان شمالی به اسارت چینی ها در آمدند و چینی های آنان را در بود
باش ها ( حمایت شده ) اسکان دادند و در سال / 679م شش مکان به نام « هو»  4به معنی
بیگانگان آسیای میانه بخصوص ایرانیان (واتسن )666 :1368 ،و به قولی به معنی بازرگانان
سغدی را در بخش جنوبی اوردوس بنا کردند و آنان را فرمانگزار خود کردند .به عبارتی آی
چو و هفت شهر از جنوب لب نور فرمانگزار چینی ها شدند( امریک  .)373 :1368متعاقب
شورش پنج فرمانگزار سغدیِ اسکان یافته در هو علیه چینی ها  ،تعداد بسیاری از سغدیان به
فرمانگزاری های جدید منتقل شدند و سرانجام کوچ نشینان سغدی در سال / 799م به ناحیه
شوچو 5و یون چو 6منتقل گردید و در نتیجه آنان اوردوس را ترک کردند ( امریک :1368
.)376
انگیزه اصلی بازرگانان سغدی از تجارت طبیعتاً سود اقتصادی بود؛ اما سیاست های
اقتصادی دولت ساسانی که برخالف امپراتوری روم شرقی به جای طال از سکه نقره استفاده
می کردند در مناسبات با چین بسیار مهم بود .متعاقب توافق ضمنی دولت ساسانی با روم
شرقی ،سکه نقره ساسانیان به عنوان سکه برگزیده در تجارت به کار گرفته شد  ،چنانکه حتی
در نواحی دور دستی مانند هندوستان و غرب چین مورد استفاده قرار می گرفت  .در این میان
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درجه خلوص سکه های تولید شده در نواحی شمال شرقی ایران عصر ساسانی بیشتر بود،
بخصوص آن که یکی از مهمترین معادن نقره در پنجیر خراسان ( شمال شرقی افغانستان فعلی
) قرار داشت ( دریایی  .) 116 :1384 ،با توجه به تاریخ ضرب سکه های آغازین قرن / 6م در
دولت ساسانیان  ،مرحله جدیدی در توسعه اقتصادی  -تجاری آسیای میانه و بخصوص سغد
ایجاد شد ( همان  .) 108 :به عالوه کشف سکه های سیمین متعلق به قرون / 5-7م نشانگر
آن است که برای ایجاد توازان در پرداخت بهای کاالها از سکه های نقره ای که با سیاست
های مالی چین نیز سازگاری داشت ،استفاده می شد ( واتسن  . ) 66 :1368 ،از دیگر انگیزه
های سغدیان در کنار عالیق بازرگانی ،تمایل به تبلیغ آیینِ خود در میان بیگانگان بود ( امریک
 . ) 375 : 1368 ،مهمترین آیین های دینی که سغدیان بدان پایبند بودند وموجب انتشار آن در
چین وترکستان شدند عبارتنداز  :زرتشتی ،مسیحیت نسطوری ،مانوی و بودایی( هاندا:1350 ،
 ،31-39 / 34تشکری 112-96 :2536 ،؛ یه ئی لیانگ. )854-859 / 4 :1366 ،
 -2روابط سیاسی ایران و چین در عصر ساسانیان

ایران و چین در عصر ساسانی عالوه برروابط اقتصادی -تجاری  ،دارای روابط سیاسی نیز
بودند  .غالباً ساسانیان به هنگام ضعف در برابر اقوام بیگانه  ،بیابانگردان و چادر نشینان آسیای
مرکزی همانند هیاطله ،هون ها ،کیداریان و ...که هم مرز ایران و چین بودند  ،در راستای
گ سترش روابط سیاسی با چین اقدام می کردند ،اما این روابط در پایان دوران ساسانی یعنی از
دوران یزدگرد سوم ( /651 -633م) و بازماندگان او پر رنگ تر شد.
در قرن /5م متعاقب تسلط حکام دولت « پی وئی» 1بر مناطق حوزه تاریم ،تجارت میان
آسیای غربی و شرقی ( از جمله ایران) بیش از پیش مورد توجه آنان قرار گرفت ( هاندا،
 .)160 / 33 :1350از میان شاهان ساسانی برای اولین بار یزدگرد دوم در سال /455م هیئتی را
به دربار « وین چن دی» امپراتور سلسله وی شمالی فرستاد که منجر به ایجاد روابط سیاسی
چین با شاهان ساسانی شد( تشکری 62 :2536 ،و 64؛ سین لیان .)59 :1386 ،بر اساس
1
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مندرجات «تـاریخ دودمـان وی» پیروز( /459 -4849م)در نتیجه تهاجمات هیاطله به مرزهای
شرقی ساسانیان و شکست از آنان ،تعداد چهار هیأت در سال های  468، 466، 462و / 476م
همراه با هدایای نفیس به دربار امپراتور سلسله وی فرستاد( هاندا160 / 33 :1350 ،؛ تشکری،
 62 :2536؛ سین لیان .)59 :1386 ،همچنین با توجه به اینکه قلمرو هپتال ها ما بین قلمرو
ایران و چین قرار داشت ،پیروز با اعزام سفیری به دربار خاقان چین از دودمان سوی جنوبی (
/617-421م) تقاضای کمک جهت سرکوبی هپتال ها را کرد ( باستانی پاریزی 222 : 1380 ،
) .در دوران قباد اول ( /488-496م/499-531 -م) هیأت هایی در سال های 521 ،518 ،507
و / 522م به دربار امپراتور سلسله وی شمالی فرستاده شد تا در برابر فشارهای هیاطله از
حمایت این دولت برخوردار شود (هاندا160/ 33 :1350 ،؛ سین لیان 59 :1386 ،؛ بیانی:
 245 / 35 ،1350؛ یه ئی لیانگ.)848/ 4 :1366 ،
خسرو انوشیروان (  /579-531م ) در سال های  533و / 535م سفرای خود را به دربار
سلسله لیانگ جنوبی فرستاد) .(Pulley Blank,1992, 424همچنین در سال /550م
خسرو پرویز سفرایی به دربار حاکم سلسله سوی جنوبی اعزام کرد و تقاضا نمود تا با یاری
آنان برای دفع ترکان درمرزهای شرقی ایران حمایت شود ( مشکور  .) 22 : 1356 ،در این
راستا دو سفیر از دربار چین با هدایای ارزشمند و قابل توجهی برای شاه ایران از جمله یک
اسب مروارید که دیدگان سوارش از یاقوت سرخ و دسته شمشیرش از زمرد و یک جامه
ابریشم طالیی رنگ چینی با نقش شاه که درون زنبیل های طال جای داده شده و کنیزی زیبا
حامل آن بود به دربار ایران فرستاده شد ( مسعودی  .)260/1 : 1344 ،در عصر خسرو پرویز،
سفیرِ امپراتورِ یانگ از سلسه سوئی به نام « لی یوه» به دربار شاه ایران فرستاده شد که به
احتمال بسیار « لی یوه» با نامه و هدایای شاه ایران به چین بازگشت( تشکری 31 :2536 ،؛
پاشا زانوس 22 :1399 ،به نقل از.)wei zheng,1973,j.83:149
در فاصله پایان حکومت خسرو پرویز( / 590 -628م) تا روی کار آمدن یزدگرد سوم(
 /651-633م)  ،ایران چنان دچار تشتت و نا آرامی شد که شاهان این سلسله یا طول مدت
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حکومت شان اندک بود یا در توطئه ها به قتل می رسیدند و این در حالی بود که در سال 618
/م مقارن با تشکیل سلسله تانگ ،قلمرو چین بار دیگر به وحدت رسید  .با روی کار آمدن یزد
گرد سوم (  /633-5133م) حکومت ایران عالوه بر مشکالت داخلی  ،گرفتار جنگ با تازیان(
اعراب مسلمان)  1شد .اعراب مسلمان درخالل جنگ های قادسیه (  14هـ  .ق ) و جلوالء (
 16هـ  .ق ) و ...دولت ساسانی را شکست دادند  ،لذا در سال /639م هنگامی که یزد گرد
سوم ناکامی خود را نزدیک دید ،برخی اعضای خانواده خود از جمله دو پسر و سه دخترش(
دریایی )541 :1382 ،را همراه با گنجینه های خود نزد خاقان چین فرستاد و عازم نهاوند شد (
ثعالبی ) 472 : 1368 ،؛ اما نتوانست از تهاجمات روز افزون اعراب مسلمان ممانعت به عمل
آورد ،در نتیجه به ماهوی سوری ( مرزبان مرو) پناه آورد .ماهوی نیز کمکی به یزد گرد نکرد،
در نتیجه یزدگرد به شرق ایران عقب نشینی کرد تا با کمک دولت هایی مانند سوی جنوبی در
چین ،از تهاجمات بیشتر تازیان ممانعت نماید .لذا در این راستا وی با فرستادن نامه ای به
دربارخاقان چین « تائی تسونگ » ،از وی طلب کمک نمود ،اما وی به یاری یزد گرد سوم
نپرداخت ( کریستن سن  363 : 1384 ،؛ فرای . )272 :1368 ،پاسخ خاقان به یزد گرد سوم
چنین بود  « :اگر سپاهی سوی تو نمی فرستم  ....آن نیست که از تکلیف خود غافلم  ،ولی
این قوم که فرستاده تو وصف شان را با من بگفت  ،مادام که چنین باشند  ،اگر آهنگ کوه کنند
آن را از پیش بردارند و اگر فراهم باشند مرا نیز از جای ببرند .با آنها صلح کن و خشنود باش
که با هم به یک دیدار باشید و مادام که تو را تحریک نکنند ،تحریک شان مکن» ( طبری ،
1

 -تازی در قالب صفت به معنی دونده و تازنده است .اما در مفهوم واژه ای به معنی مردم تازنده ولقبی است

که ساسانیان به قبایل عرب طی دادند .بتدریج این نام از سوی ساسانیان برای همه اعراب به کار رفت که به
مرزهای ایران می تاختند .بعد از ورود اسالم به ایران نیز واژه تازی یا تاجیک تغییر مفهوم داد و به همه مسلمانان
ماورأالنهر در مقابل قبایل ترک ساکن در ترکستان غربی اطالق شد( رامپوری /1904 ،م 91 :؛ تبریزی،
.)458/1.:1376
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 .) 2005 / 5 :1383احتماالً این نامه در سال /647م توسط هیأتی به رهبری مرزبان به دربار
چین فرستاده شد ( تشکری .)85-84 :2536 ،برخی از مورخان معتقدند که خاقان چین با
حمایت از ماهوی سوری و تضعیف هر چه بیشتر دولت ساسانی درصدد متالشی کردن این
امپراتوری بود ،اما خبر نداشت که تازیان حتی تا ترکستانِ چین فتوحات خود را گسترش
خواهند داد ( باستانی پاریزی  . ) 226 : 1380 ،از سوی دیگر در صورتی که یزد گرد سوم می
توانست با کمک خاقان چین حکومت مستقلی در شرق ایران تشکیل دهد ،عالوه بر آنکه
تجارت شرق و غرب بخصوص جاده ابریشم در انحصار دولت ایران قرار می گرفت ،می
توانست به خطر عمده ای در مرزهای دولت چین تبدیل شود.
سرانجام پس از قتل یزد گرد سوم ،پسرانش به چین گریختند تا از گائوزونگ  ،امپراتورِ
وقت سلسله تانگ برای پیکار با اعراب مسلمان کمک بخواهند .در این میان پیروز  ،بزرگترین
پسر یزد گرد سوم  ،نامه هایی در زمینه تهاجمات اعراب به ایران برای امپراتور ونگ –
مینگ -یوان ارسال نمود .لذا امپراتور چین ،فرماندار منطقه نانیو در استان لونگ را به نواحی
غربی فرستاد تا آن را به تعدادی شهرستان تقسیم نماید و در نتیجه قلعه چی لینگ به مقر
فرمانداری کل ایران و پیروز نیز به مقام فرماندار کل ایران تبدیل شد( هاندا/ 33 :1350 ،
 .)168اما این تدابیر نافرجام بود و اعراب مسلمان سرانجام ایران را فتح کردند؛ در نتیجه پیروز
با بخشی از ایرانیان متعصب زرتشتی به تخارستان ( توهولو  -ازبکستان) که در قلمرو چین
بود پناهنده شدند .وی کوشید تا با پشتیبانی سغدیان و شاهزادگان هپتالی ساکن درتخارستان ،
از پیشروی تازیان به نواحی شرقی جلوگیری کند  .در این راستا سپاهیانِ شاهِ طخارستان از او
حمایت کردند ،لذا وی خود را « شاه ایران» نامید و قلمرویی در سیستان به نام « ناحیه
فرماندهی ایران» 1تأسیس کرد که در سال های/ 608-663م در آن اقامت داشت  .امپراتورِ
چین نیز وی را به عنوان شاه مشروع ایران به رسمیت شناخت (یه ئی لیانگ 848 / 4 :1366 ،؛
سین لیان 77 :1386 ،؛ دریایی  57 : 1384 ،؛ دریایی .)541 : 1382 ،با وجود این هنگامی که
1

-Bosi dudufu
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پیروز ،پیکی را به دربار امپراتور تانگ فرستاد  ،تا او را در برابر تازیان یاری کند  ،امپراتور
چین به بهانه بٌعد مسافت امتناع کرد .پیروز بار دیگر از امپراتور چین در برابر حمالت تازیان
تقاضای حمایت و یاری نمود ،اما این تقاضا با اقبالی در دربار تانگ مواجه نشد ( فرای ،
 .) 272 : 1368در سال  / 661م پس از آن که امپراتور چین موفق به شکست ترکانِ منطقه
ترکستان شرقی شد  ،دولتی به نام « ایران تزی کیک »  1تشکیل داد و پیروز را به عنوان پادشاهِ
ایران پذیرفت  .برخی از پژوهشگران معتقدند که « تزی کیک» در انتهای سیستان بوده و برخی
آن را نزدیک رود سیحون پنداشته اند( مشکور  . ) 490 : 1363 ،سرانجام امپراتورِ چین تای –
جونگ( /649-627م) از سلسله تانگ با شکست دادن ترکان غربی و شرقی به قدرتِ یکه تاز
آسیای مرکزی تبدیل شد و شاهزادگان کوچک و بزرگ آسیای مرکزی که سابق بر آن تحت
تسلط خاقان ترک بودند ،تحت نفوذ امپراتور چین قرار گرفتند( تشکری .)33 :2536 ،عالوه بر
این در اواخر حکومت ساسانیان ،امپراتوری چین بر نواحی شرق ایران مانند یارکند  ،ختن ،
کوچه  ،کاشغر ،قراشهر و تورفان تسلط یافت  .پس از آن شاهان فرغانه و بخارا به نوعی خود
را تحت حمایت چین قرار دادند  .انعقاد این صلح در آسیای میانه که واتسن تحت عنوان «
صلح چینی » از آن یاد کرده است  ،موضوع پناهندگی آخرین شاه ساسانی با پسرش به دربار
چین را قابل درک می سازد ( واتسن .) 658 : 1368 ،
سرانجام متعاقب حمله تازیان به تخارستان (  57هـ  .ق ) ،پیروز شاهزاده ساسانی به دربار
خاقان چین پناهنده شد ( سال  / 677م ) و منزلتی واال یافت و در ردیف افسرانِ افتخاری
خاقان ( ژنرال گارد جنگی راست) قرار گرفت ( تشکری .)91-90 :2536 ،پیروز موفق شد تا
موافقت خاقان را برای ایجاد آتشکده ای جهت زرتشتیان ایرانی که به چین مهاجرت کرده
بودند به دست آورد  .این آتشکده در شهر چانگ_ آن مرکز حکومت سلسله تانگ بر پا شد و
به معبد ایران مشهور گردید( فرای272 :1368 ،؛ نفیسی 192 : 1383 ،؛ هاندا32 / 34 :1350 ،
؛ بیانی ، 244 / 35 :1350 :دریایی .)542 : 1382 ،پیروز سعی کرد در تخارستان شاهنشاهی
1

- Tezi. Kik

روابط اقتصادی -تجاری و سیاسی ایران و چین در عصر ساسانیان

ساسانی را احیا کند  ،اما تاخت و تازهای مکرر تازیان این فرصت را برای او فراهم نیاورد ،
لذا او تا زمان مرگ در سال / 677م در چین اقامت داشت ( کریستن سن . ) 659 : 1384 ،
یادبودِ پیروز یک تندیس سنگی از او در مدخل آرامگاه گائوزونگ است که هنوز وجود دارد
که بر آن این عبارت حک شده  « :پیروز شاه ایران  ،سردار بزرگ سپاه  ،دالور راستی و
فرمانده کل ایران » (دریایی .) 57 : 1384 ،
پس از مرگ پیروز  ،فرزند وی نرسی ( نی -نی -سه یا نی نیش در منابع چینی) با حفظ
مقام افتخاریِ پدرش به دربار امپراتور چین آمد تا همراه با آنان در جنگ با ترکان شرکت کند.
وی نتوانست به هدف نهایی خود یعنی ایران لشکر کشی کند  ،زیرا بر خالف انتظار پیروز،
فرمانده گروه پیاده نظام چینی به نام پسینگ چئین و سربازانش در این زمینه به پشتیبانی و
حمایت از پیروز نپرداختند( هاندا ، )169 / 33 :1350 ،با وجود این امپراتور چین لقب «
شاهنشاهِ ایران زمین » را به پیروز اعطا کرد (تشکری 92-91 :2536 ،؛ زنجانی/ 2 :1380 ،
 . )536نرسی مدت  20سال در تخارستان اقامت کرد و به عنوان یک پادشاه دست نشانده در
مرزهای شرقی افغانستان که تحت حمایت حکام ترک تخارستان بود مبدل شد ( Pulley
 Blank,1992, 425؛ هاندا . )169 / 33 : 1350 ،اما سرانجام متعاقب تهاجمات مجدد
تازیان به تخارستان  ،نرسی به چین عقب نشینی کرد و به مقام فرماندهی دست چپ امپراتورِ
چین کینگ – لونگ برگزیده شد( تشکری 92 :2536 ،؛ یه ئی لیانگ 848 / 4 :1366 ،؛
دریایی .)544 : 1382 ،پسر دیگر یزد گرد سوم به نام بهرام ( آلو ئوهان در منابع چینی )
کوشید تا نواحی از دست رفته را از تازیان بازستاند  ،اما ناکام ماند.پس از مرگ وی در سال
 / 710م پسرش خسرو ( جولوئو در منابع چینی ) با کمک ترکان به ایران حمله کرد ،اما
نتوانست اعراب مسلمان را شکست دهد )Pulley Blank,1992, 425؛ دریایی: 1382 ،
.)546
این مسائل نشان می دهد که امید به احیای امپراتوری ساسانی در میان مردم آسیای میانه و
شرق ایران بخصوص در میان اشراف زرتشتی و فراری وجود داشت ( فرای .) 272 : 1368 ،
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در منابع چینی اطالعات چندانی از دیگر بازماندگانِ دودمانِ ساسانی ارائه نشده  ،اما پاره ای از
مورخان چینی از پشنگ ( پوشان هوئر ) به عنوان آخرین بازمانده دودمان ساسانی که تا سال
/ 729م در قید حیات بود نام برده اند( مشکور  .) 490: 1363،در برخی از منابع چینی نیز ذکر
شده که یک شاهزاده پارسی به نام « موشائو» در سال /746م به دربار امپراتورِ تانگ آمد و لقب
« جه جون» یا سپهبد را از امپراتور چین دریافت کرد( سین لیان .)78 :1386 ،بر اساس کتاب «
تزویه – چیه – تونگ – چیثن » در سال / 787م حدود  4000ایرانی در چانگ -آن پایتخت
دولت تانگ زندگی می کردند که از سوی دولت تانگ به لشکری تحت عنوان« شن تیسن»
ملحق شدند ( هاندا170 / 33 :1350 ،؛ آذری  . ) 62 : 1367 ،عالوه بر این ،وجود کتیبه دو
زبانه فارسی میانه  -چینی بر سنگ قبر شاهدختی از خاندانِ سورن متعلق به سال  872یا 874
/م حاکی از آن است که اعقاب دودمان ساسانی تا مدت ها به حیات خود ( در تبعید ) ادامه
دادند ( فرای  .) 272 : 1368 ،روی این سنگ قبر چنین نوشته شده « :این انوشه روان شاهزاده
خانم ماسیس دختر انوشه روان سردار سوار سی زین سی از خاندان سورن»( هاندا/ 33 :135 ،
.)170

نتیجه گیری
از مباحث مطرح شده در این پژوهش چنین بر می آید که اصلی ترین راه برقراری روابط
اقتصادی -تجاری ایران با چین در عصر ساسانیان همانند عصر اشکانیان ،جاده ابریشم بود ،که
محور کلیدی و کانون اساسی آن در نواحی شرقی ایران بخصوص سغد قرار داشت .در دوران
اشکانیان امپراتوری کوشان ها واسطه تجارت نواحی شرق ایران با چین بودند  ،اما متعاقب
سقوط کوشان ها و تصرف شهرهای دره سند  ،بلخ  ،سمرقند و تاشکند توسط ساسانیان،
بازرگانان سغدی به عنوان واسطه تجارت ایران و چین جایگزین کوشان ها شدند  .از سوی
دیگر رقابت های ساسانیان با امپراتوری روم شرقی بخصوص در زمینه حفظ انحصار تجارت
ابریشم نه تنها موجب احداث بنادری در دو طرف خلیج فارس شد ،بلکه در شرق منجر به
احداث مهاجر نشین ها و شهرهای جدید در اطراف جاده ها و نواحی دور افتاده آسیای میانه
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گردید .به تدریج سکنه مهاجرنشین های مزبور تبدیل به بازرگانان زبر دستی شدند که به
نواحی مختلف چین رفت و آمد داشتند .عالوه بر این اقامت بخش وسیعی از بازرگانان سغدی
در دو شهر لویانگ و چانگ -آن به گسترش روابط میان ایران و چین در عصر ساسانیان منتهی
گردید ،به گونه ای که از طریق همان مهاجرنشین ها ،آیین های بودایی ،مانوی ،نسطوری و
زرتشتی به چین نفوذ کرد  .در اواخر دوران ساسانی  ،به هنگام ضعف این امپراتوری روابط
ایران و چین رنگ سیاسی به خود گرفت .همانگونه که سال ها قبل پیروز(/8459-459م) در
مقابل هپتال ها از چین تقاضای کمک نمود ،خسرو انوشیروان نیز برای دفع ترکان مرزهای
شرقی و یزدگرد سوم و فرزندانش برای دفع تهاجمات اعراب مسلمان به خاقان چین متوسل
شدند .عدم حمایت یزدگرد سوم از سوی خاقان چین و پناهندگی پسران یزدگرد سوم به
تخارستان و حمایت مردم تخارستان  ،سغدیان و شاهزادگان هپتالی ( دشمنان سابق ساسانیان)
از پیروز( پسر یزدگرد سوم) و قلمداد کردن وی به عنوان شاه ایران  ،موجب شد تا دولت چین
به تقاضاهای دوگانه پیروز جهت کمک به وی در برابر تهاجم تازیان اعتنایی نکند .اما بالفاصله
پس از شکست ترکان ،ترکستان شرقی و دفع خطر آنان و به هنگامی که دولت چین از عدم
اتحاد احتمالی میان ترکستان شرقی با پیروز مطمئن شد ،خاقان چین ،پیروز را به عنوان پادشاه
ایران در بخش کوچکی از انتهای سیحون و به قولی سیستان به رسمیت شناخت  .تهاجم
مسلمانان به تخارستان موجب پناهندگی پیروز به دربار خاقان چین شد و تالش های او برای
احیای پادشاهی اش در تخارستان بی نتیجه ماند  .تالش های نرسی فرزند پیروز و بهرام پسر
یزدگرد سوم در حمله به تازیان نیز ناکام ماند .در واقع عدم حمایت خاقان چین از اعقاب
ساسانیان در برابر تازیان به این دلیل بود که ساسانیان خطری برای آنان محسوب می شدند ،
در نتیجه آنان اجازه دادند تا سلسله ساسانیان از بین رفته و در میان دو قدرت مسلمانان و
ترکان شرقی قرارگیرد .پناهندگی پیروز به دربار خاقان چین و قرار گرفتن وی در ردیف
افسران افتخاری خاقان چین و بنای آتشکده در چانگ -آن هرچند موجب اقامت دائمی اعقاب
یزدگرد سوم از جمله :پیروز ،نرسی ،خسرو  ،بهرام ،پشنگ و...در چین شد ،اما بازماندگان
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دودمان ساسانی را در خود حل نمود .بدین ترتیب روابط ایران و چین که در آغاز عصر
ساسانیان جنبه اقتصادی -تجاری داشت ،در اواخر حکومت ساسانیان کامالً جنبه سیاسی یافت.
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