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"(The king) arrived to the ditch from Kabul" 

A  

A Note on the Compound Kabul/ Zirang-China/ Chinestan Based 

on Kush-nama 

 

Daryoosh Akbarzadeh 1 

1.Introduction 

Kuš-nāma (501-04/1108-11) is one of the most important books 

dealing with Iran-China and Silla historical relations. A unique 

manuscript of the work (by M. Abullah-al-Qari) is found in a 

collection held in the British Library (OR 2780). The manuscript is 

dated Ṣafar 800/October 1397 (Matini, 1997, p. 47). This manuscript 

of the Kush-nama is composed of 10,129 lines. It contains a number 

of gaps and a relatively large number of errors, which escaped the 

notice of the scribe. 

The text narrates “a community of Iranians who escaped to China 

due to the Arab invasion; Iranians received maltreatment and hostility 

of Chinese Emperor in a specific period of time. So, Abtin, 

commander of the community, wrote a letter to Taehur, Silla’s king, 

and asked for asylum. Taehur welcomed Iranians. Irano-Sillians 

fought Chinese king jointly. Abtin married Franak, the daughter of 

Silla king and the friendship converted to a family transplant.  After a 

while, Abtin and Franak decided to return back to Iran to secure the 

country from the Arabs. Faridun, Zoroastrian mythical hero, was born 

in Iran (the fruit of this marriage) and finally saved the country. 

According to the text, Faridun contacted his Sillian grandfather 

through letters and also sent several armies to support Silla against 

Chinese troops.” 
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 From a specific chapter (verses no. 6000), Silla lost color and 

disappeared from the text and other tales replaced it. As I 

(Akbarzadeh, 2014, p. 6) previously noted the coming back of Abtin 

from Silla to Iran can reflect only a historical wish against the Arabs; 

it means that wishing to return back as an expected savior (from 

China-Silla) was achieved mythically in Persian texts but it was never 

practiced historically. Lack of the information on destiny of those 

Iranian migrants to Silla was a reason that the tale was interrupted and 

the story rerouted by other tales. Furthermore, parts of the content can 

be seen in other Islamic texts (cf. Mojmal-al-Tawarikh, 2010, p. 27). 

However, the book has three different chapters; the first one focuses 

on an introduction and the second one on the tales of Hellenic kings 

like Alexander. The third one or the main chapter stresses on relations 

between Iran and Silla proper (Akbarzadeh, 2014, p. 2-4). 

While Master Matini referred to “Silla” as main topic of the text but 

he suggested the term “Ba/eSilla” of the text (for the term Ba/eSilla> 

Beh-Silla” see Akbarzadeh and Lee 2018, p. 55) as Japan in another 

work (1990: 160-177); this suggestion traced his introduction (Kush-

nama) by recommendation Mr. Rajabzadeh (1997, p. 75). Also 

Rajabzadeh (2002, p.  65-71; 2002, p.  82) mistakenly supposed the 

term Ba/esilla as Japan where he missed Sasanian objects of Gyeongju 

National Museum, philology, art history and texts studies (Sino-

Iranian) (also see Vossoughi 2014, p.  23-45).  

 
2. Methodology  

This study is based on comparative research by using mythology, 

text studies, historical records and archaeological evidences. In the 

study, I have tried to challenge Master Matini’s opinion about a verse 

(no. 1813) of Kush-nama where he explained the toponym of Kabul as 

mistake in the manuscript. For this issue, I frequently will refer to 

historical events of the fall of Sasanian Empire. Meanwhile, in this 

paper, I stress on the correctness of the verse and prove the text is very 

correct based on historical events.  

 
3. Discussion: 

However, a chapter of Kush-nama is dedicated to a military 

deployment by Chinese king to attack Abtin, Iranian prince, and his 

troops. In the verse no. 1813, the Chinese King and his troop arrived 

from (the way) of Kabul to siege and attack Iranians while the text has 



JOURNAL OF IRANIAN STUDIES 4 /مطالعات ایرانی مجلّۀ 

not cited the toponym Kabul in previous verses. Master Matini, the 

editor of the text, wrote (footnote no.2 of the page) that “the use of the 

toponym is incorrect (here) “surly.”  Master Matini explained the 

toponym as a mistake by the poet!  

The author believes that the verse is correct based on some events 

related to the collapse of Sasanian Empire where “southeast of Iran” 

was entangled with China. For this issue, we are facing with the two 

important events; the first one was Yazdgird III’s escape to Sistan 

then to the Central Asia with intention to apply asylum from Chinese 

king. Secondly, escape of Piruz (Yazdgird’s son) to China, supports of 

Chinese Emperors of Tang dynasty to him (and other his relatives) 

against the Arabs. Late Sasanian and Post-Sasanian texts frequently 

have referred to these two events. Obviously Gaozong, Tang Emperor, 

welcomed Piruz as the legitimate monarchy of Persia as well as 

supported him against the Arabs.  Piruz, his son Narse, his brother 

Bahram and a Sasanian prince by the name Khosrow (?) received 

Emperors’ supports against the Arabs (Compareti 2009, p.  online). 

It seems that supports of Chinese Tang Emperor (Gaozong) to Piruz, 

his stay in Zirang (southeast of Iran), battles over the Arabs, traffics of 

Sasanian princes between the southeast and China can be 

comprehensive in the verse. In this specific period southeast of Iran 

linked with China meaningfully. At this time, the southeast became 

the cradle of the conflicts with the Arabs, to defend the national 

identity and secure the country while China was mingled with these 

issues. Despite Persian sources, Chinese texts also referred to Zirang 

(Pulleyblank, 1991, p.  online). 

Most probably, a series of epic Persian texts (Post-Sasanian), where 

heroes played roles from Sistan to China, can be influenced by those 

events;  Garshasb in Garshasb-nama, Faridun Tales (Kush-nama and 

others) and Sam-nama can be cited in support of the claim. The author 

raises this question as to why heroes such as Faridun, Franak, 

Garshasb, Zahak and Sam played role in China? Obviously those 

heroes are related to Zoroastrian resurrection! Other chapters of KN 

testify the relationship between China and southeast of Iran where the 

Chinese king asked for help from Mukran king (verse no. 6228). 

Also I would like to raise this question “who is Firuz, the king of 

Zabulistan, in Masalik-al-Mamalik?” May I suggest a connection 

between this king and Piruz, the son of Yazdgird? 
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4.Conclusion 

The author believes that expeditions of Sasanian princes from China 

to the southeast (corridor) are reflected in Chinese king’s campaign in 

the verse. Also, the time of Hakim Iranshan, Zirang probably was not 

an important city for political and economic issues. Maybe Kabul 

overshadowed the toponym this time. Meanwhile, both cities were 

located in the southeast of Iran. In fact, the coming of a troop from the 

way which goes to Kabul, cannot be strange. Definitely, the economic 

situation of Kabul cannot be important for this issue when China and 

Silla entangled with sacred Zoroastrian elements!  

Furthermore, the author suggests that meaningful connections 

between mounts of Sistan and China according to Bundahishn can be 

influenced by those historical events. While BD knows well paths 

from Khorasan to China, the text has used two separate terms as 

“China” and “Chinestan” to describe the Far East. In the late Sasanian 

to Post-Sasanian texts there is a clear line between two terms which it 

has never studied (Akbarzadeh, 2020, p.  in print). 

However, using Persian “be” (toward) in the meaning of Persian 

“az” (from) frequently is seen in the Persian texts. In Old Persian 

period (i.e. Avestic text in the north and the Royal Inscriptions in the 

south) also dative-ablative was a normal function in grammatical 

structure (Abolghassemi, 1996, p.  287). Clearly the preposition of 

“be” does not mean “inside” (locative) in the verse.  

 

Keywords: Kush-nama, Sasanian, Silla, China, Yazdgird, Piruz. 
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 مجلّة مطالعات ايرانی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

 1744زمستان و پاییز، هشتمو  سیشمارۀ  ،نوزدهمسال 
 

 )يادداشتی بر ترکيب «ديرس کَنده به ناگه ز کابل به»

 امه(نچين/چينستان بر پايه کوش-کابل/زرنگ
 داريوش اکبرزاده1

 چکيده

به آبتین،  آمادۀ حملهالخیر، شاه چین ابیایرانشاننامه حکیماز کو  1817در بیت شمارهً 
نیست، آن لشکر « کابل»های پیشین، نامی از که در بیتشود. در حالیشاهزادهً ایرانی، می

د واالمقام، جالل متینی، در شود. استاناگهان از کابل به جبههً ایرانیان وارد میهچینی ب
، اشتباه دانسته «یقین» را در اصل نسخه  به «  کابل»کارگیری کلمه هزیرنویس این بیت، ب

یاری شواهد تاریخی به اثبات هب ،است. در این مقاله تال  شده است تا درستی این بیت
نظامی -اسیبرخی رخدادهای سی بر پایۀنامه برسد. نگارنده باور دارد که آن بیت کو 

درستی از سوی شاعر هشر  ایران و چین به پایان روزگار ساسانی، بتنیده با جنوبدرهم
رفتن به چین و  تِمیانه و نیّ از مسیر سیستان به آسیای بیان شده است. نخست گریز یزدگرد

از « تانگ»دودیگر موضوع پناهندگی دودمان شاهی به چین و حمایت شاهان دوره 
های گمانی، ایستایی پیروز در زرنگ، نبرد با تازیان، پشتیسانی است. بهشاهزادگان سا

های نظامی میان دو کران جغرافیایی آمدورفت شاهان تانگ از شاهزادگان ساسانی در
شر  ایران و چین در آن بیت پرتوافکن است. از این روی، آمدن لشکری از مسیر جنوب
ه راه منتهی به کابل بوده است، موضوعی شگفت عبارتی از مسیری کهشر  ایران بجنوب

نیز به فراوانی در متون فارسی « از»در معنی « به»کارگیری حرف اضافه هچنین، بنیست. هم
 بکار رفته است.

 
 .یاسالممتون ن،یچ روز،یپ زدگرد،ی ،یساسان نامه،کو  کليدی:های هواژ
 

                                                           

 19/19/1744:  مقاله نهایی پهیر  تاریخ                           18/17/1748: مقاله دریافت تاریخ 
       DOI: 10.22103/jis.2020.14206.1942 

 pasaak@yahoo.com .رانيا ،، تهرانیفرهنگ راثيم پژوهشگاه متون و شيگو و زبان پژوهشکدهدانشيار  .3
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 مهمقدّ .3
 بيان مسئله-1-1

است. نام کشور چین به  چین در ادب فارسی از روزگار باستان، نامی آشنا بودهنام کشور 
 ؛است (Akbarzadeh, 2014: 36)فراوانی در یادگارهای زبان فارسی بکار رفته 

شود؛ در این سته میچین در ادب فارسی بسیار برجنام ای خاص، این، از دورهباوجود
یکی از یادگارهای ارزشمند  نامهکو خورد. شر  ایران نیز گره میسازی با جنوببرجسته

زبان فارسی است که به داستان سرگشتگی ایرانیان در چین )در نتیجه ورود تازیان به ایران( 
ن شود. منابع دیگر چوو سپس درخواست یاری آنها از طیهور، شاه سیال، مرزمند می

تر، در شماری از نامه است. افزون( نیز گواهی گزار  کو 13: 1784التواریخ )مجمل
تنیدگی پهلوانان سیستانی با چین هستیم. از این دست متون حماسی پساساسانی، شاهد درهم

)چون ازدواج وی با های جمشیدو داستان (1747نامه )(، گرشاسب1741نامه )باید به سام
 به بعد( اشاره کرد.  9976:1733نامه، و فریدون )کو  ( 61-98همو،  دختر شاه سیستان،

سوای متون پساساسانی، توصیفات روشن از چین/چینستان در متون زرتشتی به پهلوی 
تنیدگی چین/چینستان با همهایی از دربرانگیز است؛ زیرا نشانهمل )نک. بعد( نیز بسی ت

شود.  این مقاله بدون در نظر گرفتن یز دیده میشر  ایران در این دسته از متون نجنوب
های قیمتی، با تکیه بر ایستایی یزدگرد در سیستان و سپس مسیر قدیمی تجاری سنگ

ایستایی فرزند ، پیروز، در زرنگ با حمایت شاه چین )برای نبرد با تازیان( به موضوع 
 ردازد.پسیستان/ زرنگ/ کابل/زابل می-تنیدگی ترکیب چین/چینستاندرهم
 پژوهشة پيشين.3-2

های استاد جالل متینی و ها و پانوشتتوان به یادداشتنامه، تنها میدر موضوع کو 
این، از نگاه رخدادهای مطلق اشاره کرد. باوجودهای کوتاه استاد خالقیبرخی یادداشت

آن،  مایۀدور بر درون)یزدگرد( به شر ثیر مهاجرت دودمان شاهی  تاریخی و احتمال ت
براین، دانشمندان غربی نیز هرگز بدین متن های الزم انجام نشده است.  افزونهرگز بررسی
چنین عدم وجود برگردان انگلیسی ؛ همانددور نپرداختهتنیدگی آن با شر و دلیل درهم

نتیجه، با وجود ها( توصیف شود. درتواند بخشی از مشکل )غربینامه، میمتنی چون کو 
صد سال گهشته در پیوندهای ایران  و چین از سوی شان علمی در یککارهای درخ

، موضوع تاثیر مهاجرت سیاسی (cf. Lerner, 2013: 129دانشمندان ایرانی و غربی )
ادب فارسی، توجه کافی نشده است.  دودمان شاهی به چین و تاثیر آن بر بخشی از

توان نامی از وپاشی ساسانیان، نمیتنیدگی سیستان و چین با فرروی، در موضوع درهمازاین
نظامی و -کارهای قابل ارجاع را برشمرد.افزون براین، عدم بررسیدن رخدادهای تاریخی

شر  تنیدگی احتمالی آنها با متون فارسی، کمترین دلیلی است که ترکیب جنوبدرهم
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ت. به شرح آمده اس یجا از سوی ویراستار گرامهنامه بس نابایران و چین در کو 
فریدون در سرزمین »خود با عنوان  ( در مقالۀ136 :1764چنین، استاد واالمقام )متینی، هم

العاده متون فارسی از سیال نامه( بدون در نظر گرفتن توصیفات خار )کو « آفتاب تابان
(Akbarzadeh, 2016:225 ) شناختی نه ژاپن، بدون شواهد تاریخی و اطالع از آثار باستان

شناسی جنوبی( از هنر ایران ساسانی، عدم ارجاع به شواهد ریشهگیونگجو )کره ملیۀ موز
در زبان فارسی و نیز بدون ارجاع به متون چینی، به توضیحاتی بدون سند و متزلزل در پیوند 

 فریدون با ژاپن پرداخته است. ۀاسطور

و سویه بر پایۀ ی نو در پیوندهای داندازهاهای اخیر به برخی از چشمجانب در سالاین
ها، به موضوع چرایی فرار جمشیداز مسیر سیستان به ؛ در این نوشتهمانامه اشاره کردهکو 

ام. کرده( Akbarzadeh, 2014: 30)کید دور تشاهی ایرانی در شر چین و مرگ آرمان
ران با تنیدگی میان کابل/مکدرهمتال  دارد تا بار دیگر و به بهانۀ حاضر  ۀروی، مقالایناز

 نامه بر درستی آن مهر گواهی بزند.چین/چینستان در بیتی از کو 
 .ترورت و اهميت پژوهش3-1

شوربختانه میراث ادبی کشور هماره از دید صرف ادبی مورد بررسی قرار گرفته است. 
-ها از یک صد سال گهشته تاکنون، کمتر به تاثیر رخدادهای سیاسیدر این بررسی
ها نیز به ی بر روی ادب فارسی توجه شده است؛ برخی نوشتهاسالماجتماعی آغاز

های حماسی شود. آنجا که داستانشاهکارهای زبان فارسی چون شاهنامه مرزمند می
اند گون از شاهنامه سنجیدههای پیرویتنیده با هند و چین در آغاز اسالم را سرایشهمدر

 : مقدمه(.1749؛ خطیبی،719: 1764)قس: صفا، 
های ایرانی )پارسیان( به هند و جا که هرگز دو موضوع کلیدی یعنی مهاجرت گروهآن 

مهاجرت سیاسی دودمان شاهی )یزدگرد( به چین، با آمدن تازیان، و ت ثیر این دو رخداد بر 
روی، با توجه به ( است. ازاین67:1746ادب فارسی بس اندك مطالعه شده)اکبرزاده، 

دور )چین( در شر  ایران و شر برانگیز میان جنوبتنیدگی پیوندهای پرسشدرهم
نامه در زیر سایۀ کو  1817یادگارهای ادبی، بایسته بود تا امکان درستی بیت شمارهً 

تر، عدم آگاهی به چنینی در پایان دورۀ ساسانی بررسی شود. افزونرخدادهای این
تاری یادگارهای ادبی تواند در ویراسشناختی، میرخدادهای تاریخی و مدارك باستان

 هایی شود! موجب کاستی
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 و بررسی بحث .1
درخواست از مرکز  ،1( شاه چین پس از شکست از ایرانیان193: 1733نامه )در کو 

. شاعر در داستان ورود شاه چین، کو ، و نیروی کمکی، به کندنیروی کمکی می
 فرماید:اند،میکنده کندهکوهستانی که ایرانیان در آن پناه گرفته و در پایین آن 

 فرسرررتاد ترررا لشرررکر آیرررد ز چرررین   
 سررر مرراه چررون مرراه نررو شررد پدیررد     
 بیرراورد کررو  از یررالن شررش هررزار  
 همی گشت برر کروه ترا چرون کنرد؟     

 زناگرره برره کنررده رسررید   کابططلبرره 
   

 ...پیرراده سررتوده سررواری گررزین   
 همرره دامررن کرروه لشررکر کشررید  
 دلیرررران و گرررردان خنجرگرررزار 

 کنررد کرره بررر آبتررین بررر شرربیخون 
 چو دید آن شگفتی دلش برپریرد 

 
 (1817 – 1347)ایرانشاه، 

چون نامی »اند: همان صفحه آورده رۀاستاد واالمقام، دکتر جالل متینی در زیرنویس شما
نخست باید « است. های پیش نیامده، به یقین ضبظ نسخه اصل نادرستاز کابل در بیت
ۀ ن انداخت تا بررسی شود که آیا پیشینتاریخی دو سرزمین ایران و چینگاهی به پیشینۀ 

چنین در این بیت کمکی نماید؟ هم« کابل»واژه  تواند در پیدایی بدون پیشینۀتاریخی می
است؟ از چه زمانی این نقش پررنگ شر  ایران نیز در این پیوندها نقشی داشتهآیا جنوب

شود؟ چنین پررنگ میشر  ایران در پیوند با چین )از دید نظامی(شود؟ و چرا جنوبمی
نظامی نیازی به -بنظر می رسد که بیت مورد نظر از دو دید ادبی و نیز رخدادهای تاریخی

، که موضوعی خاص در «از»در معنی « به» ۀکارگیری حرف اضافهتصحیح ندارد. نخست ب
توان گفت (؛ دودیگر و در شرح ساده بیت می183: 1739ادب فارسی نیست )ابوالقاسمی، 

اه چین و همراهان از مسیری که به کابل می رفت )یا مثال جاده کابل( به )سمت( ش»که:
برانگیز تواند مانع از پرسشاشت ساده نمیآیا این برد« کوهستان پناهگاه ایرانیان وارد شدند.

-کابل در اینجا شود؟ آیا این جاده و مسیر از پرتو متون و رخدادهای نظامیبودن واژۀ
 ؟مورد پهیر  باشدتواند نی( میتاریخی )نه بازرگا

 پيوندهای دو سويهة پيشين.2-3
 پادشاهی مهرداد ۀبس آشکار است که پیوندهای ایران و چین به روزگار باستان و به دور

شده در مرزهای پیش تاکنون، موضوع میراث اشکانی یافتگردد؛ از یک سدۀ دوم برمی
( بوده cf. Stein, 1907:27; Eiland, 1996: onlineچین بارها مورد پژوهش و بررسی)

( نیز توصیفی دقیق از Tao, 2007: 90شناختی، متون چینی )است. سوای مدارك باستان
دهند. مهرداد دست میه)صورتی از ارشک( ب An-shi، از سرزمین «مردم مرزهای غربی»

هر دو شاه  پ.م. به حضور پهیرفت و 119سال ه را ب (Wu-ti)تی  -دوم، سفیران امپراتور وو
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نامیده شد، توافقاتی را امضا « راه ابریشم»تر در موضوع بازرگانی در مسیری که سپسین
ترین مسیر مسیر راه ابریشم زمینی و دریایی، مهم (.Schippmann, 1986: online)کردند 

شاهزاده اشکانی،  ،Kao-Shiپیوندهای بازرگانی و دینی دو سویه بوده است. بنابر شهادت 
بعد، ایرانیان ا کردن تاج و مقام، به دین بودایی گروید و به چین رفت. از این زمان بهبا ره

 ,cf. Zurcherعهده)ترین نقش را در ترجمه و تفسیر متون بودایی را در چین برکلیدی

 اند.(داشته33 :1972
نتقال تر، سغدیان نیز کاروانساالر تجارت در این مسیر بودند؛ سغدیان زرتشتی در اافزون

راث زرتشتی اند. آنچه از میداشته یبدیلدور نقش بی دینی ساسانی به شر -میراث هنری
است.  (Vassiere, 2005)کمترین گواهی این موضوع در غرب چین پیدا شده، 

چینی )موزه -نوشته دو زبانه سغدی(، سنگYidu« )ایدو»زرتشتی -های سغدینگارهسنگ
های بدست آمده از غارهای افراسیاب چنین نقاشی. هممیهو( نیز گواه همین ادعا است

 (.11 :1746)ازبکستان( نیز باید به موارد باال افزوده شود )اکبرزاده: 
دور )چین( بازرگانی ایران و شر  -باوجوداین، با شاهنشاهی ساسانی، پیوندهای سیاسی

د رسید. بنابر متون ششم میالدی به اوج خو ۀای شد. این پیوندها در سدوارد مرحله تازه
وارد و پیوندهای  (Northern Weiشمالی )-چینی، فرستادگان قباد اول، به امپراتور وی

سخن و به اه(. کوتPulleyblank, 1991: onlineای شد )سیاسی دو سویه وارد مسیر تازه
 1817کابل در بیت  کارگیری واژۀهتاریخی باال در گواهی درست ب باور نگارنده، پیشینۀ

ست که چه مقطع و کدام کران جغرافیایی در از نیست. پرسش اینجانامه کارسکو 
توان ارجاع داد؟ این پیوندهای تاریخی ایران و چین را برای درستی این بیت می

 توان بررسی کرد؟چه رخدادی می تنیدگی نظامی را در زیر سایۀدرهم
 ندهای دو سويهفروپاشی شاهنشاهی ساسانی و دو رخداد بزرگ در پيو.2-2

واقعیت این است که  فروپاشی شاهنشاهی پر افتخارساسانی، سرآغازمرحله جدیدی از 
ثیر ژرف هنر و فرهنگ ایران ساسانی بر کران شر  آسیا بود. از این زمان، نه تنها شاهد  ت

دور هستیم که تر از کشور )اخد( چین در شر گستردگی هنر ساسانی در کرانی وسیعی
 شد. رثیرگها ی با دو رخداد بزرگ بر ادب فارسی بس تاین فروپاش

نظامی فرجامین این دوره،  -با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی، دو رخداد بزرگ سیاسی 
یعنی  را، دور( گره زد؛ این دو رخداد اثرگهار)در شر « چین»را با « شر  کشورجنوب»

بازگشت پیروز از چین  وچین میانه/سوی آسیایه سپس فرار ب، ایستایی یزدگرد در سیستان
باید بسیار مهم ، و ایستایی در زرنگ، با حمایت امپراتور آن سرزمین برای نبرد با تازیان
شر  ایران، به ارزیابی کرد. دراین زمان، پیروز، فرزند یزدگرد، با لشکرکشی به جنوب

ین دو رخداد، است. نگارنده باور دارد که اترین رخدادها را رقم زدهگمانی یکی از مهم
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هایی از ادب فارسی چون بیت مورد نظر شر ، بر بخشآمد پیروز به جنوبوبویژه رفت
های فراوان های اندك از مهاجرت پیروز به چین با دادهسایه انداخته است. هر چند داده

 پهیریثیر های زیر گواه این تداستان فرار یزدگرد )در متون فارسی( برابر نیست، اما نمونه
 هستند.

فروپاشی پادشاهی ساسانی و حرکت يزدگرد به سيستان سپس مرو )و ارتباط با . 1-7
 چين(

سوی سیستان رفت تا شاید بتواند نیروی ه بس پیداست که با تاز  تازیان، یزدگرد سوم ب
؛ برای این گریز از مسیر تیسفون به سیستان و سپس از 1پا نمایدوکمکی بهتر و بیشتری دست

 توان ارجاعات فراوانی در ادب فارسی آورد:میانه )مرو( میبه آسیایسیستان 
یزدگرد همان وقت به سیستان رفت و از آنجا با هزار کس از چابک سواران به مرو »

     ( 1198، 9ج  :1761)تاریخ طبری،  «رفت.
عثمان، عبداهلل بن کریز را به اصطخر فرستاد که یزدگرد در آنجا بود. او »  

سوی کرمان فرستاد. یزدگرد راه سیستان را همسعودسلمی را پی یزدگرد ببنمجاشع
ها و ذخایر خویش را بدانجا داشت و گنجینه چينگرفت تا به مرو شاهجان رسید. قصد پی

آشکار است که آن پادشاه سرگردان، یعنی یزدگرد، (. 866: 1786)مقدسی « فرستاده بود...
 تی با امپراتور چین، شاهان تانگ، انجام داد. به فرجام روزگار خویش، مکاتبا

برد و جان خود را نجات دهد. او درهنصیحتگران یزدگرد را پند دادند که سر سالم ب»
سوی سیستان ه ب ی و هزار غالم و...کاخ خود را ترك کرد، با هزار خوالیگر و نوازنده و مغنّ

.« ؛ آنگاه روی به طبرستان آوردرفت سوی کرمان و سپس به مکرانه روانه شد و از آنجا ب
 (:939: 1768)تاریخ ثعالبی،

فردوسی در داستان یزدگرد، بدین مسیر )یعنی سیستان؛ تنها: چند شاهنامهاین، هرباوجود
اما پیشنهاد به ازدواج وی با دختر فغفور  ،ای ندارداشاره 7«(ز بغداد راه خراسان گرفت»

بازرگانان چینی درفرجامین روزهای پادشاهی  ۀپیشینبرای دریافت کمک و نیز حضور بی
 فرماید:( درداستان یزدگرد می136-711: 1781یزدگرد بسی معنادار است. فردوسی )

 شررراه آورد پاسرررخ  چنرررین را مهررران

 همانررا کرره سرروی خراسرران شررویم    

 چططينوز آن پررس برره بازارگانرران   

  مباشرررید یرررک چنرررد کرررز تازیررران  
   

 کررز اندیشرره گررردد دل مررن تبرراه   

 آسرران شررویمر دشررمن تررنز پیگررا

 چنین گفت کاکنون به ایران زمین

 برردین سررود جسررتن سرررآید زمرران
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بخت به فرجام راه رسید، اما موضوع چند با مرگ یزدگرد در مرو، آن پادشاه نگونهر
 فرار دودمان شاهی به چین نیز در متون فارسی پرتوافکن است:

وقاص به ابینارسیده بود. چون سعدیزدگرد فرزند شهریار شاه شد، در حالی که جوانی »
آنگاه یزدگرد با فرستادن برخی از خاندان و عرا  رسید، یزدگرد هراسان گردید. 

ای از سپاهیان، به نهاوند ، با نزدیکان و برگزیدهچينهای خود نزد فغفور، شاه گنجینه
-931: 1768ی،)تاریخ ثعالب «آذری را به جای خویش در مداین بنشاند.زادآورد و فرخروی
937.) 
با برشمردن درست نام فرزندان یزدگرد، به موضوع رفتن و کشته شدن وی در مرو اشاره    

 کرده است:
نام بهرام هسال داشت و دو پسر ب پنجویزدگرد آخرین ملوك ایران وقتی کشته شد، سی»

: 1783عودی،) مس«گهاشت و بیشتر اعقاب او در مرو هستند.و فیروز و سه دختر... به جا
نشین در متون فارسی، هرچند از این زمان به بعد، نقش شاهزادگان ساسانی چین (138
های شناختی بر حضور پررنگ و فعالیتشود، اما متون چینی و نیز آثار باستانرنگ میکم

 آنها در رهاسازی ایران از دست اعراب مهر گواهی زده است.
 نشينشاهزادگان ساسانی چين.2-4

فرزند وی، به همراه هزاران « پیروز»، فروپاشی شاهنشاهی ساسانی مرگ یزدگرد و با
، امپراتور چین، به پناهندگی و درخواست «گائو ژنگ»نوازنده، هنرمند و ارتشتار  بسوی 

هیرفت و مورد عنوان شاه قانونی پارا به حضور پهیاری رفت. امپراتور چین، پیروز را ب
 ارها برخوردپیروز در لشکرکشی بر ضد تازیان، از حمایت  چینی تنهاحمایت قرار داد؛ نه

. مند گردیدندبهرهشد که با مرگ وی، برادر  بهرام و نرسی، فرزند ، نیز از این حمایت 
تر، پیروز در لشکر چین نیز به مقام مهم نظامی رسید. آشکار است که با مرگ پیروز، افزون

العاده در چین م فو های مهم و احترانیز به پایگاهدیگر نزدیکان وی چون بهرام و نرسی 
زرتشتی چون خی منابع پهلویدور در برگزار  مهاجرت پیروز به شر دست یافتند. 

 پرتوافکن است: بندهش
گاه تازیان به بس شمار به ایرانشهر تاختند. چون شاهی به یزدگرد آمد، بیست سال شاهی کرد. آن

قادر نبود، به خراسان و ترکستان شد و اسب و مرد و یاری خواست. پسر یزدگرد به کارزار با ایشان 
شد و سپاه و گند آورد، پیش از آمدن به خراسان درگهشت، آن سپاه و گند  7یزدگرد به هندوستان

 (  191: 1764) بندهش،  بیاشفت، ایرانشهر به تازیان ماند.
پرتوافکن « ورجاوندآمدن بهرامابر»زرتشتی نیز در متن پهلوی چنین، لشکرکشی بهرامهم
 است:
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کی باشد که پیکی آید از هندوستان...که بگوید آمد آن شاه بهرام از دودهً کیان...که »
 .(Cereti, 1996, 629)«شود بگوید به هندوان...که ما چه دیدیم از دست تازیان...

رد. به س پیداست که پیروز نخست بسوی تخارستان رفت و در فرجام از چین سردرآوپ
فیروز پسر یزدگرد نزد ترکان شتافت و ایشان به وی زنی »بالذری که: گمانی این گزار   

بتواند با ایستایی پیروز در تخارستان  (،999: 1773)بالذری، «دادند و او نزد ترکان بماند
 .  9درست افتد

 399) «آن لوشان»به گمان نیرومند، ستاره بخت شاهزادگان ساسانی در چین، با شور  
رو به افول رفت و از این  زمان به بعد، «  لی می»م.( و روی کار آمدن وزیر افراطی  بنام

 شود.(میcf. Comparati, 2009: onlineاطالعات از سرنوشت آنها ناچیز)
تواند یکی از های پیروز به ایران بر ضد تازیان،  میباری، موضوع لشکرکشی

شر  ایران بررسی شود؛ ی آغاز اسالمی در جنوبترین رخدادهای سیاسی و نظامکلیدی
ت وی، های اسالمی و نیز عدم موفقیّاین مقاومت ملی، در زیر رخدادهای نخستین سده

. آشکار است که پیروز با حمایت شاهان تانگ به شوددیده میکمتر در منابع تاریخی 
به ضرب سکه  کرد وانتخاب پایتخت خود  ،شر  ایراندر جنوب را مدت دو سال زرنگ

توان از توصیف برخی شهرهای این ناحیه چنین نمیمه ؛( پرداخت111: 1741)دریایی، 
 (:online:1991)راحتی چشم پوشید. پولی بالنک هویژه زرنگ نیز در متون چینی بهب
 « اند.عنوان پایتخت پیروز نام بردههیا زرنگ ب Ji-Lingمتون چینی آشکارا از شهری بنام »

هایی از چین شر ( نوعی خح ارتباطی میان بخشمان )ایستایی پیروز در جنوبدر این ز
نظامی، شاهزادگان -شر  ایران یعنی سیستان برقرار شد. در این پیوند سیاسیبا جنوب
حاد مردم بر ضد اعراب در این ناحیه نقشی پررنگ ویژه پیروز در ایجاد اتّهساسانی ب

شر  ایران با چین در این زمان وندهای معنادار میان جنوبداشتند. به گمان قوی، نخستین پی
خردادبه در ابن رخ داده است که نیروهای ملی گرا بر ضد تازیان جنگیدند.

به شخصی بنام پیروز « پادشاهان خراسان و مشر »عنوان  ذیل (71: 1731الممالک )مسالک
 برانگیز است:کند که بسی پرسشدر کران زابلستان اشاره می

، شاه شاه زابلستان فيروزالرود کیالن، شاه نشابور کنار، شاه مرو ماهویه ...شاه مرود»
نام شخصی خاص  -چون ماهویههم–گمان نام فیروز در این گزار  بی« کابل کابلشاه.

 آید. شمار میهب
شاه زابلستان در تاریخ ایران کیست؟ آیا ممکن است میان این شخصیت و « پیروز»راستی 

 ز فرزند یزدگرد بتوان پیوندی تصور کرد؟ پیرو
هایی از اساطیر ایرانی انجامیده که از تر، رخدادهای تاریخی باال به جابجایی بخشنافزو 

یای بازگشت یکی از شاهزادگان ساسانی در نجات ؤشود. رراه متون حماسی قابل فهم می
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بخشان فرجامین نه تنها با رهایی دور راایران از دست تازیان، کمترین دلیلی است که شر 
(باال برده است؛  149:1119ترین مرزهای اساطیر ایرانی )اکبرزاده، زرتشتی، که تا به مقدا

های بانیایستایی شاهزادگان ساسانی در آن کران و پشتی ۀآنجا که چین و سیال به بهان
آمده  نامهزرتشتدر اند. هایی از ادب فارسی سخت سایه انداختهنظامی، بر بخش-سیاسی
 :است

 یکرری شرراه باشررد برره هنررد و برره چررین 

 کررراممرررر او را یکررری پرررور شایسرررته

 بسرری لشرررکر آرد ز هنرررد و ز چرررین 

 برررررره نیررررررروی دادار پیروزگررررررار
   

 ز تخم کیران انردر آن وقرت کرین     

 نهررراده برررر آن پرررور، بهررررام نرررام 

 زمرررینشررره نرررامور سررروی ایرررران

 بررررآرد از آن بررردفعاالن دمرررار... 
 

 (1948 -1933: 1778، نامه)زرتشت
نامه، در درخواست بازگشت آبتین به ایران )برای نبرد با تازیان(  از شاه سیال در کو 

 آمده است:)که دختر  همسر آبتین و فریدون را باردار است(
 در اندرزنامرررررره چنررررررین یررررررافتم 

 کرره فرمرران ضررحاك سررالی هررزار    

 بسرری لشرررکر آرد ز هنرررد و ز چرررین 

 نوز آن پررس برره مررا بررازگردد جهررا  

 یکررری شرررهریار آیرررد از مرررا پدیرررد 
   

 چرررو برررر دیررردنش تیرررز بشرررتافتم  

 بمانرررد، نیایررررد بررره از روزگررررار  

 زمرررینشررره نرررامور سررروی ایرررران

 ز دیرروان تهرری گررردد و گمرهرران 

 که تختش زمین کم توانرد کشرید  
 

 (7494 -7496)ایرانشاه: 
ا دیگر شر  ایران با چین را بها میان کران جنوبتنیدگیاین، اگر برخی درهمباوجود

، برای 9عوامل چون زیر عنوان مسیر قدیمی تجاری این بخش با چین تفسیر شود
پهلوانان کلیدی زرتشتی از مسیر سیستان با چین، نیازمند دالیل -تنیدگی برخی شاهدرهم

تواند با دو رخداد پایان منطقی هستیم. آیا آنچه در زیر در منابع فارسی آمده است، نمی
د در زیر سایه پیوندهای معمول تفسیر نتوانهمه میآیا تنیده باشد و روزگار ساسانی درهم

 د؟ نشو
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 دورشرق ايران با شرقتنيدگی جنوبادب فارسی و درهم.2-5
نامه، متون فارسی )ادبی، تاریخی، جغرافیایی...( مکرر به رفته در کو سوای بیت نام   

خوبی با هبندهش، که ب ۀاند. نویسنددادهنامه( ارجاع کو  816)قس. بیت   6چین و ماچین
دو اصطالح چین  ۀکارگیری ماهرانهکران خراسان و شهرهای آن از یک سو  و نیز ب

 آورد:( در صفحات دیگر آشنا است، چنین  می37( و چینستان)همو:  31)همو:
کوه کوه، بزرگترین کوه همهً پارت، بن او به سیسستان و سر  به چینستان است. ابرسین»

ها تا به چین رسته است...کوه سیاهمند و برفمند آن است که از ایشان کابل و آن ناحیه
مرزهای این دو کوه از سوی دیگر متون  (177: 1764)بندهش،«اسپروز باالی چینستان.

توان نادیده گرفت که مرزهای چین و چینستان در گواهی نشده است. باوجوداین، نمی
برانگیز به تصویر آمده ار  رونوشت فرجامین بندهش پرسشادب فارسی و در زمان نگ

 ,Messina, 1939)جاماسبی (. توصیف متن ایادگارAkbarzadeh, 2019: in print)است 

ل است. آیا همسایگی مّ ( نیز از چین/چینستان بسی قابل ت1789یسن؛ بهمن)و قس. زند(51
انگاری نویسنده است؟ آیا چین در گزار  باال ناشی از سهل -جغرافیایی سیستان
چین -نام سیستانهنظامی پایان ساسانی، در آفرینش جغرافیای جدیدی ب-رخدادهای سیاسی

 ثر بوده باشد؟ؤتواند منمی
چین( در آفرینش تغیرات نو در متون فارسی، -اگر رخدادهای پایان ساسانی )سیستان

های در داستان« نام چینهی بجغرافیای جدید»ثیرگهار نبوده است، چه پاسخی برای ورود  ت
 ه کرد؟ ئتوان اراپهلوانان اساطیری می-شاه
شوند. جمشید و آمیخته میتنیده با آخرت زرتشتی، با سیستان درنخست پهلوانان درهم 

و ضحاك را نیز بدان دو  3چنین، بایدگرشاسب و سام )بومی(هم ؛اندترینفریدون، شاخد
 نفر افزود. 

پهلوان نخست با دودمان رستم، نماد ملی )سیستان(،  -دو شاه در این چرخش، نخست
خورند. بس پیداست که هر چهار پهلوان دور گره میشوند و سپس با شر تنیده میدرهم

 اند.تنیده)نیز فرانک( با آخرت زرتشتی درهم
 بیامررررد فریرررردون برررره شاهنشررررهی  

 ای سرراخت زی سیسررتان دگررر نامرره 

 کره بایررد تررا شررد همری سرروی چررین   
   

 وز آن مررارفش کرررد گیترری تهرری  

 سرررتانبررره نرررزد سرررپهدار گیتررری  

 نیزمر خراور  یسو از شد کاوه چو
 

 (147: 1747،نامهگرشاسب)

 
 وز ایررن داسررتان چنررد بررا او برانررد   برادر  را، کرو ، در پریش خوانرد   
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 کررررا یرررابی از تخرررم جمشرررریدیان   
   

 به دو نریم کرن در زمرانش میران...    
 

 (1733نامه، )کو 
از دریافت نامه شاه سیال در پاسخ، بر پیوند خونی خود با شاه سیال مهر فریدون و پس 
 گواهی زده است:

 برره کررارم یکرری نامرره فرمررود شرراه     

 فططرن نيططای منططی   تررو امررروز   
   

 برره نررام خداونررد خورشررید و مرراه   

 برره مرراچین و خرراور بجررای منرری...
 

 (9368 -9367)همان: 
شاه، و جمشیدبنهمایونبنن: اتفیال(اثفیان )متبنفریدون: »آمدهالتواریخ مجملدر  

بسال  )دیگر متون: بسیال( از ۀ نامه: طیهور( شاه جزیررنگ دختر طهور )کو مادر  فری
  (13: 1784التواریخ، )مجمل «ماچین اندرونی بود.

 فرانک: چنین در شهریارنامههم
 که برد از رخم رشک تابنده ماه  فرانک منم دخت هیتال شاه        

 (711: 1747هریارنامه ،)ش
 نامه:سام در سام

 نشستی چرو گرشاسرب برر تخرت زر    

 نررررژادمایرررره قلررررواد کابررررلگررررران

 مررن از زابررل افترراده در چررین برره قیررد 

 سرررحرگه روان شرررد دل انررردوهگین
   

 برررآورده از چرررخ گردنررده سررر    

 کرد و گه نو  زادگهی نو  می

 تو در چرین ز زابرل بیراورده صرید    

 ز چرین غریوان و گریان سروی مرر  
 

 ( 74: 1741نامه،)سام
 ۀ)ها( این تغیرات در اسطوردودیگر پرسش اینجا است که چرا و به چه دلیل

مایه اصلی آن دیده بخش آخرت زرتشتی، رخ داده که در بنهای رهاییشخصیت
جمشید، فریدون، آبتین، فرانک، ضحاك و سام  ۀچین در اوستا بخشی از اسطور ؟شودنمی

ضحاك، فریدون و فرانک و جمشید جایی ۀ اسطور ۀمای، سیستان نیز در بنترنیست. افزون
 ندارد!

تنیدگی آن پهلوانان با سیستان و چین از یک سو و اصطالح آیا میان درهم
های در آن صورت چرا نامشر  ایران پیوندی وجود ندارد؟ جنوب-چین/چینستان

کار هبا چین/چینستان )بندهش( ب شده جغرافیای خراسان بزرگ در ترکیب  سیستانشناخته
است؟ چرا دو کلمه چین و هند با فروپاشی روزگار ساسانی، بسیار خاص در ادب نرفته
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اند؟ چرا پهلوانان زرتشتی با چین به تصویر آمده-اند؟ چرا آرمانفارسی به تصویر آمده
 رود؟ باستان در چین روزگار  به پایان میشاهی ایرانجمشید، نماد آرمان

تنیدگی توان درهمآیا میان این پیوند اساطیری و برخی رخدادهای محپ تاریخی نمی
میانه )به گمانی چین( نظامی یعنی رفتن یزدگرد به سوی آسیای-دید؟ آیا دو رخداد سیاسی

از مسیر سیستان و نیز بازگشت پیروز از چین به سیستان و ایستایی در برابر تازیان در این 
دور در آفرینان زرتشتی از شر یای بازگشت نقشؤنداشته است؟ آیا ر ها نقشیجابجایی

در  (cf. Akbarzadeh-Lee,2018:56سیال )-تواند چرایی برجسته بودن چینرستاخیز، نمی
های بازماندگان یزدگرد در رهایی میهن از دست تازیان متون فارسی و یادآور لشکرکشی

شوند؛ آنجا ی جایگزین نقش آفرینان تاریخی میبوده باشد؟ آنجا که نقش آفرینان اساطیر
یاری اساطیر و حماسه هشود اما ببخشی ایران با شکست روبرو میکه رویای حقیقی رهایی

تنیدگی جغرافیایی، تاریخی، اساطیری و باوری دو کران، نشیند! آیا با وجود درهمبه بار می
توان اشتباه است؟ آیا نمی« یقین»ه کابل در بیت حکیم ایرانشان، ب ۀتوان گفت که واژمی

ایرانشان )یا منبع اصلی(، دیگر زرنگ اهمیت سیاسی، نظامی )و پنداشت که در زمان حکیم
اقتصادی( خود را از دست داده بود و کابل معروف، جایگزین آن شده است؟ آیا  یحت

ساسانی در  مسیر چین به کابل، همان مسیری بود که در نتیجه کارزارهای نظامی فرجامین
 یادها مانده بود؟

کو  به  ۀنامه )نامهای باال لرزان در نظر افتد، راستی این ابیات کو اگر تمامی فرضیه
 خواستن( چه چیزی را یادآور است:مکران و سپاه هشا

 شب آمرد طالیره بررون کررد کرو      

 سرروی شرراه مکررران یکرری نامرره کرررد 

 سررتکنررون بررار دیگررر سرروار آمررده 

 ه داری سررپاهتررو بایررد کرره چنرردان کرر
   

 ای خواسررت بسرریار هررو نبیسررنده 

 سررخن را روان از سررر خامرره کرررد

 خواه آمده استاز ایران یکی کینه

 سرروی مررا فرسررتی برردین رزمگرراه 
 

 (6178 -6118)ایرانشان: 
مکران در اعزام نیروی کمکی به نبرد  هچین، به شا هدر ابیات باال، آیا دستور کو ، شا

جنوب -رفته و گواهی پیوند چینتواند یادآور رخدادهای نام، نمی«ایرانیان»مشترك با 
 شر  ایران باشد؟

 
 گيرینتيجه .7

زمین است. سوای ایرانشان یکی از یادگارهای ارجمند ادبی ایرانحکیم ۀنامه سرودکو 
ترین رخدادهای پایانی ساسانی های ادبی، این متن حماسی به شرح یکی از مهمارز 
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این متن با  این دید، بس اندك مورد پژوهش قرار گرفته است. امه ازنپردازد؛ کو می
های ارزشمند استاد فرهیخته جناب جالل متینی در تهران به چاپ ویراستاری و یادداشت

 رسیده است.

پیوند میان کابل و چین را حاصل یک  1817 ۀاستاد واالمقام متینی، در توضیح بیت شمار
کابل در  ۀمندی به توضیح آورده است! استاد، نبود واژانترین گماشتباه و بدون کوچک

 های پیشین را تنها دلیل برای ادعای خود آورده است.  بیت
، از دید ادبی بر درستی «از»در معنی « به»آغازین  ۀنگارنده نخست با تفسیر حرف اضاف

 ۀنها نتیجسنگین چین بر ادب حماسی را ت ۀموضوع سای نماید. دودیگر،آن بیت گواهی می
چند داند. هرشر  ایران میکران جنوبتنیدگی رخدادهای پایانی ساسانی با درهم
اند، اما انداختهآمدهای بازرگانی و مسیرهای قدیمی بر ادب فارسی سایهورفت
اساطیری  آفرین رستاخیز وتنیدگی چین با باورهای دینی زرتشتی و نیز پهلوانان نقشدرهم

گمان پیوند میان آن بیت و مسایل بازرگانی را لرزان کرده است. بی گونه)سیستانی(، هر
توان دو رخداد سیاسی و نظامی پایان روزگار ساسانی یعنی گریز یزدگرد سوم، از نمی

تیسفون به سیستان و نیت رفتن به چین و دودیگر پناهندگی پیروز، فرزند یزدگرد و دیگر 
 چین، را در این موضوع نادیده گرفت.  دودمانیان شاهی، از گائوژنگ، امپراتور

با توجه به  1817پیشینه کابل در بیت بی ۀروی نگارنده باور دارد که پیدایی واژازاین
نظامی روزگار فرجامین ساسانیان، یادآور همان مسیر نظامی است.  -رخدادهای سیاسی

ن با چین، آشکارا شر  ایراتنیدگی )نظامی( جنوبنامه، درهمتر، در جای جای کو افزون
کابل در آن  ۀنامه پیداشدن ناگهانی واژدلیل، در گزار  کو همینبه قابل فهم است!

تنیدگی توان به موضوع درهمعبارتی، میهکم با شواهد تاریخی مطابقت دارد. ب بیت، دست
 ت قدیمی و به گمانی آشنا به ذهن شاعر نگریست. به گمانی،عنوان یک سنّهاین دو کران ب

شده(، جایی برای ت و آگاهی شاعر بر این موضوع )یا منبع استفادهبا توجه به ذهنیّ
فضاسازی پیشین در این موضوع در شعر الزم نبوده است. نگارنده باور دارد که آمدن یک 

دهد تا این بیان شده، هرگز اجازه نمی ( کابل به چین، با توجه به پیشینۀلشکر از مسیر )جاده
رسد که برخی رخدادهای نظامی و نظر میهر کنیم. چنین باه شاعر تصوّواژه را اشتب
 اند. فارسی شدهترکیبی جغرافیایی نو در ادب ۀ پیدایی گونۀتاریخی، بهان

 
 هایاداشت

اند، اما از مقطعی شاه چین با آنها دشمن و در .ایرانیان با فرار جمشید به چین مدتی را به زندگی ایمن گهرانیده1

افتد. در فرجام، شاهزادۀ ایرانی از پادشاه سیال )کره( درخواست یاری و پناهندگی دارد. این نبرد نیز آنها می تعقیب

 یکی از نبردهای میان چینی ها و ایرانیان )گروه کوچک( است.
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 یزدگرد تنها برای»هستم که  (Daryaee, 2008: Passim.جانب مخالف این دیدگاه دانشمندان غربی )نکاین .1

به باور حقیر، در تمامی کارهای یکصد سال  «دریافت نیروی کمکی به کران سیستان )از مسیر فارا و کرمان( رفت...

عنوان بخشی از پوشش امنیتی در این موضوع توجه نشده است. به گهشته به موضوع اهمیت کویر مرکزی ایران، به

سوی سیستان را پوشش داده و امکان هر گونه رمان بهگمان نیرومند، این بیابان بزرگ مرکزی، یک سمت از مسیر ک

توانست خطراتی را کند! در حالی که دیگر مسیرهای کوهستانی و غیرقابل پیش بین، میحمله از این بخش را ناچیز می

 در مسیر ایجاد نماید.

های قدیمی ( یکی از راهمیانه )کنونی)های( مسیر فارا به کرمان و سپس به سیستان و از آنجا تا به آسیایراه .7

 (.79: 1789سیستان اشاره شده است)اکبرزاده، -سکانشان به مسیر فارانبشتۀ شاپورارتباطی بودهاست؛ در سنگ

اند. ورجاوند، نویسندگان آشکارا از نام هندوگان )نه هندوستان( بهره بردهآمدن بهرامهم در بندهش و هم در متن ابر

نه تنها  (.Akbarzadeh, 2010, 425)ین نام به هندوستان برگردانده شده است شوربختانه در هر دو متن، ا

آشنا است که موضوع ( 116:1764)قس. بهار، نویسندۀ بندهش بخوبی با هندوستان و جغرافیای آن در دیگر صفحات 

آشکارا از سرودن ( نیز 1733نامه )فرار دودمان شاهی به چین نیز داستانی بسیار آشکار بوده است. در مقدمۀ کو 

 داستان شاه چین سخن رفته است: 

 که از دانش و مردمی داشت بهر  یکی مهتری داشتم من به شهر           

 چينیکی داستان دارم از شاه  مرا گفت اگر رای داری بر این          

موضوع این کتاب فارسی،  منظور است؛ زیرا« شاه ایرانی در چین»ام که یک آورده« شاه چین»جانب در توضیح این 

شرح حال ایرانیان سرگردان در چین )با آمدن تازیان( و به فرجام درخواست پناهندگی از طیهور، شاه سیال است ) 

 (.184:1119اکبرزاده، 

سیستان بعد از کسر مالیات دهات رخج و سرزمین داور و زابلستان که از (: »171، 18: 1731خردادبه )ابن. قس. 9

 «اند...خارستانمرزهای ط

سیستان محدود است به از مشر  به بیابان، از غرب به خراسان و »به بعد(:  191: 1799االرض )حوقل در صوره. ابن9

بخشی از هند، از شمال به سرزمین هند و از جنوب به بیابان. بزرگترین شهر سیستان زرنج است که شهری است دارای 

 «های دورۀ صفاریان و جاهای دیگر. راه سیستان به هرات چنین است...مارهاالبناهای بزرگ و پر جمعیت و دار

(. باوجوداین، نوشته استاد متینی )همو( در تفسیر وجود دو ماچین در 1733نامه )برای ماچین، نک. مقدمه کو . 6

 زاده مردود است.برانگیز و پیشنهاد رجبنامه تحسینکو 

 ز جمشید دارم نژاد و گهر   گی مرا بد پدر(: نریمان جن1747:14نامه )سام .3

نامه که به فرمان فریدون لشکرکشی به چین را در کو  "قباد کاوه"آیا ممکن است بتوان این شخصیت را با . 8

 برعهده داشت، سنجید؟
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