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 ايران باستانژاپن و 
Japan & Ancient Iran  

 
  -فرهنگی ژاپن در رابطه با جاده ابريشم -شکل گيری تشکيالت سياسی -

  نگارش جمشيد جمشيدی
  

 یگردنگارش خود نویسنده و برخی این نوشتار شامل مجموعه مقاالت مربوطه می شود که برخی از آن ها 
  .های پژوهشگران ژاپنی است از کتابفصولی برگردان فارسی 

 :را به نکات زیر جلب ميکنم محترمتوجه خواننده 
  .تمعادل انگليسی برخی از واژگان بوسيله خود مترجم در پای نوشت افزوده شده اس ،در برگردان مقاالت -1
 متن اصلی برای خواننده نامانوس و احيانن غير شفاف بوده توضيحاتی داده شده است در باره برخی مطالب که در -2
م الزم به یاد آوری است تنها در مواردی که خود مترجم مناسب دانسته است فرتور درون متن اصلی در بر گردان ه -3
 .ستفاده شده استاز فرتور مناسب تری امتن اصلی درصورت کيفيت پائين فرتور  . نمایش داده شده استا

 
 



2 
 

 مطالب فهرست

 
"1مسير جاده ابريشم ردتاسيس ژاپن بوسيله مهاجرين "از کتاب برگردان  

  نوشته تسوتومو کوجی 
  آغاز سر

 پيش گفتار
   

                                                  
1 シルクロード渡来人が建国した日本―秦氏、蘇我氏、藤原氏は西域から来たー、久慈 力、
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  "2مسير جاده ابريشم ردتاسيس ژاپن بوسيله مهاجرين "از کتاب 
  نوشته تسوتومو کوجی 

  جمشيد جمشيدی: برگردان فارسی
  
  آغاز سر
 .شد تاسيساز جاده ابریشم شکل گرفت و  قبایل کوچ نشين کردهبوسيله سه سر ژاپن

 .فرایند شکل گيری و تاسيس ژاپن در رابطه با جاده ابریشم به یقين می پيوندد
ولی من در این  ،تعاریف گوناگونی برای توصيف فرایند شکل گيری و تاسيس ژاپن وجود دارد

طوایف عصر باستان و شکل گيری  یترابطه با محورجا به اختصار به مرور چند توصيف در 
 .می پردازمو تاسيس ژاپن 

شکل گيری و تاسيس ژاپن با محوریت طوایف عصر باستان از " فکر ميکنم این توصيف که -1
ولی . شدنخواهد روبرو خالفتی با م" انجام گرفت 5و فوجی وارا 4، سوگا3هاتاهای جمله خانواده 

 . استتبار این طوایف مجهول 
اصولن بوسيله مهاجرت سه طایفه هاتا، سوگا   شکل گيری و تاسيس ژاپن" اگر بگوئيم اما  - 2

افراد روبرو خواهيم  با مخالفت بخشی از" انجام گرفت  و فوجی وارا از طریق شبه جزایر کره
ال را چينی یا کره ای دانستن سو این طوایفولی تبار . را می پذیرند توصيفن این شد ولی اکثر
 .برانگيز است

شکل گيری و تاسيس ژاپن با محوریت سه طایفه مهاجر از "تعریف جاده ابریشم در توصيف -3
غير شفاف است و سبب رضایت " جمله هاتا، سوگا و فوجی وارا از جاده ابریشم بوقوع پيوست

ها هم یا سوء تفامنفی نگارنده با این وجود بدون ترس از این عکس العمل . عده کمتری می شود
 .شخصی تالش ميکند  به ارایه یک جمعبندی

سوارکار  نشين يس ژاپن با مهاجرت سه طایفه کوچشگل گيری و تاس"در برابر این توصيف که
. از طریق هند، چين و شبه جزایر کره به این خطه انجام می گيردوارا یعنی هاتا، سوگا و فوجی 

اورینت، پرشيا و آسيای ميانه  از جمله هر سه طایفه در کشورهای جاده ابریشمشجره  مضافا
برای قانع " یا " غير قابل باور" احتمالن اکثر مردم عکس العمل منفی نشان ميدهند و آن را." بود

 .ميدانند "شدن احتياج به توضيح هست
حال باید . بيشتر یقين پيدا کردم توصيف باالنگارنده در طول نگارش این کتاب به حقيقت   اما

سه طایفه بزرگ چگونه و در چه برهه زمانی شکل گرفتند و از کدام مسير وارد مجمع  ببنيم این
من این . و باالخره چگونه به شکل گيری و ساختن ژاپن پرداختند ،الجزایر ژاپن شدند

  . .بریشم به گونه مفصل تشریح ميکنمموضوعات را در رابطه با جاده ا
 .جاده ابریشم جاده فرهنگ و دین است

                                                  
2 シルクロード渡来人が建国した日本―秦氏、蘇我氏、藤原氏は西域から来たー、久慈 力、
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3 秦氏＝Shin or Hata 
4 蘇我氏＝Soga 
5 藤原氏＝Fujiwara 
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جاده ای که در   ،"چين" به نام در کتاب خود   جغرافيدان آلمانی 6فمنيد هوشاولين بار ریبرای 
نام جاده برا مسير آبادی های آسيای ميانه برای تجارت ابریشم مورد استفاده قرار ميگرفت 

جاده "که اصولن پرسش این در مقابل ). یا جاده ابریشم 7زایدن اشتراسه. (گزاری کردابریشم نام
ما در این جا به پاسخ های  ،پاسخ های متفاوتی دریافت می شود" ؟شم چه نوع جاده ای استابری

 .می پردازیمآن تنگ و فراخ از دو نوع نوع بسيار 
قتی از جاده صحبت و. است "برای تجارت محصوالت ابریشمی ای جاده" ،تنگ ترین تعریف

جهت تجارت محصوالت جاده خشکی و آبی " راه خشکی نيست اما تعریفمی شود تنها 
  .هم کامل نيست" ابریشمی

جاده خشکی و " جاده ابریشم به جهت. در جاده ابریشم تنها بافته های ابریشمی رد و بدل نمی شد
آبی که مکان کشت درخت توت، پرورش کرم ابریشم، ریسيدن نخ ابریشم، بافته های ابریشمی و 

  .ابریشم را در خود مستتر دارد باشد به حق معنای جاده" رد وبدل محصوالت ابریشمی
اما جاده ابریشم محدود به انتقال محصوالت وابسته به ابریشم نمی شود، بلکه فلزات گران بها، 
جواهرات، فرش، ظروف چينی، شيشه، ادویه جات، شراب، فراورده های لبنی و دیگر اشياء در 

ال جاده طال، جاده مروارید، جاده بنابراین جاده ابریشم در عين ح. این جاده رد و بدل ميشده است
اما در جاده ابریشم تنها . ، جاده ادویات و جاده شير هم بود)ظروف چينی(شيشه، جاده سراميک

نه فقط فنون توليد . تجارت محصوالت صورت نمی گرفت بلکه فنون توليد اشياء هم منتشر ميشد
معابد، کاخ ها و شهرهای  اجناس روزمره بلکه فنون معماری و ساختمان قصرها، عبادتگاه،

  .مرکزی هم جابجا ميشد
از مسير جاده ابریشم فرهنگ، هنر، . اما کارکرد جاده ابریشم باز  به این ها منحصر نمی شد

ادیان بسيار از جمله بودیسم، هندویسم،  یهودیت، مسيحيت، . ادبيات و دانش نيز مبادله می شد
کنفسيوس و باالخره مکتب اسرار و آئين های ، مکتب تائودین نستوری، آئين زرتشتی، مکتب 

دا و مکتب گوزو از جاده ابریشم ، باور های آمي)ميترائی(ميروکو  تلفيقی از جمله باورهای
بدون شک به همراه تّجار، . بنابراین جاده ابریشم جاده فرهنگ و جاده مذهب هم بود. منتشر شدند

و روحانيون و پيروان ادیان هم رفت و آمد دانشمندان، هنرمندان، ادبا و فن آوران، کاهنين 
  . داشتند

  و تاسيس کشور نيز بود مستعمره سازیجاده ابريشم جاده 
جاده ابریشم عالوه بر گردش اجناس، فرهنگ و مذهب جاده القای نظام اجتماعی و نظام 

رگزان قدرتمندان، کا. تشکيالت و قدرت هم از این جاده وارد شد و پيوند یافت. حکومتی هم بود
برخی از آن ها برای تصاحب خطه ای و برخی هم . و نظاميان هم وارد شدند و استقرار یافتند
تاليف بخش " دانش نامه مهاجرین جاده ابریشم"در کتاب. برای پناهندگی به دیگر مکان  ها آمدند

شر اسامی بسياری از مهاجرین که از خطه باختر به چين رفتند را منت 8آموزش معبد تودای جی
اشخاص بسياری از جمله نزدیکان  9لوالن از نواحی رم، پرشيا، پارت، کاسی و. کرده است

                                                  
6 Ferdinand Von Richthofen, 1877 
7 Seidenstraβ 
8 Todaiji Temple-  ميالدی به فرمان امپراتور  743این معبد در سال .معبد بودائی عظيم و کهنی در شهر نارا است

.                                                     بودای این معبد وایروکانا یا خورشيد درخشان است.  شومو ساخته می شود  
9 Laulan 
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 ، مامورین10پادشاهان، نجبا، کاهنين، تّجار، دانشمندان، نقاشان، فرستادگان ویژه به دربار تانگ
  .و هنرمندان و غيره مندرج درليست مهاجرین به چين بوده اند

و تاسيس کشور با پشتوانه سازمان های اجتماعی،  مستعمره یابیبه عبارتی جاده ابریشم جاده 
دانشمندان آکادميک و مورخين به جهت عدم داشتن یک . اقتصادی و حکومتی بسيار بوده است

درک و بينش همه جانبه از اختيار این موضع که جاده ابریشم را جاده اسکان و تاسيس کشور 
به ویژه در . رخين چينی، کره ای و ژاپنی چشمگير استگرایش اخير در ميان مو.  بدانند عاجزند

تاریخ نگاری فرایند شکل گيری سلسله یاماتو و آنچه که مربوط به جاده ابریشم ميشود اندیشه ای 
که نقش این جاده را به عنوان جاده اسکان گزینی و تاسيس کشور تاکيد ميکند بطور ارادی مورد 

برنامه ویژه جاده ابریشم که از رسانه صدا و سيمای . شودبی اعتنائی قرار گرفته و مخدومه مي
در این برنامه رابطه سلسله یاماتو و جاده ابریشم . پخش شد از این جمله است 11ملی ان اچ کی

منحصر به توضيحات سطحی، متنی عاری از قناع کافی، استوره پردازی، مشتی حکایات و 
 .روایات شبانی است

 سوارکار در بخش چراگاهی جاده ابريشمرستاخيز امپراتوری اقوام 
، جاده ابریشم 12)مراتع(جاده ابریشم چراگاهی. جاده ابریشم از سه بخش بزرگ تشکيل می شود

در جاده ابریشم چراگاهی . از آن جمله اند 14و جاده ابریشم دریائی جنوب 13 )آبادی ها(واحه ها
سوارنظاميان کوچ نشين بوقوع  که شامل دشت های وسيع بوده و کوچ نشينی رایج، امپراتوری

در مسير جاده ابریشم آبادی ها اقوام کشاورز زندگی می کردند و حاکمين بر این . می پيوندد
اما در جاده ابریشم دریائی جنوب اساسن تجارت کاال . مردم سلسله های شاهی را بنيان گذاشتند

ه، اقيانوس هند و اقيانوس آرام رایج بوده و از جمله تجاری که عمودتن در سواحل دریای مدیتران
 از راه تجارت موفق به ثروت اندوزی شدند رژیم پادشاهی خود را تاسيس کردند

در مسير . بخش چراگاهی جاده ابریشم شامل جاده پيوسته چراگاهی شمال قاره یوراسيا می شود
فرهنگ   ها اسکيتای یا سکائی  این جاده و در جنوب روسيه اقوام کوچ نشين سوارنظام به نام

سکائی را پایه گذاشتند که با عبور از طریق چراگاه های جاده ابریشم به فالت مغول و سرزمين 
اسکيتای اقوامی بودند که پس از اضمحالل پادشاهی قوم اسرائيل در این . چين گسترش یافت
. رفته بودندتحت تاثير بسيار این قوم قرار گ   در هشت قرن قبل از ميالد آن ها مناطق و پراکندگی

تحت تاثير فرهنگ اسکيتای اقوام سوارکار دیگر از جمله اقوام زرد پوست مغولی از نوع هون 
 .یغورها و مغول وفویو بوجود آمدند که در منطقه افت و خيز داشتندها، سن بی، ُا

مردمی که در بابل حکومت پادشاهی را بنا کرده  ،زمانی اقوام کاسی که ریشه در کاسيت ها
تن بودند داشتند از طریق چراگاه های جاده ابریشم به تجارت مهره و ظروف مهره ای در ُخ

، در آنافزون بر  .می گفتند" جاده مهره"شرقی و باکتریای غربی مشغول بودند به این جاده 
د داشت که تازه از زیر یوغ رم خطه مناطق غربی چين حکومت پادشاهی یو اچی نامی وجو

این پادشاهی وطن مادری . دندمی کر یپيرو دین مسيحی و نستوری از رهائی پيدا کرده بودند و
                                                  
10 Tang dynasty 
11 Nippon Hoso Kyoku(NHK) 
12 Steppe Silk Road 
13 Oasis Silk Road 
14 Sea Silk Road 
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در مسير این جاده اسب که قادر می بود در روز صدها . خانواده پر قدرت ژاپنی نير هست ،هاتا
در جاده ابریشم کاروان . گرفت مورد استفاده قرار می قلنمل و حکيلومتر بدود به عنوان وسيله 

تجارت ميشد و از این   های زینت آالت طال، ظروف شيشه ای، ابریشم و ظروف لعابی و غيره
 .هم اطالق می کردند" جاده شيشه"خاطر به این جاده

 در بخش آبادی های جاده ابريشم ملل تاجر و ملل مذهبی به فعاليت می پرداختند
را در بيابان های ميان شهرهای قاره یوروآسيا به  پارچه آبادی ها جاده ابریشم واحه های بخش

این جاده حدود ده قرن قبل از ميالد گشوده شد تا اجناسی از قبيل ابریشم، . هم متصل می کرد
شتر که قادر است حتا به مدت . سفال های منتقوش، طال و نقره و ظروف مسی رد و بدل گردد

نيز ناميده ميشد به عنوان اصلی ترین " کشتی بيابان"کند و به یک هفته بدون نوشيدن آب حرکت 
در مسيراین جاده، در آسيای غربی پادشاهی .  وسيله حمل و نقل مورد استفاده قرار می گرفت

، امپراتوری هاتا و لوالن پارت ها، پادشاهی باکتریا و در سرزمين های باختری چين پادشاهی
بزرگ معروف بود پادشاهی ُختن، ی  واحهکه به چهار  15بيابان قره قوم حاشيه در مناطق

، تانگ ها که شهرهای کاراجار و قشقار و )هون ها؟(پادشاهی کوشان، امپراتوری های هان ها
در این کشورعمومن نژادهای سفيد پوست . را پایتخت خود قرار داده بودند شکوفا شدند 16سی آن

چين که  19گانسو از استان 18یان گوآنو  17هوآن دوندر نواحی . قفقازی و هون ها غالبيت داشتند
مرکز فرمانروائی پادشاهی ُختن بود محل سکونت هاتا نيز شناخته ميشد که در آن صنایع بافندگی 

خانواده هاتا را . بودند" جاده ابریشم"آن ها به حق بازیگران اصلی. نخی و ابریشمی رواج داشت
عصر کهن به جاده ابریشم رو آوردند، اما حقایق در ميتوان منتسب به قوم اسرائيل دانست که در 

مورد آن ها به جهت تداخالت، تلفيقات و تغييرات زمانی، اجتماعی و مذهبی که تنوعات را به 
  . همراه دارد شفاف نيست

                                                  
15 Takla-Makan desert-  کيلومتر مربع است که  560000بيابا ن قره قوم یک محوطه بسيار وسيعی با مساحت

در حاشيه شمالی و جنوبی . کيلو متر می باشد 550کيلومتر و در عرض شمال و جنوبی  1400در طول شرق و غربی 
واحه یا آبادی های با رونقی شکل گرفتنداین بيابان   

16 Xian 
17 Dunhuang 
18 Yangguan 
19 Gansu 
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  .شهرهای در مسير سه جاده ابريشم نشان داده شده است 1فرتور 
  

قوم اسرائيل باستان در ائتالف با اقوام کوچ نشين سوار کار مثل سکاهای اسکيتای و کاسی ها که 
دین این مردم هرگز . تبارشان به مردم کاسيت ميرسد در جاده ابریشم نقش برجسته ای داشتند

 پيش بينی می شود در ميان آن ها پيروان یهودی، مسيحی اوليه، نستوری، بودیسم. یکپارچه نبود
آن ها عالوه بر این که از . می روکوئی یا آميدائی، و  حتا پيروان زرتشتی و مانوی وجود داشتند

جهت جنگ آوری یک ملت سوارکار بر خوردار بودند در زمينه تجارت سود آور کارکشته 
  .   بودند و همچنين از وجهه یک ملت دین باور جدی برخوردار بودند

  گذار بوداز سه هزار سال پيش روی ژاپن تاثير  جاده ابريشم دريای جنوب از بيش
در اورینت به جهت این که منابع کافی وجود  .باز هم به جاده ابریشم دریای جنوب نظر بيافکنيم

نداشت مردم مجبور بودند از طریق خشکی و آب بصورت کاروان های تجارتی یا مسافرین 
جاده ابریشم دریای جنوب بوسيله فنيقی ها، . دریائی در اقصا نقاط دنيا به تجارت به پردازند

  با هجوم به دریای مدیترانه و اقيانوس اسرائيلی ها، ابوسی ها، کلدانی ها، یونانی ها و رومی ها

  .هند افتتاح شد
بادبان دار وته گود  که مردم  کشتی هایاز نی یا  کشتی های پاروئیمردم ميان رودان با ساختن 

با  می توانستند جزر و مد دریالبنان با چوب سرو می ساختند با بهره گيری از باد های فصلی و 
 .سرعت نسبتن باالئی دریا نوردی کنندده ها سرنشين و چند ُتن جنس با 

کشتی ها سرنشين های خود را در حوالی دریای سرخ یا دریای عرب سوار می کردند با عبور 
ردند و کبه طرف شمال، دریای چين شرقی سفر مي  از هندوستان و گذشتن از تنگه مراکش

با ورود به ژاپن در نقاط مختلف  .احتمالن در طول چند ماه وارد مجموعه الجزایر ژاپن می شدند

Dunhuang 

Turfan 

Steppe Silk Road 

Oasis Silk Road 

Sea Silk Road 

Xian 
Khotan 

Nara 

Tehran 

Kuchar 

Korea 

Samarkend
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به  20از اواخر عصر جومون. به فعاليت های تجاری، اسکان یابی و ثروت اندوزی می پرداختند
ت ها با عبور از جاده ابریشم دریای يها، ابوس ها، اسرائيلی ها و هيت بعد مردم سومر، فنيقی

اسرائيل باستان قوم در عصر پادشاهی سليمان . جنوب به سرزمين ژاپن سفر کرده بودند
پرداختند و همچنين به   از این جاده به ایجاد مستعمرات صنایع آهن 21دریانوردان تارشيش

تجارت ادویه جات، ظروف سفالی، جواهرات، روغن زیتون، غالت، دارو حتا برده و غيره 
  ی شودناميده منيز و غيره " جاده ادویه جات"از این جهت است که این جاده به . مشغول بودند

 
 
 
 
 

  کشتی  بازسازی شدهنمونه  2فرتور 
 تارشيش در موزه نارا

 
 
  

 
 نارا شاهراهی برای دسترسی به مجمع الجزاير ژاپن بوده است -نانبا - تونای کای هجاده س

از نقشه جاده ابریشم این گونه استنباط شده است که جاده ابریشم محدود به سرزمين های غربی 
رودان به سرزمين های آسيای ميانه  ميانبا عبور از و چين است که از یونان و روم شروع شده 

اما باید دانست که جاده ابریشم تا شبه . ن چين ختم می شودآاز آن جا به هند و سپس به سی  و
جاده آبی با عبور از ریق طآن از  رامتداد دارد و افزون ب ينچو جنوب    جزایر کره، شمال

در ژاپن هم به مناطق . زایر ژاپن گسترش داشته استجاقيانوس هند و تنگه مراکش تا مجمع ال
 .گوناگون نفوذ کرده است

ير دریای جنوب جاده ابریشم با بهره گيری از جریان جزر و مد ژاپنی ابتداء از مهاجرین از مس
از شمال . راه آبی وارد ژاپن می شوند و سپس از راه خشکی به نقاط مختلف ژاپن سفر ميکنند

ای  -23)می یازاکیاستان (نی کو)22 -اویتااستان (اوسا ایهکيوشو وارد و به ترتيب به شهر
استان (توریاک)26 -می یاگیاستان (کاشيما -25)واوکازشياستان (فوجی -24)می ِااستان (سه

                                                  
 دوازدهعصر جومون کهن ترین عصر پيدایش زندگی در مجمع الجزایر ژاپن بشمار می آید که برخی تاریخ آن را به   20

م                               -.از ميالد ادامه داشته است پيشاین عصر تا دو یا سه قرن . هزار سال پيش منسوب می کنند  
21 Tarshish- اندلس از ایالت خود مختار در جنوب اسپانيا .. ذکر شده است انجيلتارشيش نام دیگر اندلس است که در

                                          م                                             -.می باشد که در مجاورت دریای مدیترانه قرار دارد
22 Usa(Oita)- ميتوانيد موقعيت جغرافيائی مکان ها را از روی نقشه ژاپن مشخص کنيد   
23 Nikko(Miyazaki) 
24 Ise(Mie) 
25 Fuji(Shizuoka) 
26 Kashima(Miyagi) 
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مسير دیگر از راه . و غيره ژاپن را می پيمایند - 28)توهوکواستان (هيداکا می کونی - 27)چيبا
مسير دیگری از . شبه جزیره کره و سه تو نای کای است -دریای ژاپن است که شامل مسير چين

فوسو، کوشی، تان گو و پادشاهی ای هآن جا به مقر پادشاهی شمال چين به شبه جزیره کره و از 
 ایزومو قابل تصور است

) اکاساو(نانبا -حرکت مهاجرین جاده ابریشم در ژاپن از مهمترین مسيریعنی مسير سه تونای کای
در این ميان ایستگاه نارا . کيوتو ادامه می یابد -انار -یاماتو - صورت می گيرد که نهایتن به آسکا

نارا "تا بحال این طور تصور ميشد که .جاده ابریشم قابل ذکر است کانون عنوانو کيوتو به 
ولی باید ". ایستگاه نهائی جاده ابریشم است 29شوسواین"یا " آخرین ایستگاه جاده ابریشم است

زیرا جاده ابریشم از این مکان ها  ،رده استباز گو نکبطور کامل گفت این تصور حقيقت را 
 .به نقاط دیگر مجمع الجزایر ژاپن گسترش پيدا کرده استحتا 

 ، و کين32، شيکوکو31، سان یو30از طریق شاهراه سه تونای کای مهاجرین در نقاط شمال کيوشو
ب و هی می جی در این کتا 34ونقاط آکبخصوص شدند که از این ميان  سرزمين ژاپنوارد  33کی

و و هی می نشان داده خواهد شد که نقاط آک در این کتاب. به عنوان نقاط پراهميت یاد می شود
افزون بر آن در . قلمداد می شدندمهاجرین جی حتا از نارا و کيوتو قدیمی ترند و پایگاه اصلی 

با را  يهدر پایگاه های اول باستانی رتوئی و بودائی، مناسک دینی و آثارابطه معابد شين  این کتاب
 .خواهد گذاشتجاده ابریشم به گونه ای همه جانبه به بحث 

                                                  
27 Katori(Chiba) 
28 Hidakamikuni(Tohoku) 
29 Shoso-in- ی نارا نزدیک معبد تودای جی است که اکنون محل نگهداری هدایای با ارزش ناحيه ای در شهر باستان 

پس از مرگ امپراتور . مهمانان جاده ابریشم  است که به دربار امپراتور شومودر قرن هشتم ميالدی شرفياب شده بودند
م                            .همسر او هدایا را در بنای شوسواین جمع آوری کرد و تا به امروز از آن ها  محافظت می شود  

30 Kyushu- به نقشه نگاه کنيد . اشاره به جزیره کيوشو است  
31 Sanyo- مهمترین شهرها شامل کوبه، اوکایاما، . سان یو شامل شهرهای یزرگ، نسبتن بزرگ و کوچک بسيار است

م             –. ناخته شده استهی می جی، هيروشيما و شهر کوچک آکو است که نقطه ورودی مهاجرین به خاک ژاپن ش  
32 Shikoku- به نقشه نگاه کنيد.  
33 Kinki- منطقه کين کی شامل استان های نارا، کيوتو، اوساکا می باشد 
34 Ako- .شهر کوچکی در منطقه سان یو  
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  پيش گفتار
 

  بزرگ ژاپنی از رگه مهاجرین جاده ابریشم بودند قدرتمندان
از مسيرهای گوناگون وارد بودند که اقوام عهد عتيق اسرائيل هاتا از نوادگان باقيماندهخاندان

  ندمجمع الجزایر ژاپن شد
مجمع الجزایر ژاپن چگونه در به عنوان اولين حکومت متحدالشکل  35چوته ییاماتوامپراتوری 

عهد عتيقدر ابتداء الزم است بطور اختصار در باره نقل و انتقاالت اقوام اسرائيلتاسيس شد؟    
مردم اسرائيل از . د اشاره کنمنکه در رابطه ناگسستنی با تاسيس ژاپن دار) هاتاخانداناز جمله (

سليمان در حدود ده قرن قبل از ميالد از مسيردریای جنوب جاده ابریشم حضرت پادشاهی زمان 
زایر ژاپن از اورینت و سپس هند گذشته و  با عبور از کشورهای آسيای شرقی وارد مجمع الج

 پيوندهائی بات خود را که  مشده واز آنجا وارد جزیره کيوشو ومنطقه کين کی می شوند و حکو
. داشت تاسيس می کنند 37یاماتایکوکو و 36یایویعصر   

در سرزمين های (به پرشيا اکثر مردم اسرائيل پيدا کرد انشقاق در زمانی که پادشاهی اسرائيل
آن ها در . ار و صنعتگران به جاده ابریشم روی آوردندآن ها تّج مياناز  ومی گریزند ) ماد

پادشاهی  پادشاهی ُختن، . را تاسيس کردند سکنا گزیدند و حکومت های شاهی مسير جاده ابریشم
هاتا در شکل گيری سلسله های امپراتوری هاتا،  خاندانافزون بر آن . از آن جمله اند 38یواچی

در شبه جزیره کره بوده  دو پادشاهی اخير( 40سيالپادشاهی ، 39بکجیپادشاهی فویو، پادشاهی 
ائيلی هائی که بدین گونه به جاده ابریشم اسر این سطور نگارنده. و غيره نقش داشته اند) م - است

  .هاتا ذکر می کندخاندانهجوم آوردند را با نام عمومی ) م -به سوی ژاپن و کره(شرقی 
داشت گروه بزرگی از  شکوفائیسه قرن پيش از ميالد در دوره ای که امپراتوری هاتا در چين 

آن ها از مسير شمال کيوشو، . وارد مجمع الجزایر ژاپن شدند 41خوفودریا نوردان با سر کردگی 
سواحل سه تو نای کای، کين کی و سواحل اقيانوس آرام و دریای ژاپن به خشکی راه یافتند و 

                                                  
35 大和朝廷＝Yamato-chotei 
36 弥生＝Yayoi- تا پانصد سال پيش  هزار سال پيش شروع می شوددوازده تاریخ جامعه ژاپن از عصر جو مون در

دو قرن بعد از ميالد ادامه دارد که بعد از آن وارد عصر پيدایش  عصر یایوی تا .از ميالد درعصر یایوی ادامه پيدا می کند
 قبور می شویم

37 邪馬台国＝Yamataikoku-  ه اکثر پژوهشگران مکان آن را در جزیره کيوشو کیاماتایکوکو مملکت مستقلی بود
روایت است که در این مملکت هنگامی که سالطين مرد از برقراری . ميدانند قرن بعد از ميالد و تاسيس آن را در سه

را به پادشاهی بر ) می کو هیبه نام (آرامش و سرسامان دادن به اوضاع اجتماعی عاجز شدند برای اولين بار یک زن
کوجی در کتاب . ن های بيشتر جلوگيری شددر زمان این پادشاه زن اوضاع اجتماعی سروسامان گرفت و از بحرا. گماشتند

م                                               -.دیگر خود اصل و نسب این زن را خارجی و از مهاجرین جاده ابریشم ذکر می کند  
38 弓月王国=Yueh-Chi- م -.مردمی ایرانی تبار بودند که از منتهااليه شرق آسيای ميانه مهاجرت کردند  
39 百済 Bekje 
40 新羅 Silla 
41 徐副＝Xufu - شخص استوری است که از چين به دستور هاتا برای یافتن داروی ضد پيری وضد مرگ با گروه

نام این . اما او که عاجز به یافتن این دارو می شود هرگز به چين باز نمی گردد. خود از راه دریا به ژاپن سفر ميکند
در شهرهای  .کسی است که کشت برنج را در ژاپن رواج داد شخص استوره ای به ژاپنی جوفوکو است و معروف به

م                            -. بسياری در ژاپن مسجمه این شخص به نشانه احترام از او ساخته شده است
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پس از انقراض  اینافزون بر . را پی ریزی کردند یایویعصر پيشين  نيمهمحدوده فرهنگی 
اما این دسته از پناهندگان به جهت . پناهنده شدند امپراتوری هاتا بسياری به شبه جزیره کره

از کره به  42اجتناب از وقوع اغتشاش در سرزمين های حکومت های بکجی، سيال و گوکوریو
   .مجمع الجزایر ژاپن نقل مکان کردند

چی که خود را از تبار تنی، یوِابنابراین از سه قرن پيش از ميالد مهاجرین بسياری با ریشه ُخ
این مهاجرین به . انستند از طریق شمال کيوشو به سه تو نای کای و کين کی وارد شدندهاتا ميد
به امپراتوری یاماتوچوته ی  پرورش کرم ابریشم، معمار و طالکار در دربار کاردانانعنوان 

  .کار گماشته شدند
 سيال، بکجی،(از حدود قرن چهارم ميالدی است طوایف سوارکار منتسب به حکومت های فویو

این مهاجرین در  .در مجمع الجزایر ژاپن سکنا گزیدند 44و کاسی ها 43و همچنين کایا) گوکوریو
" 46پادشاهی آسکا"و " 45پادشاهی تان با"، "پادشاهی هاتا"شمال کيوشو و منطقه کين کی و غيره

 امپراتوری استقرار باو غيره را تاسيس کردند و در نهایت حکومت متحد مهاجرین قدرتمند را 
   .تحقق بخشيدند چوته ییاماتو

تاکيد ميکند از نوع سوار کاران ساده  نيز 47ئوِاِانو آقای آن طور که" اقوام سوار کار"اما این 
در مسير جاده ابریشم به فعاليت مللی هستند که آن ها . نيستند 48گوسمناطق شمالی و یا ملل تون

همه فن ملل  و حتا گشور گشائی پرداختند و به  مستعمره سازیهای تجاری، تبليغات دینی، 
  .شده بودندتبدیل  حریف

، هاتا، 50، سوگا49مونوبه خانداندر اطراف دربار یاماتو چوته ی قدرتمندان بسياری منتسب به 
و غيره وجود داشتند که  55و کوسه 54، هه گوری53، کينو52، اوتومو51فوجی وارا، کاتسوراگی

اما آن ها به تنهائی از قدرت .  ندی پادشاهی می دانستمدعرا د خودر عين حال سرکردگان آن ها 
کنترل کامل آن ها الزم برای  کفایتچون از عاجز بودند و درباریاماتو هم دربار  درصدارت 

آن ها  این ها، افزون بر .برخوردار نبود برای حفظ حکومت چاره ای جز سازش با آن ها نداشت
  .56بودند و فاتح مردم بومی جومونریشم جاده اب قاره ایاز خيل قدرتمندان مهاجر 

                                                  
42 高句鬣 Gokuryo 
43 伽耶＝Kaya- م -.کایا هم حکومتی در کره بوده است  
44 月氏-   در چين به . ردم اقوام کاسی هستند که تبارشان به کاسيت های حاشيه دریای خزر یا کاسپين پيوند دارداین م

م                                                                                                 -.مردم معتقد به ماه مشهور بودند  
45 丹波王国＝Tanba-oukoku 
46 飛鳥王国＝Asuka-oukoku 
47 江上波夫-  م -.کتاب های بسياری در باره تاریخ ژاپن و اقوام سوار نظام باستان که به ژاپن آمدند نگاشته است  
48 Tungus-  اشاره به مللی است که به زبان تونگوسی سخن ميگفتند و در منچوری چين و سيبری یا شرق دور زندگی

                                                                                               م                                -.ميکردند
49 物部氏＝Monobe 
50 蘇我氏＝Soga 
5151 葛城氏＝Katsuragi 
5252 大伴氏＝Ootomo 
53 紀氏＝Kino 
54 平群氏＝Heguri 
55 巨勢＝Kose 
56 縄文＝Jomon- وازده هزار ساله آن روایت کهن ترین جامعه در تاریخ اجتماعی ژاپن بشمار می آید و از قدمت د
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 به ژاپن هم سفر کرده بود عصرعتيقپادشاهی اسرائيل  کشتی تارشيش
هاتا در آن ریشه داشت توضيح خاندانکه  عهد عتيقابتداء در باره چگونگی پادشاهی اسرائيل 

که در سرزمين فلسطين تاسيس شد  عهد عتيق حدود ده قرن قبل از ميالد پادشاهی اسرائيل. ميدهم
نزاع بين یوسف و داوود که در . برخوردار بود شوکتو سليمان از شکوه و دوودر زمان دا

در . اسرائيل به دوازده شاخه شد بنیسرتاسر سرزمين فلسطين گسترش یافت سبب انشقاق قوم 
ن های تحت زمان پادشاهی سليمان که اورشليم را به پایتختی انتخاب کرده بود سرزمي

دجله و فرات تا دریای سرخ و سرحدات پادشاهی مصر گسترش پيدا رود فرمانروائی او از ميانه 
  .کرد و راه های تجاری مهم دریای مدیترانه و اورینت را نيز در تصاحب خود در آورده بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

           
از خانواده  .1020موقعيت توزيع جغرافيائی اسباط دوازدهگانه بنی اسرائيل در کنعان در سال 3 فرتور 

مرکز مکانی دو قوم يهود و . قوم دان در دو ناحيه مستقر بودند. يوسف دو قوم افرائيم و مناسه مشتق ميشود
 .شفاف نيستشمعون 

، افرائيم، ، اشير، جاد، : در نواحی جنوبی دو قوم يهود و شمعون مستقر بودند حال آن که در شمال ده اسباط اسرائيل(
 )م -، الوی و روبين نفتالی، دان، زبولون، 

 
اما در سرزمين های تصاحب شده مردم بومی که برخی تبعيد می شدند و یا تحت فشار قرار  

شاه در زمان سليمان عهدنامه هائی بين آن ها و . قاومت های جانانه نشان ميدادندداشتند از خود م
شد و همکاری برای ساختن کشتی  مبادلهکه در فن دریانوردی ید طوالئی داشتند  فنيقی حيرام

بدین وسيله آن ها از راه دریای مدیترانه، دریای سرخ، اقيانوس هند به . ممکن گردیدهای تجاری 
                                                                                                                                                  

م -.به ماهی گيری و شکار اشتغال داشتنددر این جامعه اوليه مردم بومی ژاپن . می شود                                       

   اورشليم   غزه

 بيت المقدس

 رود اردن

   يهود

شمعون

 بنيامين

 مناسه

 يساکار
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آسيای جنوب شرقی، چين و ژاپن مهاجرت کردند و برای کار تخليص فلزات در این کشورهای 
 .تارشيش قابل ذکر استکشتی سرنشينان در این ميان فعاليت . مستعمره ساختند مکان ها

. سليمان از سواحل دریای مدیترانه، اورینت و دریای جنوب جاده ابریشم غنائم بسيار بدست آورد
ه و زیورآالت برای تزئين قصر اسرائيل، غالت الزم برای تغذیه گنجينه های طال و نقر

، غذای احشام، اسب برای ارابه جنگی، گاو و گوسفندی که برای فدیه کردن راهبانکارمندان و 
برای ساخت کشتی و باالخره همسر و همخوابه های  الواربود، مصالح سنگی برای ساختمان، 

با وارد کردن اسب از کوهه و ارابه  اینافزون بر . دزیباروی خارجی را بسيار جمع آوری کر
 .جنگی از مصر یک سپاه سوار نطام دوازده هزار نفره را سازمان داد

تارشيش شکوفائی و رضایت بی سابقه ای برای  دریانوردانفعاليت های جهانی تجاری بوسيله 
وانان شيبائی، فن آوران مل نوعدریا نوردان تارشيش با سرنشينانی از . سليمان به ارمغان آورد

 تامستعمرهيتيتی و نخبگان ابوسی در نقاط مختلف هند و شبه جزیره مالی پایگاه های توليدی یا 
آن ها مخصوصن گارگاه های تخليص مس و آهن را در پایگاه های دریای . را ایجاد کردند

آثار باقيمانده از گارگاه های تخليص مس و آهن عهد عتيق که در . جنوب جاده ابریشم بنا کردند
هند و کشورهای جنوب شرقی آسيا و چين و ژاپن گسترش داشت حاصل فعاليت های سپاه دریا 

 يش استنوردان تارش
در شمال کيوشو می انجامد که  57اسکان گزینی دریانوردان تارشيش به تاسيس کشور توبيو کوکو

در عصر باستان در   سازی مستعمرهاین فعاليت های . در آن جا به توليد آهن می پرداختند
عصر یایوی با برگشت پانصد ساله به عقب "جمعبندی تحقيقات موزه ملی تاریخ فلکلور ژاپن که

مس  و آهن ،مهاجرین توليدات. بازتاب یافته است " ز هزار سال قبل از ميالد شروع شده استا
خود را با عاج فيل، ادویه جات، اسب و ادوات نظامی تعویض می کردند و به اورشليم می 

 .بردند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
  

 نقل و انتقال اقوام اسرائيل عهد عتيق و خاندان هاتا    4  فرتور              
 

                                                  
57 東表国＝to-byou-koku 

اسکيتایسکای   

 اسرائيل عهد عتيق
 پادشاهی کوشان

 پرشيا

پادشاهی یوِاچی دریای سياه
دریاچه بایکال

اقوام سکائی

ُختن

دریای عرب

هاتا

باکتریاتانگ

 کره

 ژاپن

 هاتا

 فوجی وارا 

 یاماتوچوته ی

 کشور فویو
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 بطرف شرق در جاده ابريشم بنی اسرائيل  قبايل دهگانهحرکت تدريجی 
که شاهد وقوع انشقاق " اسباط دهگانه اسرائيل عهد عتيق که ناپدید شدند" ،قبایل دهگانه شمالی

 سلطنت بودند چگونه مردمی بودند و در کجا نا پدید شدند؟
دوران پادشاهی سليمان در اسرائيل عهد عتيق که با تصاحب مستبدانه مستعمرات، انحصار 

نه فقط . فروپاشيدفدیه دهی همراه بود طولی نکشيد  و قربانی حاصل از افراط ارضای تجارت و
مستعمرات، مردم بومی و حتا حاميان خود مردم از سوی کشورهای همسایه بلکه از طرف 

قبل از ميالد و درست بعد از  925در سال. بوقوع پيوستهائی  سليمان مخالفت ها و شورش
و دیگری در    شمال شامل ده قبيلهفوت سليمان سلطنت قبایل بنی اسرائيل به دو پاره یکی در 

سلطنت قبایل بنی اسرائيل در شمال در سال  .جنوب شامل دو قبيله یهودی انشقاق پيدا کردند
اسير  اوبدست  مردم سامریهمنقرض شد و  آشورپادشاه  2قبل از ميالد بدست سارگون  722
ومت پادشاهی جدید قبل از ميالد قبایل یهودی خطه جنوب هم بدست حک 606در سال . گردیند

 .دندتاسيس شده بود اسير گردی کلدانی هابابل که توسط 
مردم دولت اسرائيل شمالی در هفت قرن قبل از ميالد خود را از یوغ امپراتوری آشور رها 

سياست دولت پادشاهی هخامنشی آن زمان هم با مردم    .کردند و به آغوش پرشيا پناه بردند
قبایل بنی اسرائيل از آن زمان در موقعيت تاجر و مهاجر از . کرداسرائيل با سعه صدر برخورد 

سفر به سرزمين های آسيای ميانه، جنوب  ،راه های خشکی و آب جاده ابریشم به طرف شرق
از طرفی قوم یهود بنی اسرائيل هم که به دست . روسيه، مغولستان و چين را آغاز کردند

و شماری از آن ها به طرف شرق به  58ست فرار کندتوان اسير شده بودحکومت تازه تاسيس بابل 
این مهاجرین از مسير های گوناگون، . سرزمين های افغانستان پاکستان و هند سرازیر شدند

جاده ابریشم، مسير چراگاه های جاده ابریشم، مسير دریای جنوب  )آبادی های(واحه های مسير 
ی طریق کردند و به سرزمين ژاپن وارد جاده ابریشم و همينطور مسير حرکت اقوام سوارکار ط

آن ها در ژاپن قدرتمندانی از جمله هاتا، فوجی وارا شدند که در دربار امپراتور به گونه . شدند
 .نفود را تحميل کردندای همه جانبه 

سرپوش گذاشته شده  حقایق یهودی های ژاپن باستانبر "در کتاب خود تحت عنوان 59ناکاهارا
دان، از جمله قبایل معتقد است که از بين اسباط دوازده گانه بنی اسرائيل احتمالن ُنه قبيله  "است

زبولون، شمعون، الوی، روبين، یوسف، جاد، یساکار و یهود وارد سرزمين ژاپن شده اند ولی 
 .قبایل نفتالی، اشير، بنيامين به این سرزمين سفر نکرده اند

در بين آن . ن از باورهای توحيدی دین یهود پيروی نمی کردنداسباط دهگانه بنی اسرائيل لزوم 
برخی از آن ها حتا مکتب های اسرار . ها پيروان بودائی، زرتشتی و یا مانوی هم وجود داشت

) م -شاخه ای از بودیسم در ژاپن(یا آميدا پرستی   )م -بودیسم ميترائی(از جمله باورهای ميروکو
 .کرد کدرتنوع گسترده باورها ماهيت اصلی آن ها را . کردند و یا مکتب های تلفيقی را ابداع

 
 

                                                  
زیر یوغ  در بود کهکوروش بزرک ناجی این دسته از اسرائيلی های یهود " عقاب شرق"الزم به یاد آوری است که  58

  م. مورد ذکری نکرده است ایننگارنده در  .اسير بودندپادشاه بابل 
59 封印された古代日本のユダヤ、中原和人―たま出版 
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 هاتا از قدرتمندترين افراد در ژاپن باستان ميتوانستند مهاجرينی از امپراتوری هاتا بوده باشند
هستند کسانی که خواستگاه هاتا را بنا به روایت خودش از امپراتوری هاتا و پادشاهی یوِاچی 

با همين روش فوجی وارا . هاتا و یا زمان قبل از آن سخن نمی گویند گذشتهميدانند ولی آن ها از 
و سوگا را ناگهان بر صفحه تاریخ ظاهر ميکنند بدون این که از گذشته آن ها سخنی به ميان 

آن ها خواستگاه این افراد را که . به عبارتی آن ها خود را در تنگنای استوره گم ميکنند. بياورند
 .آسيای ميانه و اقوام اسرائيل عهد عتيق می باشند پنهان می کنند از نسل اورینت،
می دانند لزومن بی اساس " امپراتوری هاتا    نيای"هاتا خود را از  خانداناین سخن که 

در  2اقوام اسرائيل عهد عتيق پس از رهائی از انتقال اجباری به بابل بوسيله سارگون   .نيست
خلق کردند و سپس در جاده ابریشم به طرف شرق مهاجرت بلندی های پرشيا کشور ماد را 

 .کردند و پادشاهی یوِاچی را تشکيل دادند
در قرن سوم قبل از ميالد اسکندر مقدونی یونانی به طرف  60کاشيما مرحوم طبق نوشته های

در این زمان . کرد مغلوبشرق اورینت لشکرکشی کرد و آخرین پادشاه هخامنشی داریوش را 
قوم شمعون یکی اقوام پادشاهی یهودی جنوب با اسکندر همکاری نظامی کرد و در افغانستان 

پادشاه باکتریا شعبه ی کشور باکتریا  61دیئودوتوس .را تاسيس کرد) م -بلخ(فعلی پادشاهی باکتریا
 .اتوری گردیدقبل از ميالد تبدیل به امپر 222تاسيس کرد که در سال در خطه غرب چين را 

در باکتریا این  .امپراتوری در خاک چين نخستين، این کشور امپراتوری هاتا بود، تعجب نکنيد
کشور را کشور بزرگ هاتا می خواندند و این نشان ميدهد که وطن اصلی هاتا هم همين کشور 

 62ریوفوایبدین گونه اولين امپراتور یک اسرائيلی از قوم شمعون بود که پدر او هم . بوده است
 .یک ثروتمند بزرگ اسرائيلی از تبار پرشيا بود
 نخستينبه نگریم متوجه خواهيم شد که ارتش  63اگر با دقت به تندیس های تمام قد تراکودا

بنابراین می توان گفت که امپراتوری هاتا . امپراتور به سبک ارتش پرشيا آراسته شده بودند
 .يس شدبوسيله یک اسرائيلی با تبار پرشيائی تاس

 

                                                  
60 鹿島 昇 
61 Diodotus(250BC~125BC) 
62 呂不韋＝Ryofui 
63 Terracotta army-  تندیس در اندازه های واقعی انسان  8000تندیس های سربازان عصر هاتا می باشد که حدود

باستانی سی آن چين کشف شدند در شمال غربی شهر  
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  )تصوير از مترجم) (کشف تعداد بيشمار تنديس های سپاه سوارکار ارتش تراکودا در نخستين امپراتوری هاتا    5فرتور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

با ظاهر . و سرباز ارتش امپراتوری هاتا) شخص ايستاده درسمت چپ ازروبرو(در نمايشگاه تراکودا افسر    6 فرتور
 )موزه هنر موری در اوئنو(دارندارتش پرشيا شباهت 

 
با وجود این . پانزدهمين نسل هاتای امپراتور قلمداد می شود 64طبق شجره نامه هاتا، کاواکاتسو

که از نقطه نظر دوره تاریخی جور در نمی آید ولی با توجه به حادثه مهاجرت خوفو و 
پناهجویان دیگر باید پذیرفت که هاتاهای زیادی بودند که از مسير دریا مهاجرت کردند و در 

 .نقاط گوناگون ژاپن سکنا گزیدند
در زبان کره ای " پاتا"واژه هاتا از واژه. ر این جاده ابریشم دریائی هم وجود داشتافزون ب

این نظریه هم وجود دارد که فرد هاتائی یا . عصر سيال که به معنای دریا است مشتق شده است
 .باشدفرد دریا اشاره به شخصی است که از شبه جزیره کره با گذشتن از راه دریا مهاجرت کرده 

 

                                                  
64 河勝＝Kawakatsu 
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سمت راست از    7فرتور
تصوير شاه ختن در : روبرو

 ،دون هوانگ
    هاتا يا: سمت چپ

Qin-shin-huan  ) 
 )تصوير از مترجم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
همان گونه که در سطور پيشين متذکر شدم در ده قرن قبل از ميالد در زمان سلطنت سليمان 

وبا گذشتن ازهند و آسيای بسياری از آن ها با عبور از دریای جنوب در مسير جاده ابریشم 
در دریای اقيانوس آرام هم در مسير جزر و مد ژاپنی . جنوب شرقی به ایجاد مستعمرات کوشيدند

 .بسياری از این هاتا ها در آب های نزدیک مجمع الجزایر ژاپن پراکنده شدند
 

 تن پادشاهی واسط هاتا در مسير جاده ابريشم بودپادشاهی ُخ
این کشور . تن در واحه ی جاده ابریشم حاشيه جنوبی بيابان قره قوم به شوکت رسيدپادشاهی ُخ

پرورش کرم ابریشم و توليدات در آن آباد وطن خانواده هاتای اسرائيلی عهد عتيق است که 
شد و به کشورهای می ، طال و جواهرات توليد فرش   پنبه، ُختندر    .داشتبسيار ابریشم رونق 

تن از استعداد کشاورزی و گله داری هم ضمنن زمين ُخ. عرضه می شدآن شرق و غرب در 
تن از نظر توليدات ابریشم بخصوص در منطقه از انحصار برخوردار بود و ُخ. برخوردار بود

با داد و ستد در مسير جاده ابریشم قادر شدند ثروت هنگفتی به  به خانواده شاه  ار و منسوبينتّج
   .دست بياورند
 .بلکه مکانی برای پرورش ادیان نيز بودکه رواج داشت گردش آثار مکتوب نبود  در ختن تنها

. شودوقتی صحبت از مردم اسرائيل عهد عتيق می شود محدود به پيروان دین یهود نمی 
تمام اهالی آداب بودائی را رعایت " یاد آور می شود   66در کتاب خود نيز 65يانآنطوری که فاک

تن آئين بودیسم از طریق هند و قندهار به ُخ، "از رعایت آسان آن با هم لذت می برند می کنند و
                                                  
65 Fa-hsien; Faxian- م -.راهب مسافر چينی که در اواسط قرن چهارم و پنجم ميالدی می زیسته است  
66 雲行紀 
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 زیادی ساخته می شود که شرایط مناسبمعابد  یابد و همزمان تندیس های بودائی و انتقال می
تعداد زیادی از . کاهنان و عالقه مندان به باورهای بودائی فراهم می گردددسترسی الزم برای 

از آئين " 67نامه تانگ"در کتاب. تنی در جاده ابریشم رفت و آمد داشته اندُخودائی بکاهنان 
تعداد بيشمار هاتا از این پادشاهی ُختن با عبور .  است رایج بودهرزتشت یاد می شود که در ُختن 

   .از شبه جزیره کره به خاک ژاپن وارد شدند
پادشاهی واحه ی ُختن بارها بوسيله کوچ نشينان سوارکار مناطق همجوار مورد هجوم قرار 

ُختن کانون اجماع و .  زمانی مردم کاسی و امپراتوری کوشان بر آن غلبه کردند. گرفته است
و ادیان جاده ابریشم از جمله یونان، رم، ميان رودان، پرشيا، هند، قندهار و ها تلفيق فرهنگ 

در قرن هفتم ميالدی تحت تسلط سلسله تانگ در می آید و از قرن دهم ميالدی . وده استغيره ب
  .در نهایت سير اضمحالل را می پيمایدبا هجوم امپراتوری اسالم به بعد 

 
  مسيحيت ابتدائی بوسيله پادشاهی یوِاچی به ژاپن منتقل شد

مقر پادشاهی  68کوه تی آن شاندر جاده ابریشم چراگاهی در منطقه یاماتو در شمال سلسله قلل 
که متشکل از پادشاهی اسرائيل شمالی درسامریه  مردمکشور یوِاچی بوسيله . یوِاچی واقع بود

ضمنن فرقه مذهبی مسيحيت ابتدائی که در  . اسباط جاد، روبين، مناسه بودند تاسيس گردید
امپراتوری رم غربی مورد فشار قرار گرفته بودند و به اورشليم گریخته بودند به پادشاهی یوِاچی 

 )69نقل از کتاب سومی کاوا.(پيوستند
به مجمع بسياری مهاجرت های سازمان یافته هم در حدود قرن چهارم ميالدی از این پادشاهی 

در نام مناطق یاماتو در خطه کين کی ژاپن " یاماتو"اقتباس واژه . ورت گرفتالجزایر ژاپن ص
این واژه در زبان عبری . از یاماتو پایتخت پادشاهی یوِاچی قابل تصور است)م -استان نارا(

  . را می دهد "خدا بندگان" معنای
آن ها خود را هاتای فوت شده ميدانند "در باره مردم هاتا در پادشاهی یواچی می نویسد، 70یکتاب

این ها مردمی بودند که در ساختن دیوار بزرگ ". که برای فرار از رنج به کره مهاجرت کردند
سختی و رنج های بسيار قصد تحمل ولی پس از . چين بوسيله امپراتوری نخستين هاتا بسيج شدند

 این کتاب ضمنن در . را پایه گذاشتند 72نو کره ِب 71ره کره کردند و در آنجا کره هاتاشبه جزی
در آن جا آواز، رقص و مشروب خواری و بی  بود، عيش و نوشکره هاتا مرکز "آمده است که 

عادت به آوارگی در مردم زیاد در این دیار  .نواختن بسيار مورد استقبال قرار می گرفت 73وا
  .درست عاداتی را که در بين اقوام بنی اسرائيل دیده می شد تداعی ميکند ."دیده می شد

آن ها در قرن سوم ميالدی در ساختن ممالک کره هاتا، بکجی، سيال و کایا شرکت کردند و از 
ممالک به مجمع الجزایر ژاپن  وابسته بهطریق این ممالک و یا در پيوند با اصحاب قدرت 

                                                  
67 「唐書」＝tosho 
68 天山＝Tian Shan 
69 清川理一郎著「猿田彦と秦氏の謎」 
70 「後漢書東 伝」 
71 秦韓＝Shinkan 
72 弁韓＝Benkan 
73 琵琶＝Biwa- م                                -.یک الت موسيقی زهی است که ریشه در عود یا قانون ایرانی دارد  
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پادشاهی یوِاچی همچنان . در دربار یاماتو چوته ی نفوذ خود را تحميل کردند مهاجرت کردند و
 74گااو زونگبرای زمانی به شکوه و شوکت خود ادامه ميدهد تا نهایتن بوسيله تهاجم نيروهای 

 .سلسله تانگ منقرض می شود
ت اعالحضرت یوِاچی از ایال 76در زمان امپراتور اوجين" 75نيهون شوکی"طبق توصيفاتی در

امپراتور نماینده خود کاتسوراگی سوتسوهی کو را   .ميکندژاپن را بکجی تقاضای شهروندی 
متقاضی از سد و بيست استان روان ميدارد و سرزمين  60000برای استقبال از تعداد 

ظاهرن استقبال از این تعداد متقاضی سبب مباهات . می بخشدکاتسوراگی در یاماتو را به آن ها 
  . ستدستگاه شده ا
. محسوب ميشد و نشان از عظمت قدرت هاتا داشتمهاجر باالترین تعداد تعداد  ایندر آن زمان 

  .اما تعداد مهاجرین در کاتسوراگی زیاد نبود بيشتر آن ها به مناطق دیگر مهاجرت مجدد کردند
 

  با قبايل سوارکار اسکيتای متحد شدند اقوام کوچ نشين اسرائيلی
شين بودند ولی از اسب در کشاورزی یا برای حمل ونقل عتيق کوچ ن اقوام بنی اسرائيل عهد

شاه سليمان اسب را برای امور نظامی بکار گرفت و از این طریق سپاه . استفاده نمی کردند
و ارابه ) م - ترکيه فعلیدر(77اسب را از منطقه کوِا در دشت کریکيا. سوارکار نظامی فراهم آورد

به ارابه بست و با گزینش نظاميان حرفه ای و سربازان جنگ را از مصر وارد کرد، اسب را 
تشکيالت ارتش و اسرائيلی های سوار . آور به تشکيل یک ارتش عظيم سوار نظام اقدام نمود

گرفتهبه ميراث نظام بعدها بوسيله اقوام سکائی اسکيتای، امپراتوری پرشيا و امپراتوری هاتا      

اقوام کوچ نشين اسکيتای که به ملل زبان های هند و اروپائی تعلق داشتند در مناطق شمال . شد 
 آن ها هنگامی که به سالح فلزی و ادوات اسب. دریای سياه در آرامش زندگی می کردند

مجهزشدند ارتش نظامی سوار کاران را سازمان دادند و از شمال دریای سياه به آشور و فالت 
تند و در حدود سال های شش قرن قبل از ميالد کشور اقوام سواران را بنيان گذاشتند که ایران تاخ

سکاها در عين غارت های مسلحانه . بر سرزمين های وسيع جنوب روسيه و قفقاز حکمرانی کرد
آن ها پشم و احشام و مواد غذائی صادر می کردند و در . داشتندبا مستعمرات یونان داد و ستد 

قيمتی، ظروف سفالی و شراب وارد می کردند و از این راه به سود فراوانی دست  عوض فلزات
  .یافتند

در فرایند تاسيس حکومت تهاجمی و جنگجویانانه سکاهای اسکيتای اسرائيلی های با نفوذ از 
اسرائيلی ها به جهت . ه آن ها پيوستندیان درباری، تجار و صنعتگران به جرگجمله پناه جو
جارت، قدرت مالی و فن آوری و استعداد ترفند زنی در حکومت سکاها جای پا باز توانائی در ت

  .کردند
مشهور بود " جاده طالئی"سپاه سواران سکای اسکيتای در چراگاه های مسير جاده ابریشم که به

تا اقصا نقاط به تاخت و تاز می پرداختند و از این طریق عالوه بر تجارت به غارت دست آورد 
                                                  
74 高宗＝Gao Zong م               -یکی از سالطين قدرتمند سلسله پادشاهی تانگ در چين                              
75 日本書記＝nihon-shoki- شود و در باره روایاتی از دوران  می تاليف کتابی که در قرن ششم و هفتم

                    م                                                                        -.امپراتوری های اوليه جامعه ژاپن است
76 応神天皇＝oujin-tenno- م                                -.پانزدهمين نسل امپراتور در تاریخ ژاپن است           
77 Kirikia 
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  .نيز دست می آزیدند کشاورزان
اتحاد اقوام سواران اسکيتای با اقوام اسرائيلی متنفذ اقدامات سکاها را در تصاحب مستعمرات 

و پادشاهی کوشان از آن  )اشکانيان(پادشاهی پارت ها. گسترده و تاسيس کشورها تسهيل می کرد
) م -تایوان امروز(و چينرفته رفته نفوذ فرهنگ اسکيتای از آسيای ميانه تا مغولستان . جمله اند

کومت های کوچ نشين سوارکار از جمله تاتارها، ترک ها و گسترش یافت و نهایتن به تشکيل ح
آثار این نقل و انتقاالت به شبه جزیره کره و مجمع الجزایر ژاپن نيز گسترش . هون ها انجاميد

   .یافت
  .اقوام سکای اسکيتای است نقش رهبری داشت از تبار ار یاماتوچوته یفوجی وارا که در درب

برخی او را .  از دیرباز تا امروز در باره تبار فوجی وارا نظریه های متفاوتی ارائه شده است
در شبه (یا منتسب به دربار از تبار اقوام سيال، بکجی، کایا  عادیچه به عنوان یک شخصيت 

ولی اگر باز هم به اعصار پيشتر برگردیم برخی فوجی  ،یا تانگ چينی ميدانند )م - جزیره کره
را بنيان گذاشت ) م -در شرق چين(وارا را به سکای اسکيتای از تبار پرشيا که کشور فویو

 در پرشيا اسکيتای را قوم سکا می نامنند و در چين با ترجمه آوائی واژه سکا. منسوب می کنند
یکی ه معتقدست فوجی وارا از نيای قوم یسکار نظریه دیگری وجود دارد ک. می نامند" 78سکو"

اقوام دوازدهگانه بنی اسرائيل عهد عتيق است که با کشتی تارشيش وارد خاک ژاپن شد و در از 
سکای اسکيتای در و هاتا  79بعد از قبایل ناکاتومی. کيوشو مملکت یاماتایکوکو را بنيان گذاشت

افرادی با تبار مردم دریای جنوب و واحه های  فوجی وارا خانداندر . می یابدفوجی وارا تبلور
 80ناکاتومی، هاتا و کان خاندانسخن کوتاه فوجی وارا ترکيبی از سه . جاده ابریشم یافت می شود

وقتی صحبت از اقوام واحه های جاده ابریشم می شود کسانی بجز اقوام سکای  .می باشد
 یغربشهرهای ميالد زمانی که به  این اقوام چهار قرن قبل از. اسکيتای قابل تصور نيست

. ناميده شدند بيگانگان شمالی هجوم بردند بوسيله مردم بومی) فعلی 81شان سیاستان ( چين
. افزون براین آن ها در پرشيای شرقی با همکاری قبایل دیگر امپراتوری پارت را تاسيس کردند

و باکتریا فرمانروایی خود را از  )م -سلوکيان(س از فائق آمدن بر پادشاهی هلنيستیکشور پارت پ
طرف غرب به آذربایجان و ارمنستان و از طرف شرق تا افغانستان و پاکستان و شمال غرب 

این پادشاهی به پادشاهی . بود) ميترائيسم(پادشاهی پارت پيرو آئين مهرپرستی. هند گشترش داد
بنا بر . هم ناميده می شود) م -به معنای آراميدن استدر زبان ژاپنی (82اشکانيان یا آنسوکو
استان که نام منطقه فرهنگی با اهميتی در  84پژوهشگر ژاپنی واژه آسکا 83استدالل کوری موتو

) در قوچان امروزیا آسکا (از نام اولين پایتخت این پادشاهی در ایران که آسک ژاپن استنارای 
بوسيله ساسانيان سلسله شاهنشاهی اشکانيان در قرن سوم ميالدی  .باشد مشتق شده است

                                                  
78 塞＝saku 
79 中臣氏＝Nakatomi 
80 韓＝Kan- م  -اقوامی از شبه جزیره کره  
81 Shaanxi 
82 安息＝ansoku 
83 栗本慎一郎：シリウスの都、飛鳥 
84 飛鳥＝Asuka- در قرن ششم . واژه آسکا به معنای مرغ پرواز است و محل آسکا در استان فرهنگی نارا می باشد

آثار . تا هشتم ميالدی فرهنگی که در آسکا شکوفا شد نماینده یک دوره تاریخی ژاپن است و از اهميت باالئی برخوردار
م                                        -.خوردار استفرهنگ ایران باستان در این خطه بسيار  و از اهميت فوق العاده ای بر  
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سکاهای اسکيتای مکان های مهم چراهگاه ها و واحه های جاده ابریشم خشکی و . فروپاشيد
با یونان در خطه غرب و به داد و ستد سواحل غربی اقيانوس هند را در تسخير خود در آوردند و 

را شدند، کانيشک  آن ها سبب شکوفائی کشور باکتریا. رونق بخشيدند کشورهای آسيا در شرق 
نوادگان اقوام  .و آئين بودیسم تلفيقی جاده ابریشم را ترویج دادند برگزیدندپادشاهی کوشان  به

مانند ساکا )(کاقوم س(ژاپن بيوت فوجی وارا، ساکاسوارکار با نفوذ در چين، شبه جزیره کره و 
مذهب کهن و بومی (شينتو این قدرت ها در فرآیند شکل گيری آئين .دتشکيل دادنرا ) ئوِا، ساکادو

  . و ترویج بودیسم بطور جدی تاثير گذار بودند) م -ژاپن قبل از رواج بودیسم

 نقل و انتقال اقوام سکای اسکيتای و خاندان فوجی وارا    8 فرتور
  

  بودند که بابل را تسخير کردند تبار اقوام کاسی، کاسيت ها
است که از چهار قرن قبل آسيای ميانه اقوام کاسی یکی از قبایل شاخص سوارکاران جاده ابریشم 
برخی کاسی ها را اقوام جداشده از . ستاز ميالد تا قرن دوم ميالدی در این خطه فعاليت داشته ا

سکای اسکيتای ميدانند ولی من از نظریه کاشيما که تبار کاسی ها را به اقوام آریائی 
کاسيت ها از شانزده قرن قبل از ميالد به مدت . منتسب ميکند حمایت می کنم) کاسيت ها(کاشی
زمانی که . پادشاهی بابل بوسيله هيتيت ها شکست خورد لیسال بر بابل حکمرانی کردند و 250

خطه  .زادگاه خود آناتولی بازگشتند کاسيت ها مجددن بر بابل حکمرانی کردندهيتيت ها به 
فرمانروائی کاسی ها محدود به ميان رودان نمی شود، سرزمين های پرشيا، تا مرز رودخانه هند 

آن ها به  م این سرزمين هادر مسير جاده ابریش. بودتحت الشعاع  فعاليت های این قوم سوارکار 
در منابع تاریخی چين کاسيت . و اسب جنگی می پرداختند بافندگیمحصوالت تجارت فعاليت در 

 پادشاهی کوشان

باکتريا

 سکای اسکيتای

 اسرائيل عهد عتيق

اقوام سکائی

کاسی کوچک

پادشاهی خاندان فوجی وارا

 کشور فویو

 دریای سياه
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ای مردمی معرفی ميکند که خدرا ذکر می شود و آن ها  85ها با نام اقوام کاسی، کاشو و کاشی
قبل از ميالد پس از شکست از  1200ر سال اقوام کاسی د. را می پرستيدندخدا ماه بعل یا 

دند و از آن جا به تخارستان، ایالمی ها ابتداء به باکتریای آسيای ميانه و قشقار مهاجرت کر
کاسی را تشکيل حکومت بزرگ اقوام کردند که در نهایت و تاز ، ُختن و حتا تبت تاخت 86کوچار
   .دادند

در حواشی غربی استان  ن هوانگدو اقوام کاسی در مناطق 87نچوِک مکتوب ازطبق منابع 
و از آنجا به کوچار در اطراف بيابان قره قوم، تخارستان، باکتریا و  ،اقامت گزیدند چين گانسو

کوچ  حکومت قدرتمند  وسيعسرزمين های در این پهنه و  ،صحرای مغلستان تاخت و تاز کردند
به قدرتمندی در پرتاب پيکان بودند که سربازان  رتشا آن ها. نشين کاسی ها را پدید آوردند

کاسی ها از مهارتی برخوردار بودند که حتا هون ها را . حرکت می کردند دام خودهمراه 
  از راهکاسی ها  فقط دامداری نمی کردند آن ها در مسير جاده ابریشم . بحساب نمی آوردند

ابریشم، (محصوالت بافندگی، )تونبو و سنگ فيروزه نگيننرم،  نگين(انواع جواهراتتجارت 
و یا ماليات بر آن ها به )  طال، نقره و سفالی(و انواع ظروف) ، نخی و غيرهکنفیپارچه 

کاسی ها به عنوان نوادگان کاسيت ها به خوبی صفات آن ها را به . دست یافتند هنگفتیسودهای 
  .ارث برده بودند

ونه تصور می شود که آن ها به مانند جنگ آورانی هستند سوار در توصيف اقوام سوارکار این گ
در دست که هميشه به تاخت و تاز و غارت همسایگان  بر اسب، زره جنگ بر تن، پيکان و نيزه

اما آن ها در عين حال رسوالنی بودند برای اشاعه ادیان زرتشتی و بودائی که در . مشغولند
شدند، و کسانی بودند که در تاسيس حکومت بودائی  دون هوانگ شکوفاسرزمين های قندهار و 

دون هوانگ و کوچار در مسير جاده ابریشم یکی از  .پادشاهی کوشان نقش بسزائی ایفا کردند
  .مراکز اصلی نشو و نمای فرهنگ بودیسم بود

و دیگران از نيای اقوام کاسی کسانی بودند که به ترجمه  88کاهنين بزرگی از جمله دارماراکسا
ر بودائی همت گماشتند و از این طریق بود که انتشار آئين بودیسم از خطه غرب به چين و آثا

نوادگان قوم کاسی کسی بود که از  89سوگا خاندانافزون براین . شبه جزیره کره امکان پذیر شد
  .در انتشار فرهنگ بودائی به ژاپن در عصر آسکا کوشش های بی دریغی مبذول داشت

ميالد اقوام هون که از نژاد مغالن بودند در مناطق غربی چين قدرت گرفتند و دو قرن قبل از 
به پادشاهی این قوم رسيد برای ممانعت از فعاليت های تجاری  90هنگامی که مائودون چانگو

. عقب نشينی کنند طرف غرباقوام کاسی آن ها را مورد حمله قرار داد و مجبورشان کرد تا به 
بسياری که اندوخته بودند توانستند حکومت باکتریا را شکست دهند و با اما کاسی ها با ثروت 

وام کاسی که از انتقال سرباز عده ای از این اق. ورود به خاک هند پادشاهی کوشان را بر پا کنند

                                                  
85 月氏、月種、か氏― م                                        -.تلفظات مشابه با کانجی های متفاوت ذکر شده است  
86 Kuchar 
87 張騫＝chouken- انار . نام سياح چينی است که دستور می گيرد تا به خطه ایران برود و تخم انار را به چين ببرد

م                                      -.فراوده ای است که از ایران به چين می رود و از آنجا به بازار ژاپن معرفی می گردد  
88 Dharmaraksa 
89 蘇我氏＝Soga 
90 冒頓（ぼくとつ）＝Maodun Chanyu 
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این . زده بودند در مناطق شرقی چين از جمله دون هوانگ و حواشی کوه کریان مستقر شدند
 .می خوانند) فرعی(کوچک اقوام کاسی را کاسی های

 

  نقل و انتقال اقوام کاسی و خاندان سوگا   9 فرتور
 

  کاسی جاده ابريشم بودسوگا پادشاه بزرگ آسکا از تبار اقوام 
پادشاهی . کشور کاسی ها از ابتداء با کشور هاتا رابطه تجاری داشتند و با هم متحد پایداری بودند

اما با زوال . ناميدند) هاتا( شينکاسی کوچک هم چون مورد حمایت هاتا بودند خود را پادشاهی 
کاسی ها در قرن . کاسی های کوچک دو باره مورد حمله هون ها قرار گرفتند ،امپراتوری هاتا

به همراهی پادشاه خود از راه دریا گذشتند و در حوالی قرن سوم ميالدی به اطراف  یدوم ميالد
کره  شين بان گوندر  شيندر غربی ترین نقطه شبه جزایر کره رسيدند و پادشاه  91موکبوشهر 

 .بنيان گذاشت 92ن کشور باکانعنوا بهکشور کاسی را 
بود توانست بر  کسب کردهسياسی و نظامی که در جاده ابریشم  قدرتپادشاهی کاسی با 

کاسی ها در قرن چهارم .کشورهای جنوب کره از جمله کایا، کين کای کارا و کویا غلبه کند
بکجی هم ميالدی با پادشاهی بکجی در وحدت بخشی باکان همکاری کرد و ضمنن در دربار 

از اواسط قرن پنجم نوادگان کشور کاسی طرح مستعمره سازی را بطور جدی در . رخنه نمود
در هيبت  93آن ها با منتسب کردن خود به تاکه اوچينو کوسونه. مجمع الجزایر ژاپن شروع کردند

                                                  
91 Mokbo 
92 Bakan= در کره کهن سه مقر پادشاهی وجود داشت که باکان یکی از آن هاست. به معنای کره است" کان " 
93 武内宿スネ＝Takeuchinokusune- م-.در دربار یاماتوچوته ی سمت وزیر را داشته است        

هون ها

پادشاهی کوشان

 کاسی ها

 کاسی کوچک کاسی بزرگ
 پادشاهی کاسيت ها

امپراتوری هاتا

سکای اسکيتای

هدر کرکشور کاسی 
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 .خاندان سوگا یکی از قدرتمندان ژاپن ظاهر شدند
ری خود ابتداء در مناطق غربی یاماتو از جمله هی بنيه اقتصادی و مهارت فن آو سوگا در پناه

نوکوما، ميسه و اطراف آسکا به گسترش نفوذ خود می پردازد و سپس به نيروئی غير قابل انکار 
94در دربار یاماتو چوته ی در عصر سلسله پادشاهی آسکا رشد می کند  

اتحاد مستحکمی   و کشور کاسی ها پادشاهی های باکان به عنوان یکی از   بين حکومت بکجی
ریشه در اقوام سوارکاران جاده ابریشم داشتند و در این  هر دو حکومت از ابتداء. برقرار بود

شماری از اقوام کاسی باحکومت  .از راه تجارت تبدیل به قدرتمندان ثروتمندی شده بودند مسير
 .ندبکجی همراه شدند و به منصب های دیوانساالر و سرپرستان نظامی ارتقاع یافت

به نحو احسن در باره رابطه فرهنگ " 95حقيقت خاندان سوگا پادشاه کشور فوسو"واتانابه در کتاب
های سوارکار  96گااوش وابسته به  ریشه سوگا را  .می کند تحليلزرتشتی آسکا و مردم پرشيا و دین 

جزیره هوکایدو و توهوکو وارد می شوند و در زمان  ميدانند که از طریق شمال یوروآسيا به
گا اوش ها به نظر می اید که از نژاد ترک ترکيه . به مناطق یاماتو ميرسند 97یوریاکو امپراتور  

رد آن ها کشور خود را در قسمت های غربی کوه آلتای بر پا کردند ولی در مو. باشند
  .به مجمع الجزایر ژاپن جای شک است انبوهشان  مهاجرت

 
 اقوام سکاهای اسکيتای در اتحاد با اقوام کاسی های بزرگ پادشاهی کوشان را بنيان گذاشتند

بار مورد حمله حکومت چادرنشينان  ناقوام کاسی بزرگ که به نواحی غرب رانده شده بودند ای
ن می کنند و در آن جا سلسله شمال افغانستان نقل مکاناچار به  اوسون قرار می گيرند و به

در افغانستان اقوام کاسی به همراه اقوام سکائی  .پادشاهی هلنيستی باکتریا را مغلوب می کنند
پادشاهی کوشان را بر پا می کنند که در اواسط قرن دوم ميالدی در زمان پادشاهی کنيشک از 

ن پادشاه با درس آموزی از آشوکا شاه از سلسله معروف است که ای. اوج شکوه برخوردار شد
 مائوریا اقدام به احداث بناهای مقدس از جمله برج های بودائی و ترجمه و نشر آثار مکتوب 

. بودائی می کند و در عين حال دستور ميدهد تا تندیس های بودائی را به سبک قندهاری بسازند
پادشاهی کوشان حکومت متحدی متشکل از اقوام سکای اسکيتای و کاسی های بزرگ بشمار می 

 خطه تحت فرمانروائی پادشاهی کوشان شامل سرزمين های وسيعی از شمال . آید
فغانستان، پاکستان، سغدیا، بيابان قره قوم، ختن، لوالن و سرزمين های هندوستان، فالت ِدکان، ا

 .می شدآسيای ميانه 
با رم . می بردند ختنی را به چين و از چين ابریشم را به مناطق غربی) نگين(کوشانی ها مهره

. رابطه تجاری و دوستانه ای داشتند و بدین وسيله به فرمانروایان مقتدری در منطقه تبدیل شدند
آن ها عالوه بر این که از راه تجارت توانستند ثروت بسياری بياندوزند در حفظ آئين بودیسم و 
 فرهنگ قندهار تالش کردند و تا قرن سوم که بوسيله سلسله ساسانيان از پای در آمدند از شوکت

 .و رونق بسزائی برخوردار بودند

                                                  
94 保坂俊三著「日本国誕生と聖徳太子」丸の内出版 
95 渡辺豊和著「扶桑国王蘇我一族の真実」－新人物往来社 
96 高車＝（こうしゃ）＝Gaoche 
97 雄略天皇＝Yuryaku-tenno 
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اقوام کاسی که از کشور پادشاهی کاسيت های پرشيا بر آمده بودند به حواشی مناطق -سه قرن قبل از ميالد    10  فرتور
 کاسی ها به دو بخش کاسی بزرگ و کاسی کوچک تقسيم شدند، کاسی بزرگ سلسله . ين هجوم آوردندچشمال غربی  

 .ردکسکای اسکيتای پادشاهی پارت ها را تاسيس . کوشان را بنيان گذاشت

کوچک به طرف شرق استقرار پادشاهی کوشان بوسيله کاسی های بزرگ، کاسی های  -دو قرن بعد از ميالد   11 فرتور 
کشور باکتريا در حرکت به طرف شرق امپراتوری . و شبه جزيره کره مهاجرت کردند و کشور کاسی را در آنجا بنا کردند

 . هاتا را خلق کرد
 
 

   سلوکيان

 

کاسی ها

)آنسوکو(پارت

پادشاهی مائوريا

هون ها

  باکتريا
)آنسوکو(پارت

پادشاهی کوشان
 )کاسی بزرگ(

کاسی کوچک

 اوسون امپراتوری رم

 هاتا

 هون ها

  باکتريا
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  پادشاهی کوشان در حيطه فرمانروائی خود نسبت به فرهنگ و ادیان اقوام گوناگون احترام قایل
در این کشور تنها آئين بودیسم نبود که رواج داشت بلکه ادیان دیگری از جمله دین هندو، . بود 

 معابد هندوها که خدای شيوا. زرتشتی، خدایان یونان هلنيستی در جوار هم همزیستی می کردند
را می پرستيدند، معابد بودائی مخصوص ستایش بودا،عبادتگاه های زرتشتی مخصوص پرستش 

.مزدا و فرهنگ قندهار که متاثر از نفوذ چشمگير فرهنگ یونان بود همزمان وجود داشتنداهورا   
 افزون بر این از خرابه های زمان پادشاهی کوشان آثار بسياری از جمله ظروف الکی چينی، 

عاج فيل هندی، ظروف شيشه ای رمی و اسکندری و دیگر اقالم تجاری در مسير جاده ابریشم 
با عقبه چنين فرهنگ متنوعی اقوام سکای اسکيتای و کاسی ها که موسس . کشف شده است

توجهی  شایانپادشاهی کوشان بودند پس از ورود به ژاپن بر فرهنگ های آسکا و نارا تاثير 
  . گذاشتند

هایکوشان در نيمه دوم قرن اول ميالدی بوسيله پادشاهی پارت ها به قسمتپادشاهی   

 هتل یا فون(غربی هندوستان و غرب آسيای ميانه رانده شدند و سپس بوسيله اقوام کوچ نشين هپتال
 .نابود شدند )م-های سفيد

در استان واکایاما جنوب ( 98مهاجرین و پناهندگان حکومت کوشان با عبور از راه دریا به کومانو
وارد می شوند و به نام کانسوراگی معروف می گردند، و از طرف دیگر با  )م -جزیره هونشو
متحد می   از تبار کاسی های کوچک که از طریق شبه جزیره کره وارد ژاپن شدند  خاندان سوگا

، خاندان کاتسوراگی از تبار راناکاهاباز با نقل از   .و سلسله پادشاهی آسکا را بنيان می گذارند  شوند
طبق . کشتی را آرم خود ميدانستند    قوم زبولون بنی اسرائيل عهد عتيق شمارده می شود که

در حواشی "  ویژگی قوم زبولون این بوده است که" 99عهد عتيق  کتابنام های افراد در  فرهنگ"
 ."سواحل زندگی کنند و سوار کشتی بشوند

را که به عنوان جمعبندی در باره تاسيس و فرایند شکل گيری کشور نگارنده اميدوارست آن چه 
تا حدودیبا توضيحات مختصری که هم اکنون از نظر رفت  ارایه دادم" سرآغاز"ژاپن در   

نگارنده مصمم است تا در فصول آینده در باره نتيجه گيری خود توضيحات مفصل   .تفهيم شده باشد 
  .تری را ارایه دهد

  

                                                  
98 熊野＝Kumano 
99 「旧約聖書人名事典」（東洋書林） 


