بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

با تقديم اين رساله اميد است خوانندگان ارجمند با داستانھا و قصص ديگر
تاريخی آشنا شوند .از انجائيکه اين روزھا مصادف با سال نو عيسوی ميباشد
تبريکات سال نو نيز تقديم ميگردد.
به اميد سال سعادت بخش برای ھمه و به ويژه برای مردم عزيز افغانستان.

داکتـر فـريار کـھـزاد
بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد
پـژوھـشگاه تاريـخ و باسـتان شنـاسـی

تايان
فصل ) ١٢٣شی چی( يا اسناد تاريخی

نـگارش :ثـه مـا چـه يـن  -مؤرخ چينی
تـرجـمـۀ :احـمـد عـلـی کـھـزاد

اسد  ١٣٣٧کابل

تايان
فصل  ١٢٣شی چی يا اسناد تاريخی
نگارش مؤرخ چينی
ثه ما چه ين
موقعيکه سردار محمد داؤد ،صدراعظم افغانستان در طی مسافرت دوستانه حسن
نيت به پکن مواصلت فرمودند ،ضمن مالقات با آقای چوئن الی ،صدراعظم
جمھوری مردم چين از بعضی اسناد تاريخی قديم چينی که در آن ضمننا ً تذکری
از »تاھشيا« )باختر( رفته بود ،يادآوری نموده و تقديم متن آنرا به صدراعظم
افغانستان وعده دادند.
اين اسناد عبارت از خاطره ھای مسافرت ايلچی )چانگ چه ين( است که قدری
پيش از دو ھزار سال قبل در زمان سلطنت خاندان »ھان« در چين تا نزديکی
ھای آمو دريا آمده و عندالمراجعه شرحی از ديدنی ھا و شنيدنی ھای خويش را به
امپراطور چين تقديم نمود و مؤرخ بزرگ معاصر وی »ثه ما چه ين« خاطره
ھای مذکور را در فصل  ١٢٣کتابی بنام »شی چی« يا »اسناد تاريخی« تحت
عنوان »تايان« ثبت کرده است.
چون اخيراً متن انگليسی فصل مذکور از طرف سفارت کبرای چين در کابل به
انجمن تاريخ ارسال شده است ،نظر به ارتباط موضوع به تاريخ افغانستان قديم
اينک ترجمۀ آنرا بحيث يک ارمغان و ره آورد سفر جناب صدراعظم از کشور
چين به عالقمندان تاريخ کشور تقديم ميکنيم و اميدواريم متن انگليسی و فارسی را
يکجا بشکل رسالۀ جداگانه ھم طبع بتوانيم.
احـمـد عـلـی کـھـزاد

شی چی – اسناد تاريخی
فصل ١٢٣
اثر :ثه ما چه ين
مؤرخ چينی که در سال ھای  ١٤٤٥ – ٨٧ق.م .در عصر
ساللۀ سلطنتی ھان ميزيست

تايان
اولين کسی که در سرزمين »تايان« )فرغانه يا خوقند حاليه( قدم گذاشت »چانگ
چه ين« از اھل »ھان چونگ« بود که مدتی مديد در ظرف سال ھای بين  140و
 135ق.م .که به عرف چينی به دورۀ »چن يوان« معروف است ،سرجوقه دسته
محافظان بود .امپراطور در ين وقت از بعضی افراد »شونگ نو« )ھن( که تسليم
شده بودند ،سئواالتی مينمود» .ھن ھا« گفتند که پادشاه »يه چی« )يوچی( را
شکست داده و از کاسۀ سر او جام شراب ساختند و مردم »يوچی« جالی وطن
اختيار کرده در تجسس متحدی افتادند تا از دشمن خويش »ھن ھا« انتقام بگيرند.
چون امپراطور چين در نظر داشت که »ھن ھا« را مالش دھد ،در اثر استماع اين
سخنان مصمم شد تا ايليچی به نزد مردمان »يوچی« بفرستد و چون ايلچی مجبور
بود که از خاک ھای تحت نظارت »ھن ھا« عبور کند بايد مرد زرنگ و باکفايتی
باشد .بعد از تجسس زياد باالخره »چانگ چه ين« را برای انجام اين منظور
انتخاب کردند .نامبرده با يک تن غالم »ھنی« موسوم به »کان فو« که اصالً از
اھالی منطقه »تنگ ھی« بود ،بقصد رسالت بطرف کشور »يه چيه« حرکت کرد
و بعد از ينکه از »لن« غربی گذشت ،عندالوصول به قلمرو »ھن« گرفتار گرديد
و وی را بحضور »شانيو« خان ھن ھا آوردند .خان به وی خطاب نموده گفت:
"چون »يه چيه« سرزمين يوچی ھا در شمال قلمرو من واقع است ،چطور چين

ايلچی خود را بدانجا ميفرستد؟ آيا چين بمن اجازه ميدھد که ايلچی خود را به
»يوۀ« )حصص جنوبی خاک چين( بفرستم؟ در نتيجه »چانگ چه ين« را مدت
بيش از ده سال نگه داشتند و وی در ين مدت در ميان »ھن ھا« ماند و با اينکه
صاحب زن و فرزند شد به کشور خود چين وفادار باقی ماند تا اينکه آھسته آھسته
از شدت نظارت »ھن ھا« کاسته شد و باالخره »چانگ چه ين« موفق گرديد با
مربوطان خود فرار کند و راه ديار »يوچی« پيش گيرد .بدين ترتيب »چانگ چه
ين« باز به راه افتاد و بعد از سفرھای دور و دراز که چندين ده روز به طول
انجاميد ،باالخره وارد »تايان« شد .چون پادشاه »تايان« آوازۀ ثروت چين را
شنيده بود ،مايل بود باب تجارت را با آن کشور بگشايد ولی در اثر عوايقی که
وجود »ھن ھا« در ميان توليد کرده بود ،اين مامول را برآورده نميتوانست .لذا از
ديدن »چانگ چه ين« خوشنود شد و از عزم و ارادۀ او جويا گرديد» .چانگ چه
ين« در جواب اظھار داشت که "وظيفه دارم پيام امپراطور چين را به مردمان
»يوچی« برسانم ولی در راه مدتی »ھن ھا« مرا را متوقف ساختند تا اينکه از
دست ايشان فرار کردم و حاال که اينجا رسيده ام ،اميدوارم اعليحضرت بذل توجه
بفرمايند و کسانی برای رھنمائی من بگمارند زيرا اگر به کمک اعليحضرت
موفق شوم که نزد مردم يوچی رفته و به کشور خود برگردم از کشور چين ھديه
ھای گران بھائی به اعليحضرت شما ارسال خواھد شد ".پادشاه »تايان« به اين
درخواست موافقت کرد و دسته محافظی به »چانگ چه ين« داد و ايلچی چين به
»کنگ چو« )سغديان( رفت و از آنجا راه قلمرو کشور »يوچی ھای بزرگ« را
در پيش گرفت .چون پادشاه يوچی ھای بزرگ را ھن ھا بقتل رسانيده بودند،
پسرش شھزاده تازه به پادشاھی رسيده بود .پادشاه جديد »يوچی« سرزمين
»تاھشيا« )باختر( را مطيع ساخته بود و بر اراضی حاصل خيزی حکمفرمائی
ميکرد و حيات مرفھی داشت و از تجاوز ھای جاه طلبانه احتراز می جست.
ضمنا ً به ايلچی چين گفت که چون کشورش از چين بسيار دور افتاده ،آرزو ندارد
از »ھن ھا« انتقام بگيرد» .چانگ چه ين« پادشاه »يوچی« را تا »تاھشيا«
)باختر( تعقيب کرد اما نسبت به رسالتی که بوی تفويض شده بود ،جوابی گرفته
نتوانست لذا بعد از گذرانيدن يکسال در آنجا به دامنه ھای جنوبی کوه »لينکد«
)سلسله جبال چونگ نان( مراجعت کرد و از آنجا کوشش نمود از ميان قبايل
»چان« عبور نموده خويش را به ديار خود ،به چين برساند ولی مجدداً به چنگ
»ھن ھا« افتاد و بار ديگر بيش از يکسال بازداشت گرديد .سپس در  127ق.م .که
خان وفات کرد ،شھزاده »لی« حکمفرمای »دره ھای شرقی« به پسر خان متوفی
حمله آورد و خويش را خان اعالم کرد» .چانگ چه ين« از جنگ ھای داخلی
»ھن ھا« استفاده نموده آمادۀ فرار شد و با زن و غالم ھنی نژاد خود ،خويش را
به چين رسانيد و سمت مشاوريت اعلی امپراطور را احراز نمود و غالمش »کان
فو« پيشخدمت بارگاه شاھی شد» .چانگ چه ين« مرد با عزم و سخاوت پيشه بود.
چون به مردم اعتماد ميکرد حتی اقوام بربر ھم او را دوست ميداشتند» .کان فو«
که اصالً از نژاد ھن بود ،مردی بود با استعداد که در راه رسيدن به ھدف مطلوب
کوشش زياد بخرچ ميداد و در مواقع احتياج از شکار پرندگان و حيوانات با تير و

کمان خوراک تھيه ميتوانست» .چانگ چه ين« اصالً از چين به معيت بيش از
صد نفر حرکت کرد و بعد از غياب سيزده ساله فقط با دو نفر مراجعت نمود.
چانگ چه ين در طی مسافرت ھای خويش ممالک مختلف مثل :تايان ،يوچيه
بزرگ ،تاھشيا و کنگ چو را بچشم ديد و راجع به  5يا  6کشور ديگر معلوماتی
فراھم کرد و اطالعاتی بشرح ذيل به امپراطور تقديم نمود.

تايان )فرغانه(
به جنوب غرب »شونگ نو« واقع شده و بصورت دقيق تر به فاصله ده ھزار
»لی« به غرب پايتخت چين قرار دارد .مردمان آن مسکون و به قلبه و کشت و
کار و زمين داری مشغولند و برنج و گندم و انگور حاصل ميبردارند .اسپ ھای
اصيل اين کشور معروف است و شھرھا و خانه ھای آنھا به ديوار محاط ميباشد.
اين کشور مشتمل بر بيش از ھفت ايالت خورد و کالن است .جمعيت آن به چندين
صد ھزار نفر بالغ ميگردد .جنگجويان آن به تير و کمان و نيزه مجھز ھستند و
سواره نظام يا رساله ھم دارند .بطرف شمال اين کشور مملکت »کنگ چو«
)سغديان( ،بطرف غرب آن »يوچيه بزرگ« ،بطرف جنوب غرب آن »تاھشيا«
)باختر( ،بطرف شمال شرق آن »اوسون« و بطرف شرق آن »ھمی« و »يوتيه
ن« قرار دارند .تمام آبھائيکه بطرف غرب »يوتيه ن« جاری ميشود ،بطرف
غرب بيشتر جريان يافته به »درياچه غربی« )درياچه ارال( ميريزد و تمام
آبھائيکه بطرف شرق جريان دارد به »درياچه نمک« منتھی ميشود .آب »درياچۀ
نمک« از مجرای زير زمينی بطرف جنوب حرکت ميکند و از زير زمين
سرکشيده و سرچشمه »رودخانه زرد« را تشکيل ميدھد» .يوتيه ن« سنگ يشم و
ديگر احجار قيمتی بسيار دارد .رودخانه مذکور در داخل چين پيش ميرود.
»لولند« و »کوسی« شھرھائی بود در کرانه ھای سواحل درياچه نمک که ھر
کدام به دور خود حصاری داشت .درياچه نمک پنج ھزار »لی« از »چن ھان«
فاصله داشت .حصص غربی »شونگ نو« در نواحی شرقی درياچه نمک افتاده
بود و دامنه آن به »لن« غربی تا ديوار بزرگ ميرسيد و قسمت ھای جنوبی آن
مجاور به قبايل »چان« بود و راھی از خاک چين بدانجا منتھی ميشد.

اوسون
به فاصله دو ھزار »لی« بشمال غرب تايان افتاده بود .مردمان آن کوچی بودند و
از تربيۀ حيوانات امرار معاش مينمودند و عاداتی شبيه »ھن ھا« داشتند .اين
کشور چندين ده ھزار جنگجويان کماندار داشت که به رضا و رغبت خود به »ھن
ھا« اطاعت ميکردند ولی بعدتر که »اوسون« کسب قدرت کرد و قبايل مطيع
خويش را متمرکز ساخت ،سر از حلقه فرمان برداری »ھن ھا« بيرون کشيد.

کنگ چو )سغديان(
در حدود دو ھزار »لی« بشمال غرب »تايان« افتاده است .مردمان آن کوچی
بودند و از نظر عرف و عادات به »يوچی ھا« شباھت داشتند و دارای  80تا 90
ھزار مردان جنگی کماندار بودند .اين کشور مجاور »تايان« بود و بحيث يک
کشور کوچک از يک سو بطرف جنوب به »يوچی ھا« و از سوی ديگر بطرف
شرق به »ھن ھا« اطاعت ميکردند.

يت چای
در حدود دو ھزار »لی« بطرف شمال غرب »کنگ چو« قرار داشت و باشندگان
آن کوچی بودند و از نظر عرف و عادات به اھالی »کنگ چو« )سغديان( شباھت
بھم ميرسانيدند .اين کشور بيش از صد ھزار مرد کماندار داشت و از نظر
موقعيت در کرانه ھای ساحلی درياچه بزرگ و بی انتھائی موسوم به »بحيرۀ
شمال« )بحيرۀ خزر( واقع شده بود.

يوچيه بزرگ
به فاصله بين دو و سه ھزار »لی« بطرف غرب »تايان« در سواحل شمالی
رودخانه »وی« )آمو دريا( اخذ موقع نموده بود .اين کشور از طرف جنوب به
»تاھشيا« )باختر( از طرف غرب به »انسی« و از طرف شمال به »کنگ چو«
شمالی )حصص شمالی سغديان( محدود بود .اھالی »يوچيه بزرگ« کوچی و باديه
نشين بودند و با حيوانات از يکجا به جای ديگر حرکت مينمودند و عرف و عادات
شاه به »ھن ھا« شباھت داشت .چون در حدود بين يک و دو صد ھزار مردان
کماندار داشتند ،به قوت خويش مغرور بودند و به »شونگ نو« به نظر تحقير
مينگريستند .بعد از اينکه »مودن« به مقام خانی رسيد» ،شونگ نو« »يوچيه« را
شکست داد و در نتيجه »لوشانگ« پسر »مودن« پادشاه »يوچيه« را کشت و از
کاسه سر او جام شراب ساخت .در اوايل مردمان »يوچيه« بين ناحيه »تون
ھوانگ« و کوه ھای »چی لی ين« اقامت داشتند و بعد از ينکه از »شوانگ نو«
شکست خوردند ،خويش را بطرف غرب »تايان« کشيدند و بر »تاھشيا« )باختر(
حمله آورده آنجا را منقاد خويش ساختند .آنگاه در کرانه ھای شمالی رودخانه
»وی« )امو دريا( پايتختی برای خويش بنا نھادند و مقر دربار خود را تعين
کردند .دسته کوچکی از ايشان که حرکت نتوانست در ميان کھستانات جنوب
»چان« ماندند و به »يوچی کوچک« معروف شدند.

انسی

چندين ھزار »لی« بطرف غرب »يوچيه بزرگ« قرار داشت .اھالی آن مسکون
و به کشت و کار و زمين داری مشغول بودند و از مزارع خود برنج و گندم
ميبرداشتند و از انگور شراب ميساختند .مناطق اين کشور شباھت به مناطق
»تايان« داشت .در ين مملکت چندين صد قصبات و شھرھای خورد و بزرگ
وجود داشت و مساحه خاک آن به چندين ھزار »لی« مربع بالغ ميشد و يکی از
کشور ھای بزرگ بشمار می آمد .اين مملکت در حاشيۀ رودخانه »وی« )آمو
دريا( واقع شده بود و در ميان جمعيت آن شھر نشينان و بازرگانانی وجود داشت
که با عراده و کشتی ميان ممالک مجاور رفت و آمد ميکردند و بعضی اوقات به
فاصله ھای چندين ھزار »لی« به نقاط دور دستی سفر ميکردند .ايشان مسکوکات
نقره ئی داشتند که در آن تصوير چھرۀ پادشاه شان ديده ميشد و وقتی که پادشاه
وفات ميافت سکه ھای نو با نقش چھرۀ پادشاه جديد مورد استعمال پيدا ميکرد.
ايشان روی پوست بصورت افقی مينوشتند .بطرف غرب اين مملکت »تياوچی« و
بطرف شمال آن »ين چای« و »لی شه ين« وقوع داشت.

تياوچی
چندين ھزار »لی« بطرف غرب »انسی« و مجاور به بحيره غرب )بحيره روم =
مديترانه( وقوع داشت .ھوای آن گرم و زمين آن پست بود .مردمان اين سرزمين
به کشت و کار می پرداختند و از مزارع خود برنج حاصل می برداشتند .در
اينجا يکنوع مرغان بزرگ وجود داشت که تخم ھائی به بزرگی کوزه-چه
ميگذاشتند .جمعيت آن انبوع بود و رؤسائی چند داشتند .اين سرزمين مطيع
»انسی« بود و بحيث مستعمره برايش خدمت ميکرد .مردم آن در سحر و جادو
مھارت بسزائی داشتند .بزرگان »انسی« شنيده بودند که در »تياوچی« رودخانه
ساکت و شھزاده خانم ھای پريوش غربی وجود دارد ولی فی الحقيقت اثری از
آنھا نديدند.

تاھشيا )باختر(
تاھشيا )باختر( بيش از دو ھزار »لی« به طرف جنوب غرب »تايان« در مناطق
جنوبی رودخانه »وی« )آمو دريا( افتاده بود .مردم آن مسکون و وضع شھرھا و
خانه ھا عرف و عادات شان به »تايان« شباھت بھم ميرسانيد .پادشاه ندارند و
غالبا ً رؤسای ذی نفوذ بر مملکت حکمروائی ميکنند .جنگجويان شان ضعيف و از
جنگ ميھراسند .مردم در تجارت ماھر اند .وقتيکه »يوچی ھای بزرگ« بطرف
غرب در حرکت آمدند ،اھالی »تاھشيا« شکست خورده و اطاعت نمودند .مردمان
»تاھشيا« ملت بزرگی تشکيل داده بودند که تعداد شان بيک ميليون ميرسيد و
پايتخت آنھا »شھر آبی« نام داشت و بازرگانان سيار در آنجا مال التجارۀ
رنگارنگ ميفروختند .بطرف جنوب شرق اين مملکت »ھندو« )ھندوستان( واقع
بود.

»چانگ چه ين« گفت" :وقتيکه من در »تاھشيا« بودم چوب ھای بانگس »چون«
)نام عالقه ايست در چين( و کاالی )تکه( »سو« )ايالتی است در چين که مرکز
آن سونگ نام داشت« را ديدم .از ايشان پرسيدم چطور اين چيزھا را بدست آورده
اند؟ مردم »تاھشيا« گفتند که ھموطنان شان اين چيزھا را از »ھندو« )ھندوستان(
آورده اند» .ھندو« چندين ھزار »لی« به جنوب شرق »تاھشيا« واقع شده،
مردمان آن مسکون ميباشند و عرف و عادات شبيه به »تاھشيا« دارند .زمين اين
کشور پست و ھوای آن گرم و مرطوب است و اھالی در جنگ بر فيل سوار
ميشوند .اين مملکت بر مسير رودخانه بزرگ )رود گنگا( واقع شده و به حسابی
که کرده ام »تاھشيا« دوازه ھزار »لی« دورتر به جنوب غرب »چن ھان« قرار
دارد و »ھندو« به فاصله چندين ھزار »لی« به جنوب شرق »تاھشيا« واقع شده و
از ايالت »سو« مال التجاره بدست می آرد .پس »ھندو« از »سو« بسيار فاصله
ندارد .اگر ايلچی ما به قصد »تاھشيا« از ميان »چان« عبور کند به خطراتی
مواجه خواھد شد زيرا »چان ھا« مخالف ما ھستند و اگر بيشتر راه شمالی تری
را تعقيب کند ،به چنگ »ھن ھا« خواھد افتاد .راه »سو« کوتاه تر و از خطر
راھزنان مصئون تر است .اميدوارم از روی اين عرايض وضع کشورھای
»تايان«» ،تاھشيا« و »انسی« بنظر اعليحضرت شما روشن شده باشد .اينھا ھمه
کشورھای بزرگ ھستند و چيزھای قيمت داری دارند .اھالی اين ممالک زميندار
و مسکون ھستند و شبيه به مردمان چين مشغوليت ھائی دارند .از نظر جنگ
ضعيف اند ولی مال التجاره چينی زياد اندوخته اند .به ھمين ترتيب معلوماتی در
بارۀ »يوچيه« و »کنگ چو« و ديگر ھا که بشمال اين ممالک قرار دارند بحضور
اعليحضرت شما تقديم کردم .اين ممالک از نظر نيروی جنگی مقتدر ھستند ولی
با اعطای ھدايا و تأمين منافع ميتوان آنھا را بخود معطوف نمائيم .اگر موفق شويم
که مردم اين ممالک را با روش دوستانه تحت مراقبت خويش درآوريم کشور ما
چندين ھزار »لی« وسعت خواھد يافت و زبان ما  9مرتبه ترجمه خواھد شد و
فرھنگ ما بر فرھنگ ھای مختلف منبسط خواھد شد و قدرت و پرستيژ
اعليحضرت شما به ابحار چھارگانه بسط خواھد يافت ".امپراطور بيانات »چانگ
چه ين« را به رضائيت تمام تائيد کرد و به او دستور داد تا وسايل مسافرت چھار
ايلچی را تھيه کند تا در يک وقت از »چه ين وی« از چھار راه مختلف:
»مانگ«» ،شان«» ،ھشی« و »چون پی« به قصد »سو« حرکت کنند .چھار
ايلچی ھر کدام بين يک و دو ھزار »لی« پيش رفتند و در شمال ،در عالقه »تی«
و »تسو« و در جنوب در ناحيه »سوی« و »کنمنگ« متوقف ساخته شدند .مردم
ناحيه »کنمنگ« رئيس و سرکرده نداشتند و به راه گيری و چپاول خو گرفته
بودند و مکرر نمايندگان چينی را اذيت کرده و ميکشتند و مانع گشايش راه ميشدند
ولی از روی معلومات واصله چنين معلوم ميشد که بفاصله بيش از ھزار »لی«
بطرف غرب کشوريست موسوم به »ته ين وت« که مردمان آن به فيل سواری
عادت دارند و گاھگاه قاچاقچيان از »سو« به آنجا می آيند و به اين ترتيب برای
رسيدن به کشور »تاھشيا« اول چين با »ته ين« )واليت يونان در چين( در تماس

آمد .سابق برين چين کوشش کرد که با قبايل جنوب غربی روابطی برقرار کند
ولی با قبول مخارج زياد موفق به باز کردن راه نشد .بعد از ينکه »چانگ چه ين«
اطمينان داد که راه عبور از ميان ايشان و وصول به »تاھشيا« امکان پذير است،
دامنه کوششھای سابقه از سر گرفته شد.
چون »چانگ چه ين« جنرال بود در جنگ ھا عليه »شونگ نو« نقش قدم جنرال
بزرگ »وی شنگ« را تعقيب ميکرد .او ميدانست که در ميان دشت ھا و
صحراھا وادی کجا پيدا ميشود و سپاھيان خود را آنجا رھنمونی ميکرد و دور از
مخاطره توقف ميداد .به اين مناسبت در سال ششم دورۀ معروفی بنام »يوان شو«
) 124ق.م (.لقب اشرف المشاھير را دريافت نمود.
سال بعد چانگ چه ين بحيث فرمانده گارد به ھمراھی جنرال »لی« )لی کوانگ(
از عالقه »يو پی پنگ« عليه »شونگ نو« به حمله مبادرت کرد .جنرال »لی«
محاصره شد و سپاھيان او متحمل خسارات و تلفات زياد گرديدند .چانگ چه ين به
گناه اينکه به وقت معين بکمک دسته فوق الذکر چينی نرسيده بود محکوم به مرگ
گرديد ولی حيات خويش راا با از دست دادن وظيفه و القاب خريد .در ين سال
چين يکنفر جنرال ديگر خود »ھوچوپنگ« را عليه »شونگ نو« فرستاد .جنرال
موصوف لشکريان خود را به تعداد چندين ھزار بطرف »شھر ھای غربی« سوق
داد و دورتر تا کوه ھای »چی لين« پيشروی کرد .سال بعد شھزاده »ھونشه«
مردمان خود را وادار ساخت تا به چين تسليم شوند و در نتيجه »چين چن« و
»ھوسی« )در غرب روودخانه زرد( و بطرف غرب گفته کوه ھای »لينکد«
جنوبی تا »درياچه نمک« از وجود »ھن ھا« پاک شد .معذالک وقت بوقت
قاصدھائی از »شونگ نو« می آمد ولی تعداد آنھا بيش از چند نفر نبود .دو سال
بعد چين به خان حمله کرد و او را از مناطق شمالی صحرا بيرون راند.
بعدتر ھا امپراطور چندين مرتبه از »چانگ چه ين« معلومات مزيد راجع به
»تاھشيا« و مردمان آن مطالبه نمود .چانگ چه ين که مقام و القاب خود را از
دست داده بود گفت" :من در ميان ھن ھا مدتی ماندم و راجع به »کونمو« پادشاه
»اوسون« چيزھائی شنيدم .پدر »کونمو« پادشاه کشور کوچکی بود که در مغرب
»شونگ نو« واقع شده بود .ھن ھا پدر او را کشتند و »کونمو« را که طفل
کوچکی شيرخوار بود ،در دامان صحرا افگندند .زاغ ھا برايش خوردنی می
آوردند و ماده گرگ ھا بوی شير ميدادند ".خان که با تعجب از ين پيش آمد اطالع
يافت او را خواسته و در ظل حمايت خود گرفت .چون به سن و سال رسيد و
بزرگ شد او را به ساالری سپاه گماشت و به کاميابی ھائی نايل آمد و خان
سرکردگی رعيت پدرش را بوی داد و او را مامور ساخت تا ھميشه از »شھر
غرب« محافظت بعمل آرد» .کونمو« به سرپرستی رعيت خود مشغول شد و به
عالقه ھای کوچک مجاور حمله کرد و آنھا را اشغال نمود و بر قوای خود افزود
و چندين ده ھزار جنگجوی کماندار را به فنون جنگی تربيه کرد .بعد از ينکه خان

در گذشت »کونمو« مردم و سپاه خود را به جنبش درآورد ،بيطرفی اتخاذ کرد و
سر از حلقه اطاعت »شونگ نو« بيرون کشيد» .شونگ نو« بصورت غير مترقبه
بر وی حمله آورد ولی کاری ساخته نتوانست و آنوقت »کونمو« در نظر »ھن
ھا« مقامی باالتر از بشر پيدا کرد و ديگر متعرض او نشدند و از حمله خود داری
کردند و محض به داشتن نظارتی بنام اکتفا ورزيدند .چنگ چه ين ادامه داد " :در
ين وقت که زمين ھائی که سابق تحت سلطه شھزاده »ھون شه« بود از سکنه
خالی شده اگر چين به خان »شونگ نو« فشار آورد و از ين موقع استفاده کرده به
»اوسون« يک مبلغ پول گزاف رشوت بدھيم )زيرا مردمان بربر به داشتن مال
التجاره چينی حريص اند( و مردمانش را مجبور سازيم که بطرف شرق کوچ
نموده در اراضی سابقه شھزاده »ھونشه« رحل اقامت بيفگنند و با چينی ھا رابطه
برادری )خويشاوندی در اثر ازدواج( برقرار سازند و به نصايح ما تن در دھند
آنوقت کاری ميشود که »شونگ نو« از بازوی راست محروم ميشود در
صورتيکه »اوسون« متحد ما شود توان آنرا پيدا ميکنيم که »تاھشيا« و ديگر
ممالک غربی را در حلقه رعيت ھای خارجی خود در آريم".
امپراطور به نظريات »چانگ چه ين« اظھار موافقت کرد و او را قوماندان
گارد مقرر نموده اعزام داشت» .چانگ چه ين« سه صد نفر )ھر يک با دو اسپ(
و ده ھزار رأس حيوان و ھزاران عدد مسکوک طالئی و البسه ابريشمی و چندين
معاونين ديگر به قصد اعزام به اراضی و کشور ھای مجاور با خود گرفت و
حرکت کرد.
حينی که »چانگ چه ين« به »اوسون« رسيد »کونمو« پادشاه اين کشور بخيال
اينکه از طرف خان رسالتی دارد ،توجه زياد بوی مبذول نکرد» .چانگ چه ين«
خيلی متاثر شده و چون ميدانست که مردمان بربر به گرفتن مال حريص ھستند
اظھار داشت" :امپراطور برای شما ھدايا فرستاده .اگر اطاعت نکنيد ھدايا را با
خود پس خواھيم برد» ".کونمو« بپا خاست و اظھار انقياد شفاھی نمود ولی در
عمل بحال سابق باقی ماند .سپس »چانگ چه ين« به تاسی از نظريات امپراطور
گفت" :اگر »اوسون« بطرف شرق کوچيده و در »ھونشه« اقامت گزيند،
امپراطور شھزاده خانمی به زنی به »کونمو« خواھد داد ".در نتيجه »اوسون«
منقسم شد و پادشاه آن پير و سالخورده شده بود .مردمان اين سرزمين بعلت دوری
از چين از بزرگی اين کشور اطالعی نداشتند .چون به »شونگ نو« قرابت
داشتند ،مدتی مديد مطيع آن بودند .چون صاحبمنصبان از »ھن ھا« ميترسيدند از
کوچ کردن سرباز زدند .پادشاه در ين مورد به ايشان امر قطعی داده نميتوانست و
آخر االمر »چان چه ين« موفق نشد جواب صريح از وی بگيرد.
»کونمو« بيش از ده پسر داشت و پسر وسطی معروف به »تالو« مرد جسور و
قوی بازو بود و در اداره قوای نظامی مھارتی بسزا داشت و با ده ھزار سوار
خود عليحده ميزيست .برادر کالنش که وليعھد محسوب ميشد ،پسری داشت

موسوم به »چن شو« .وليعھد جوانمرگ شد و در حال نزع از پدرش »کونمو«
درخواست نمود تا »چن شو« را بحيث وليعھد اعالن کند نه کس ديگری را.
»کونمو« خواھش وی را پذيرفت و باالخره »چن شو« را بمقام واليت عھدی
برداشت» .تالو« که خويش را از احراز چنين مقامی محروم ديد ،برادران خودش
را به دور خود جمع کرد و با سپاه خويش عليه »چن شو« و »کونمو« اعالن
بغاوت کرد» .کونمو« سالخورده شده بود و دائم در ھراس بود مبادا »چن شو«
بدست »تالو« کشته شود لذا بيشتر از ده ھزار سوار به وی داد و اقامتگاه عليحده
برايش تعين کرد و بيش از ده ھزار سوار ديگر برای خودش حفظ نمود .به اين
ترتيب قوای مملکت به سه دسته تقسيم شد که قسمت اعظم آن تحت نظارت
»کونمو« ماند و به علت انفکاک و تقسيم قوا وضعی که عايد شد »کونمو« به
»چانگ چين« بيک موافقه مشخص و مخصوصی رسيده نتوانست.
بنابران »چانگ چه ين« معاونان خويش را به »تايان«» ،کنگ چو«» ،يوچيه
بزرگ«» ،تاھشيا«» ،انسی«» ،ھندو«» ،يوتيه ن«» ،گنمی« و سائر کشورھای
مجاور فرستاد» .اوسون« رھنما ھا و ترجمان ھا گماشت تا »چانگ چه ين« را
در مسافرت به کشورش مشايعت کنند» .چانگ چه ين« از »اوسون« ايلچی و در
حدود  20نفر ھمراه با  20اسپ گرفت تا در عين زمانيکه مراتب حق شناسی آنھا
را به دربار »ھان« وانمود کند و عظمت چين را ھم به ايشان نشان بدھد.
»چانگ چه ين« به دربار چين برگشت و به لقب سردار )تاسن( که مقام بزرگی
در ميان صاحب منصبان دولتی بود ،نايل گرديد و بعد از يک سال يا کمی بيشتر
وفات کرد.
ايلچی »اوسون« بعد از ينکه به چشم خويش چين را ديد و ميزان ھنگفت جمعيت
و غنای سرشار آن را مشاھده نمود ،به کشور خويش برگشت و در نتيجه کشور
»اوسون« نسبت به چين احترام زياد قايل شد .تقريبا ً بعد از مرور يکسال معاونان
ايلچی که از طرف »چانگ چه ين« به »تاھشيا« و ديگر ممالک فرستاده شده
بودند تقريبا ً ھمه برگشتند و با خويش آدم ھائی از ان کشورھا آوردند و به اين
ترتيب وسيله مراوده ميان کشورھای خارجی شمال غرب و مملکت چين پيدا شد
و بعد از ينکه »چانگ چه ين« راه مراوده را باز کرد ،ايلچی ھای ديگر که بعد
ھا به ممالک مذکور رفتند ھمه به سياق ماضی خويش را معاونان وی معرفی
ميکردند و از اعتبار او استفاده مينمودند.
بعد از وفات اشرف المشاھير »چان چه ين«» ،شونگ نو« از انعقاد مراوده
»اوسون« با چين اطالع يافته و در صدد حمله برآمد .وقتيکه نماينده چين از
جنوب »اوسون« گذشته به کشور ھای »تايان« و »يوچيه بزرگ« و ديگر ممالک
ھمجوار مواصلت نمود ،پادشاه »اوسون« ترسيد و از ايلچی خواھش نمود تا اسپ
ھائی را که تھيه ديده است ،بغرض پيشکش قبول کند و استدعا نمود طوريکه

وعده داده شد يک شھزاده خانم چينی برای مزاوجت با وی بفرستند .روی اين
قضيه امپراطور از مامورين دولتی اظھار نظر خواست و ھمه گفتند" :تا زمانيکه
ھدايای مزاوجت فرستاده نشده است از اعزام دختر خانم خودداری شود".
پيش از ين قضيه امپراطور به کتاب »چنجس« مراجعه کرده و به اين پيش گوئی
برخورده بود که يک اسپ ملکوتی از شمال غرب خواھد آمد .وفی الواقع اسپی
بسيار خوبی از »اوسون« بنام »اسپ آسمانی« دريافت کرد .سپس اسپی از
»تايان« برايش رسيد که خون صاف داشت و به مراتب قوی تر بود .آنگاه بر
اسپ »اوسون« نام »غرب اقصی« را گذاشتند و اسپ »تايان« را بنام »اسپ
آسمانی« نامزد کردند .در ينوقت ) 121ق.م (.چين به ساختن استحکامات تدافعی
در غرب »لن چو« شروع کرد .مملکت »چو چوان« مصمم شده بود تعلقات
خويش را با کشور ھای خارجی شمال غرب توسعه دھد .برای انجام اين مقصد
ايلچی ھای متعددی به کشور ھای »انسی«» ،ين تسه«» ،لی سه ين«» ،تيا
اوچی« و »ھندو« فرستاد .چون امپراطور شيفته اسپ ھای »تايان« شده بود،
ايلچی ھا يکی پی ديگر به راه افتادند .ھيئت ھای اعزامی خورد و کالن مرکب از
صد نفر يا بيشتر يا ھيئت ھای چند صد نفری بطرف ممالک غربی رھسپار شدند
و مقادير ھنگفتی مال التجاره و ھدايا و تحايف به مراتب بيشتر از اشرف
المشاھير »چانگ چه ين« با خود گرفتند ولی بعد از ينکه اين نوع مسافرت ھا
بيش از پيش معمول شد مجدداً رکودی رخ داد .در زمان سالله »ھان« ھر سالی
بيش از ده ھيئت فرستاده ميشد و ميزان اقل اين گونه مسافرت ھا در سال از 5 ،4
بار کم نمی بود .سفر در کشورھای دورتر و مراجعت از آن ھا  8يا  9سال و
مسافرت به ممالک نزديک تر چند سالی را در بر ميگرفت .در ين وقت سالله
»ھان« مردمان »يوه« و »ئی« را در جنوب غرب عالقه »سو« الحاق کرده و
اينھا تازه به اطاعت امپراطور چين سرفرود آورده بودند .حاکم نشين ھائی در
»ئی چو«» ،يه چون«» ،يانکو«» ،شنلی« و »وونشان« تاسيس شد تا راه مراوده
به سرحدات »تاھشيا« واصل و تامين شود .از ين نقاط و اياالت بيشتر از ده ايلچی
تحت سر پرستی »پوشيه چنگ« و »لويوين« و ديگران به »تاھشيا« اعزام شدند
ولی ھمه را در عالقه »کونمنگ« متوقف ساختند ،کشتند و تاراج نمودند و گاھی
به »تاھشيا« )باختر( رسيده نتوانستند.
سپس چين جنرال »کوچانگ« و »وی کانگ« را با جنايت کاران حوالی پايتخت
و چندين ده ھزار از مردمان »پا« و »سو« به سوی »کونمنگ« عليه کسانی
سوق داد که سد راه ايلچيان چينی شده بودند .قوای معيتی جنرال ھای موصوف
کشتند و چندين ده ھزار نفر بندی گرفته ،مراجعت کردند ولی باز ھم نمايندگان
چينی را در »کونمنگ« متوقف می ساختند و زجر و آزار ميدادند وراه ھنوز ھم
مسدود ماند.

از طرف ديگر ،از طريق شمالی ايلچی ھا به تعداد زياد از »چو چوان« به طرف
»تاھشيا« حرکت ميکردند و در اثر کثرت ورود نمايندگان و ايلچيان کشورھای
خارجی با پول رايج چين مانوس شدند و مال التجاره چينی در آن ديار وفرت پيدا
کرد .چون »چانگ چه ين« در اثر گشودن راه مراوده با ممالک خارجی مورد
احترام واقع شده  ،کسب جاه و مقام نموده بود .سائر صاحب منصبان و سپاھيان به
تعقيب او و به رقابت يکديگر راپور ھای عجيب پيرامون چيزھای دلچسپ
کشورھای غربی به امپراطور تقديم مينمودند و خواھش ميکردند به حيث ايلچی به
خارج فرستاده شوند .چون امپراطور ميدانست که کمتر کس به رضا و ميل خاطر
به رفتن به آن سرزمين ھای دور دست راضی ميشود ،بعد از استماع عرايض به
آنھا موقع و وسيله ميداد تا حرکت کنند و ھر کسی را که خواسته باشند بدون فرق
نژاد با خود ببرند .اين کسان با ھمراھان خود برای گشودن و استقرار راه مراوده
حرکت ميکردند ولی در طول سفر بمشکل از دزدان و راھزنان رھائی مييافتند.
اگر ايلچی ھا به وظايف خود غفلت ميکردند امپراطور از کوتاھی ھای ايشان
اغماض ميکرد ولی اگر قصور جدی تری از ايشان بعمل می آمد به قھر
امپراطور مواجه ميشدند و از گناھان آنھا باز خواست ميشد .بدين قرار کسانيکه به
حيث ايلچی به خارج ميرفتند در مقابل تقصيرات جدی عذری نداشتند و از عدول
از قانون ميترسيدند .صاحب منصبان و سپاھيانی که ذيل ھمراھان آنھا به ممالک
خارجه راه ميافتند غالبا ً از ديار بيگانه تعريف و تمجيد مينمودند.
آنھائی که حرف ھای کالن ميزدند خود را ايلچی و آنھائيکه حرف ھای خورد
ميزدند خويش را معاون محسوب ميداشتند و به اين ترتيب مردمان مداح و
عناصر فرومايه در ميان ھيئت ھای نمايندگی پيدا ميشدند که بيچارگان کم اصلی
بودند که مال التجاره و تحايف و ھدايا را از مصادر امور گرفته برای منافع
شخصی خود به قيمت ھای گزاف به خارجيان ميفروختند .بدين طريق مردمان
کشورھای خارجی نسبت به ايلچی ھای چين که دروغ ميگفتند نفرت پيدا کردند و
چون متيقن بودند که لشکريان چين بدين جاھای دور دست آمده نميتوانند ،خوراکه
باب را مخفی ميکردند تا ايشان از گرسنه گی ھالک شوند و رفته رفته ايلچی ھای
چين محتاج و پريشان حال گرديدند .از ين ھم بدتر بجان يکديگر افتادند» .لوالن«
و »چوشی« کشورھای کوچکی بودند معذالک به اندازه ئی مردمانش قصی القلب
بودند که ايلچی ھای چين مانند »وانگ ھوی« را دراز انداختند» .شونگ نو«
بارھا مکرر بر سر ايلچی ھای چين که عازم کشورھای غربی بودند لشکر
ميفرستاد.
بدين ترتيب نظر به مالحظه اوضاع ،سفرا از عقوبت ھائيکه در کشورھای
خارجی ديده بودند ،زبان شکايت باز کردند و پيشنھاد نمودند که چون شھرھای
اين ممالک ديوار دارد و محافظان آن کافی نميباشد بسھولت آنھا را ميتوان
شکست داد و شھر ھا را گشود .بنابران امپراطور »پونو« )سردار چونگ پياو(
را در رأس رساله شاھی و لشکريان محلی که تعداد شان بر چندين ده ھزار نفر

بالغ ميشد به سمت رودخانه »شونگ« اعزام داشت تا بر »ھن ھا« حمله کنند ولی
»ھن ھا« گريختند و جا خالی کردند .سال آينده ) 108ق.م (.به »چوشيه« حمله
آوردند» .پونو« به معيت  700نفر يا بيشتر افراد رساله سبک بحيث پيش قراول
حمله آورده و پادشاه »لوالن« را اسير کرد و »چوشيه« مغلوب گرديد» .اوسون«
و »تايان« و کشورھای ديگر تحت تھديد دسته ھای مسلحح سپاه قرار گرفت.
»پونو« عندالمراجعه به احراز لقب سردار )چويه( نايل گرديد» .وانگ ھوی«
ايلچی که چندين مرتبه از طرف »لوالن« مورد زجر و توھين قرار گرفته بود،
عريضه ئی به امپراطور فرستاده و امپراطور اوامری اصدار کرد تا در محاربات
با »پونو« کمک کند و بعدھا در قبال اين خدمات بوی لقب سردار )ھا او( اعطا
شد و در نتيجه پست ھای نظامی »چوچان« بطرف »يومن« وسعت پيدا کرد.
»اوسون« يک ھزار رئس اسپ بعنوان ھديه و شرينی ازدواج تقديم نمود و چين
شھزاده خانم »چيانگتو« ،دختری از خاندان شاھی را فرستاد تا زن »کونمو«
پادشان »اوسون« شود» .کونمو« شھزاده خانم مذکور را ملکه دست راست
)خاطر خواه خود( و دختر خان »شوانگ نو« را که بزنی برايش فرستاده بودند
ملکه دست چپ تعين نمود .چون »کونمو« پير و زمينگير شده بود به نواسه اش
»چن شو« گفت تا شھزاده خانم را بزنی بگيرد» .اوسون« از اسپ بسيار غنی بود
و بعضی اشخاص ھر کدام چھار ،پنج ھزار اسپ داشتند.
حينی که نماينده چين بار اول به »انسی« رسيد ،پادشاه »انسی« امر داد تا 20
ھزار سواران او چندين ھزار »لی« دور تر از پايتخت بطرف سرحدات کشور
رفته و از نماينده چين استقبال بعمل آرند .ايلچی در طی مسافرت خود تا پايتخت
از تقريبا ً  20شھر مختلف ديگر گذشت و عده زيادی از اتباع کشور مذکور را از
نظر گذرانيد .وقتی که نماينده چينی برميگشت کشور »انسی« ايلچی خود را به
معيت وی اعزام نمود تا عظمت کشور چين را ببيند و در عين زمان تحايفی به
معرفت ھمين ايلچی برای امپراطور چين ارسال نمود که در ان جمله تخم ھای
پرنده بزرگ و ساحری بنام »لی سه ين« ھم وجود داشت .بعدتر کشورھای
کوچک غرب »تايان« مثل »ھوان چه ين« و »تائی« و ممالکيکه بشرق آن واقع
است از قبيل »چوشی«» ،کانمی« و »سيوسيه« ھم ايلچی ھائی را با تحايف به
دربار امپراطور فرستادند .امپراطور بسيار خورسند شد .ايلچی ھای چين
سرچشمه رودخانه زرد را در »يوتين« تعين کردند و حين مراجعت از اينجا
سنگ يشم و ديگر احجار قيمتی که در کوه ھای آن منطقه فراوان است با خود
آوردند.
در خالل اين دوره امپراطور تا کرانه ھای ساحلی کشور خود به گردش و
مسافرت برآمد و مھمانان خارجی را با خود ھمراه گرفت و شھرھای بزرگ را به
ايشان نشان داد و ضمننا ً پول و پارچه ھای ابريشمی به ايشان تعارف نمود و در
مھمانی ھای مجلل ثروت سرشار و غنای مملکت چين را بصورت شايسته به آنھا

نشان داد .در طی اين گردش ھا مسابقه ھای کشتی گيری ،نمايش ھای خارقه و
چيزھای عجيب که باعث جلب جمع غفيری ميشد به مھمانان نشان داده شد .در
ضيافت ھای مجلل وفرت خوردنی و نوشيدنی بحدی ميبود که به اصطالح
چينی»درياچه ھای شراب و جنگل ھای گوشت« پھن و منبسط ميشد .ھکذا به
مھمان ھای خارجی گدام ھا و انبار خانه ھا را نشان ميدادند تا عظمت کشور چين
را از ھر پھلو ببينند و تحت تاثير آيند .اين ھمه تظاھرات با نمايش ساحران و
کشتی پھلوانان و نمايش شعبده بازان و سائر نمايش ھا که ھر سال به نوعيت آن
افزوده ميشد وضعی جديدی بخود گرفت که آنرا ميتوان يکنوع وسيله تعيش نام
نھاد.
از ين تاريخ ببعد ايلچی ھا و سفرای کشورھای خارجی مناطق شمال غرب بيشتر
می آمدند ولی ممالکی که در غرب »تايان« افتاده بودند و بسيار دورتر بودند
ھنوز شيوه خود خواھی و خودپسندی را از دست نداده سر اطاعت فرود نمی
آوردند .کشورھائی که از »اوسون« بطرف غرب جانب »انسی« قرار داشتند
نزديک به »شونگ نو« بودند و چون مالحظه ميکردند که »شونگ نو« بر
»يوچيه« غالب شده است ،از طريق احتياط به جان و مال ايلچی ھای »شونک
نو« متعرض نميشدند و ميگذاشتند که پيام خان را از کشوری به کشوری ببرند اما
وقتيکه نمايندگان چينی به اين ممالک واصل ميشدند بايد برای خوراکه اسپ ھای
سواری مورد احتياج خود پول بپردازند .علت اين کار ھم واضح بود چون چين
کشوری بود دور افتاده و از پول و دارائی سرشار ،مردمان ممالک فوق الذکر
نسبت به ايلچی ھای چين از ايلچی ھای »شونگ نو« بيشتر ميترسيدند و برای
رفع احتياجات سفرای چين از ايشان پول مطالبه ميکردند.
مردمان »تايان« )فرغانه( و کشورھای مجاور آن از انگور شراب ميساختند و
اعيان و صاحبان ثروت تا ده ھزار »شی« )صد ليتر( يا بيشتر شراب ذخيره
ميکردند و شراب ھای ذخيره شده آنھا تا سال ھا بخوبی محافظه ميشد .اين مردم
عاشق شراب بودند و اسپ ھای شان بيشتر رشقه ميخورد .ايلچی ھای چين تخم
رشقه و ريشۀ تاک را با خود آوردند و امپراطور بنا گذاشت از اراضی حاصل
خيز رشقه و انگور حاصل بگيرد .بعدترھا که ايلچی ھای خارجی به تعداد زياد به
چين آمدند و اسپ ھای آسمانی با خود آوردند تاک و رشقه دورادور مھمانخانه
ھای ايشان را تا جائی که چشم کار ميکرد فرو گرفته بود .با اينکه زبان ممالک
غرب »تايان« از زبان »انسی« فرق داشت عرف و عادات ايشان بھم شبيه بود و
عموما ً به زبان يکديگر خود می فھميدند .مردم کشور ھای متذکره چشمان
فرورفته و ريش و بروت انبوه داشتند .در تجارت ماھر بودند و مخصوصا ً در
معامله با پول کم بسيار زرنگی بخرچ ميدادند .به زن احترام زياد قايل بودند.
ابريشم و الک در آن ديارپيدا نميشد و ساختن آھن باب را نميدانستند تا اينکه از
سپاھيان چين ساختن اسلحه آھنی را ياد گرفتند .حينکه نقره و طال از چين دريافت
کردند از فلزات مذکور بجای مسکوکات ظروف ساختند .در ميان سفرای چين

برخی در اثر استشاره ھای ناصواب به امپراطور اطالع دادند که در »تايان« کره
اسپ بسيار خوبی است که پادشاه »تايان« در شھر »ارشيھه« پنھان کرده و از
تقديم آن به نمايندۀ چين خودداری نموده است .چون امپراطور شيفته و عاشق اسپ
»تايان« )فرغانه( بود ،از استماع اين خبر آتش اشياقش شعله ور شده و در ميان
افراد گارد شخصی اش »چو لينگ« و برخی ديگر را با ھزار سکه طال و
مجسمه طالئی اسپی به دربار پادشاه »تايان« فرستاده و کره اسپ شھر »ارشيھه«
را مطالبه نمود .مملکت »تايان« از محصوالت چينی بسيار داشت و بزرگان آن
کشور می انديشيدند که چون چين دور واقع شده و سر راه صحراھا سوزان و آب
ھای شور است باعث اتالف جان ھا شده راه شمالی را »ھن ھا« گرفته و راه
جنوب دشت است و شھر و وادی و آبادانی و خوراکه پيدا نميشود و غالبا ً در ين
سفر ھا از ھيئت ھای چند نفری چينی نصف آن از گرسنگی تلف شده اند .چطور
چين برای سرکوبی ما لشکر فرستاده ميتواند؟ گذشته از ين چون کره اسپ
»ارشيھه« در نظر ايشان بسيار قيمت دار بود ،از دادن آن به نماينده چين
خودداری کردند .در نتيجه چين قھر کرد و کلمات زننده و نامناسب بر زبان آورد
و مجسمۀ اسپ طالئی را با چکش تکه تکه کرد .بزرگان »تايان« ھم قھر شدند و
گفتند" :نماينده چين ما را سبک ساخت ".لذا او را اخراج کردند و به شرق
»تايان« به »يوچی ھا« سپردند .تا اينکه بقتل رسيد و پولش به تاراج رفت .روی
اين پيش آمد امپراطور غضب شد .برخی از سفرای سابقه چين که »تايان« را
ديده بودند و از اوضاع آن اطالع داشتند مانند »ياوتين – ھان« و ديگران
معروض داشتند که قوای نظامی »تايان« ضعيف است و از خود دفاع نميتواند سه
ھزار سپاھی مسلح با تير و کمان برای اشغال آن کافی است .امپراطور سردار
»چو ئه« را به حمله بر »لوالند« مامور ساخت و سردار مذکور با ھفتصد نفر
سوار پادشاه آن مملکت را اسير کرد و نظريه »ياوتين ھان« و ديگران مبنی بر
ضعف آن کشور به امپراطور ثابت شد .امپراطور به مراعات خاطر معشوقه
دلخواه اش شخصی موسوم به »لی کوانگ لی« را به صفت »جنرال ارشيه«
نامزد نمود و در رأس ششھزار سوار از کشورھای تابع و چندين ده ھزار از
جوانان دولت ھای تحت تيول مامور حمله بر »تايان« ساخت .به جنرال مذکور
پيش از پيش لقب »سرداری ارشيه« از ان جھت داده شد تا در حملۀ مجاھدت
ورزد و شھر را به تصرف آورد» .چاوشی چنگ« رئيس مراکز فرمانداری،
»وانگ ھوی« سابق سردار »ھا او« قوماندان دسته پيشتاز و »لی شيه« حکمران
امور نظامی تعيين شد .در سال اول دورۀ »تی شو« ) 104ق.م( حينکه خيل ملخ
به »کوان تنگ« پيدا شد بطرف غرب به »تون ھوانگ« بپرواز آمد .وقتيکه
لشکريان جنرال »ارشيه« بسوی غرب بجانب »رودخانه نمک« پيش روی
ميکردند کشورھای کوچک عرض راه ترسيده و دروازه ھای شھرھای خويش را
مسدود ساختند و از دادن خوراکه خودداری نمودند .برای گشايش شھرھای مذکور
حمله ھائی بعمل آمد .از برخی که گشوده شد ،خوراکه گرفتند و برخی که گشاده
نشد بعد از چند روز محاصره بحال خود ماند و لشکريان به حرکت خود ادامه
دادند .بدين طريق حينيکه سپاھيان به »يوه چنگ« مواصلت نمودند از تعداد آنھا

کاسته شده و فقط به چندين ھزار نفر ميرسيدند و آنھا ھم گرسنه و خسته و کوفته
شده بودند .بھر حال به »يوه چنگ« حمله کردند ولی سخت شکست خوردند و به
تعداد زياد کشته و زخمی گرديدند .جنرال »ارشيھه« متفق النظر با »لی شيه« و
»چاشی چنگ« و ديگران ميگفتند در حاليکه »يوه چنگ« را گرفته نتوانند
پايتخت »تايان« را چسان خواھند گرفت .پس مصمم شدند که باقی مانده سپاه را
گرفته مراجعت کنند و رفت و آمد در ين مسافرت دو سال وقت گرفت و
عندالورود به »تون ھوانگ« از ھر ده نفر سپاھی فقط يک يا دو نفر باقی مانده
بود .از نقطه اخير الذکر قاصدی نزد امپراطور فرستادند و به عرض رسانيدند که
چون راه طوالنی و خوراکه کمياب بود سپاھيان نه از ترس جنگ بلکه از
گرسنگی در مخاطره بودند و تعداد شان به اندازۀ کاھش يافت که با عده باقی مانده
فتح »تايان« ميسر نبود لذا برگشتند و استدعا نمودند که تا موقع اضافه شدن عده
سپاھيان سوقيات نظامی معطل باشد .امپراطور از ين معروضه به قھر شد و به
قاصد امر داد که به دروازه »يومن« رفته اعالم کند که ھر فرد سپاھی که جرئت
کرده از دروازۀ »يومن« بگذرد ،سرش زده خواھد شد .جنرال »ارشيھه« ترسيده
و از »توان ھوانگ« پيش نيامد .چون در تابستان ھمين سال چين در حدود 20
ھزار حتی بيشتر از لشکريان خود را که تحت فرماندھی سردار »چويه« عليه
»ھن« ميجنگيدند از دست داد و از او مشاوران مملکت چنين سنجيدند که سوقيات
بطرف »تايان« معطل شود تا سپاه بعزم حمله بر »ھن ھا« متمرکز گردد .ولی
امپراطور اصرار داشت که »تايان« مالش يابد و تبصره کنان بر وقايع اظھار
نمود" .اگر کشور کوچکی مثل »تايان« مغلوب نشود کشورھای بزرگ مثل
»تاھشيا« )باختر( به کشور چين به نظر حقارت خواھند نگريست .از »تايان«
اسپ نخواھند فرستاد و کشورھای »اوسون« و »لون تو« به مراتب بيشتر از
سابق نسبت به سفر ايلچيان چينی بدرفتاری خواھند نمود و چين در ميان
کشورھای خارجی مورد تمسخر و استھزا قرار خواھد گرفت ".بدين مواجب »تن
کوانگ« و ديگران که عدم آمادگی حمله بر »تايان« را سنجيده بودند متھم شدند.
آنگاه بندی ھا را رھا کردند .شمشيرداران ،جوان ھا و سواران سرحدی در سلک
نظام شامل ساخته شدند و در ظرف کمتر از يکسال شصت ھزار کس که در آن
جمله کسانيکه به قصد اجرای امور شخصی بحرکت آمده بودند بحساب نبود آماده
شد و بصوب »تون ھوانگ« به جنبش آمد .با اين سپاه صد ھزار رأس حيوان،
بيش از سی ھزار اسپ و ده ھزار خر و قاطر و يابو و مقادير زيادی از خوراکه
و اسلحه فرستاده شد .تمام مملکت در ين سوقيات سھم داشت و بيش از پنجاه
صاحب منصب در عمليات داخل بودند.
پايتخت »تايان« به دورادور خود ديوار نداشت و باشندگان شھر آب مورد احتياج
خود را از بيرون می آوردند .چين برای رفع نيازمندی مردم کارشناسان آبياری به
آنجا اعزام نمود تا ذريعه کانال و ترتيبات ديگر به شھر آب برسانند 180 .ھزار
از افراد گارد به شمال »چو چوان« و »چانگی« فرستادند تا دسته سپاھيانی را که
در »چوين« و »شيو تو« بغرض دفاع »چانگی« متوقف ھستند تقويت نمايند .به

مقصرينی که مرتکب ھفت گناه خفيف شده بودند امر سفر بری داده شد تا مواد
الزمه را برای جنرال »ارشيھه« حمل و نقل دھند و کاروان ھای عراده و پياده
يکی بعد ديگری براه افتاد .حينکه سپاه به »تون ھوانگ« رسيد دو شخصی که در
شناختن اسپ مھارت داشتند بحيث مھتر باشی مقرر شدند تا در انتخاب و تربيه
اسپ و کره ھائيکه از »تايان« مغلوب گرفته ميشد صرف مساعی و مواظبت
بعمل آرند.
اين دفعه چون سپاه جنرال »ارشيه« از نظر تعداد زياد بودند بھر جائيکه ميرسيدند
مردمان کشورھای کوچک از ايشان استقبال بعمل آورده و خوراکه تقديم ميکردند
تا اينکه سپاه به »لون تو« رسيد و مقاومت احساس شد .پايتخت آن بعد از چندين
روز محاصره باالخره گشاده گرديد و براھالی آن حکم قتل شد و من بعد در سير
حرکت سپاه بطرف غرب تا پايتخت »تايان« تسھيالت در ھر چيز پيش شده رفت.
وقتيکه سپاه چين به تعداد  30ھزار نفر وارد به پايتخت شدند با سپاھيان »تايان«
مواجه گرديدند و در نتيجه قوای اخير الذکر شکست کرد و پس پا شد و عقب
ديوار ھای شھر پناه برد .جنرال »ارشيه« بفکر افتاد که رفته به شھر »يو چنگ«
حمله کند ولی از ترس اينکه مبادا تأخير رخ دھد و باعث ظھور پيش آمد سوئی
شود ،از ين فکر منصرف شد و آب مورد احتياج پايتخت را قطع نمود و شھر را
مدت بيش از  40روز در محاصره گرفت تا اينکه در حصص بيرونی شھر رخنه
توليد شد و يکی از جنرال رشيد »تايان« »چه ين می« که مرد نجيبی بود ،اسير
گرديد .لشکرھای »تايان« بسيار ھراسان شدند و به وسط شھر عقب نشينی
نمودند .آنگاه نجبای »تايان« به مشوره پرادختند .يکی از ايشان اظھار داشت:
"چين از آن به »تايان« حمله کرد که پادشاه ما »موکا« کره اسپ مطلوب را پنھان
نموده و ايلچی چين را بقتل رسانيده حال اگر پادشاه ،خود »موکا« را بکشيم و کره
اسپ را تقديم نمائيم سپاه چين به اکثر احتمال دست از سرما خواھد برداشت و
ترک ديار ما خواھد کرد و اگر باز ھم به مراجعت حاضر نشوند تا مرگ با آنھا
جنگ خواھيم نمود" .سائر نجبا به اين نظريه موافقت کردند و پادشاه »موکا« را
کشتند و يکی از نجبا سر پادشاه را گرفته پيش جنرال »ارشيه« رفت و به وی
خطاب کرده گفت" :اگر سپاه چين دست از سر ما بر دارد و از حمله منصرف
شود به طيب خاطر تمام اسپ ھای خوب خود را بشما تقديم خواھيم کرد و به
سپاھيان آذوقه خواھيم رسانيد و اگر به حمله مبادرت کنيد ھمه اسپ ھای خوب را
خواھيم کشت و در عين زمان قوای ايله جاری ما از »کنگ شو« خواھد رسيد و
آنگاه ما از داخل و ايشان از خارج از دو طرف سپاه چين را در ميان خواھيم
گرفت حاال انتخاب يکی از ين دو پيشنھاد کار شما است ".در خالل اين جريانات
»کنگ شو« و مردان آن انتظار داشتند و به سپاه چين مينگريستند و چون ھنوز
قوای مذکور تر و تازه بود جرئت نميکردند بران حمله کنند .جنرال »ارشيه« با
»چاوشيه چنگ« و »لی شی« و ديگران بين خود کنگاش کردند و پيشنھادات
نجبای »تايان« را تحت غور قرار دادند و چون ملتفت گرديدند که مردمان داخل
پايتخت »تايان« به تازگی به رھنمائی مردی بنام »چين« به استعمال سالح

ممارست پيدا کرده اند و انبار ھای ايشان ھنوز از خوراکه باب مملو است،
انديشيدند و پيش خود فيصله کردند که رؤسای »تايان« پادشاه خود »موکا« را که
متھم بود به سزا رسانيده و سر او را اينجا حاضر کرده اند .اگر از محاصرۀ شھر
دست نکشيم .مردم »تايان« در محافظت شھر خواھند کوشيد و مردم »کانگ چو«
که سپاھيان چينی را خسته ديدند به کمک ھموطنان خود خواھند شتافت و در ين
صورت بدون شک و ترديد لشکر چين شکست خواھد خورد .صاحب منصبان
ھمه به اين استدالل روی موافقت نشان دادند و شرايط »تايان« پذيرفته شد.
»تايان« بھترين اسپ خود را بيرون کشيد تا از آن ميان برای امپراطور چين
انتخاب کنند و برای لشکريان چينی خوراکه تھيه و تقديم نمودند .لشکريان چين
چندين بيست رأس از بھترين اسپ ھا و  3000نريان و ماديان از نژادھای متوسط
و پايان انتخاب نمودند .سپس »لوشه« نام مرد نجيبی را که با ايلچی ھای چين
خوش رفتاری نموده بود ،بحيث پادشاه برداشته در دايره صلح و سالم وی را
متحد خود ساختند و بدون داخل شدن در وسط پايتخت »تايان« باالخره راه
مراجعت کشور خود پيش گرفتند.
حينی که جنرال »ارشيه« ميخواست از »تون ھوانگ« به طرف غرب حرکت
کند بفکر اينکه نفری معيت وی از حد زياد است و تھيه خوراکه در راه مشکالتی
فراھم خواھد کرد ،سپاھيان خود را تقسيم نموده و از طريق شمال و جنوب اعزام
کرد .کپتان »وانگ شنگ« و رئيس سابق تشريفات »ھوچونگ کو« در رأس
ھزار نفر سرباز جداگانه راه »يه چنگ« پيش گرفت .شھر را بر روی وی بستند
و به سپاھيانش خوراکه ندادند» .وانگ شنگ شنگ« خوراکه خواست ولی کس از
شھر بيرون نشد و جواب رد شنيد زيرا کپتان مذکور دو صد »لی« از دسته
مرکزی قوا دور شده بود .چون »يه چنگ« ملتفت شد که ھر روز به تدريج قوۀ
سپاھيان »وانگ« به تحليل ميرسد و ضعيف شده ميرود يکروز صبحگاھی با 3
ھزار مرد بر وی حمله کرد و »وانگ شنگ شنگ« و ديگران را کشتند و فقط
چند نفری جان بسالمت برده پيش جنرال »ارشيه« فرار اختيار کردند .آن وقت
جنرال »ارشيه« به صاحب منصب تھيه آذوقه )شانگ کوان چيه( امر اشغال »يه
چنگ« را صادر نمود .پادشاه »يه چنگ« به »کنگ چو« فرار کرد» .کنگ چو«
از فتوحات لشکر چين بر »تايان« اطالع يافته بود .پادشاه »يه چنگ« را به
»شانگ کوان چيه« تسليم نمود واخير الذکر پادشاه اسير را به معيت چھار سوار
به نزد جنرال بزرگ اعزام نمود .سواران ميان خود کنگاش و تجويز نمودند که
چون پادشاه »يه چنگ« دشمن چين است اگر زنده بماند مبادا در راه فرار کند و
مصيبتی برای ما بار آورد .لذا کمر به قتل او بستند ولی ھيچکدام جرئت نميکرد
که ضربت اول را بوی وارد کند تا اينکه »چاوتی« ساکن »شانگ کو« که از ھمه
جوان تر بود شمشير خود را کشيده و سر شاه مذکور را از بدن جدا کرد و
»چاوتی« و »شانگ کوان چيه« و ديگران سر پادشاه »يه چنگ« را پيش جنرال
بزرگ بردند.

سپس جنرال »ارشيه« بار دوم عزم سفر کرد و اين دفعه امپراطور ايلچی به
»اوسون« فرستاده از آن خواھش نمود تا قوای بزرگی به کمک چين عليه
»تايان« بفرستد و »اوسون« دو ھزار سوار اعزام کرد ولی سواران کناره ايستاده
و به تعرض اقدام نکردند .وقتيکه جنرال »ارشيه« به سمت شرق در حرکت آمد
پادشاھان کشورھای کوچک عرض راه که خبر مغلوب شدن »تايان« را شنيده
بودند پسران و برادران خود را فرستادند تا بحيث گروگان پياپی سپاه حرکت کنند
و مراتب جان نثاری به پيشگاه امپراطور تقديم دارند.
ھنگام سوقيات جنرال »ارشيه« عليه »تايان«» ،چاوشيه چنگ« که در ميدان
جنگ رشادت بخرچ داده بود شھرت زيادی کسب کرد» .چانگ کوان چيه« به
جرئت زياد در اعماق قلب صفوف دشمن پيش تاخته بود و »لی چيه« مشوره ھای
خوب داده بود .حينی که سپاه از دروازۀ »يولن« ميگذشت عدۀ سپاھيان کمی بيش
از ده ھزار و تعداد اسپان نظامی به ھزار بالغ ميشد .در طی سوقيات دوم جنرال
»ارشيه« سپاه از نرسيدن خوراکه زحمت نديد .در عمليات جنگی ھم عدۀ کمی
تلف شدند معذالک چون جنرال ھا و کميشنر ھا حريص بودند و نسبت به منافع
سپاھيانی که آنھا را اصال دوست نداشتند بين خود منازعه نمودند عدۀ زيادی تلف
شد معذالک چون به فاصله دوری که به ده ھزار »لی« ميرسيد در سوقيات عليه
»تايان« کاميابی حاصل شده بود ،امپراطور در مقابل انحرافات گذشت نشان داده
و به »لی کوانگ لی« لقب سرداری )ھيسی( اعطا نمود .ھمين قسم سوار رساله
»چاوتی« را که شخصا ً پادشاه »يه چنگ« را کشته بود به لقب سرداری »ھشن
شيه« مفتخر ساخت و ديگران مثل »چاو شيه چنگ« بسمت مشاور اعلی و
»شانگ کوان چيھه شا اوفو« ناظر آذوقه دربار و »لی چيه« بحيث حکمران
»شانگ تانگ« مقرر نمود .از بقيه صاحب منصبان سه نفر به مقامات عالی
نظامی نايل شدند و بيش از صد نفر خوانين صاحب تيول گرديدند که دو ھزار
»شيه« )يک شيه منحيث وزن مساوی به  32و  8/11پوند بود( برنج عايدات
داشتند و بيش از ھزار نفر ديگر را مقام اربابی داد که کمتر از ھزار »شيه« برنج
عايدات ھر کدام شان بود .داوطلبان خدمات نظامی را باالتر از انتظار شان به
رتبه ھای نظامی رسانيد و کسانی را که مقصر شناخته شده بودند از خدمات
عسکری معاف ساخت .رويھمرفته چھل ھزار مسکوک طالئی را ھم طور بخشش
به سپاھيان اعطا نمود .رفت و آمد لشکريان در ين سوقيات چھار سال وقت
گرفت.
بعد از اينکه سپاه چين »تايان« را شکست داد» ،موشه« را به پادشاھی کشور
مذکور برداشت .يک سال يا کمی بيشتر از ين واقعه نگذشته بود که نجبای
»تايان« او را به خودستانی متھم ساخته و جالدان را دعوت نموده بصورت دسته
جمعی وی را کشتند و »شان فنگ« برادر کوچک »موکا« را به پادشاھی
»تايان« انتخاب نمودند و پسر او را بحيث گروگان به چين فرستادند .چين با
ارسال تحايف ايلچی ايشان را آرام ساخت سپس چين بيش از ده ايلچی به

کشورھای خارجی به قرب »تايان« اعزام نمود تا مال التجاره عجيب جستجو کنند
و خبر فتح چين را بر »تايان« ھر طرف پخش نمايند .بنابران ايالتی در »چيو
حيوان« در »تون ھوانگ« تجويز و سرباز خانه ھا بطرف غرب تا رودخانه
نمک تاسيس گرديد .در »لون تو« چند صد نفر عامل گماشته شد تا زمين پيدا
کرده و ارزن بکارند و ذخيره کنند تا ايلچی ھا در راه مسافرت به کشورھای
خارجی از آن استفاده نمايند/.

