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1)کورتای(جنبش خورتای
  پرشيا 

      )Tsutomu Kuji(نگارش تسوتومو کوجی

  برگردان فارسی از جمشيد جمشيدی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .کاخ تخت جمشيد  

  

  گسترش يافتجهانی که تا سطح يک امپراتوری  سرزمينی پرشيا

و راه ) و واحه ها دشتزاریجاده (زمينی پرشيا از طريق جاده  ابريشم. پرشيا و ژاپن از عصر باستان عميق استپيوند 

  . برقرار کردبا سرزمين های ديگر دريائی ارتباطات و تجارت را 

تمام در فالت ايران  پايگاه خود در پارسه  تحکيمپيش از ميالد با  525در سال داريوش اول پادشاه هخامنشيان 

جاده " عنوان مرتبط کرده بود و به را با ساختن راه ها استان هاداريوش تمام . را به وحدت در آورد )م - شرق(اورينت

غرب از آسيای صغير تا يونان، در شرق جاده آسيای ميانه و تا اين جاده در . مورد استفاده قرار می داد" کهنامپراتوری 

او نه تنها در روی زمين بلکه با ايجاد آبراه ميان رودخانه نيل و دريای سرخ با نفوذ . ادامه می يافت شمال غربی هندوستان

تسهيل می بسيار بر مناطق راه ها نه فقط تسلط امپراتوری را  اتصالاين . به مصر و هند راه آبی رودخانه هند را نيز گشود

  .الت بازرگانی، فرهنگی و دينی نيز بوددبرای تبا امکانیکرد بلکه 

جاده . "خود در آورد سلطه یريوش اول در راستای گسترش امپراتوری خود مناطق حاشيه ی رودخانه هند را به زير دا

  .ندمتاثر از پرشيا بودزبان، واحد پول، معماری و مديريت اجرائی همگی . از پارسه تا اين نقطه ادامه داشت" امپراتوری

  

  اولين دين جهانی  )ميترائيسم(مهرپرستیآئين 

دين جهانی مشهور است نه فقط در پرشيای هخامنشيان، پادشاهی ساسانيان،  نخستينکه به  )ميترائيسم(مهرپرستی آئين 

ً گسترش يافتمارمنستان، آناتولی بلکه تا امپراتوری رم و سراسر سرزمين های مستع حکايت است که  .ره ی آن عميقا

در امپراتوری پرشيا آموزه های ميترا جايگاه . فرا گرفتندرا جوانان پرشيائی حقيقت و عدالت را از آموزه های ميت

                                                   
خورتای در زبان مغولی به معنای اجالس . واژه ای مغولی است که در منابع ژاپنی باستان وارد شده است) Quriltai(يا کوريلتای Khurtaiخورتای  يا کورتای  1

 م - .پنی پيوند و اتصال معنا شده استدر زبان ژا. است سران
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  . ارزشمندی داشته است

قرار می  پرستش،  دين زرتشت هم مورد )م -مايتريا(ميترا در اصل خدای اقوام مهاجر آريائی بوده است و در آئين هندو

  . باورهای بسيار کهن شمرده می شودنوع و از  ،گرفته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ")ااشراق ميتر"منبع(در حال ذبح گاو مقدسميترا 

  

او در . مشهور است"  شکست ناپذير" و " جنگاور"، "خدای سعادت بخش"، "خدای نجات"، "خدای حقيقت"ايزد ميترا به 

  .زمره خدای بزرگ و خدای واحد پذيرفته شده بود

 يونانی مشاهده می شد که نام ايزد ميترا دردر امپراتوری رم باستان و سرزمين های مستعمره ی آن کتيبه هائی به زبان 

پس از پيروزی اسکندر مقدونی و ظهور سلسله پادشاهی هلنيسم عصر . رديف نام خدايان زئوس و هريوس قرار داشت 

به ) ميترائيسم(مهرپرستی در امپراتوری پرشيا عالوه بر آئين زرتشتی،  .چند خدائی يونانی و آئين ميترا فرا می رسد

  . شدمی ونی مهم از باورهای دينی قلمداد عنوان ست

در عيسويت " خدای نوع دوستی"در آئين بوديسم و " مهرورزی بودا"در رديف " خدای رفاقت"به عنوان  ميترا شخصيت

در " ستوای رهائیدی بو"در رديف " ايزد رهائی"به عبارتی می توان تاکيد کرد که شخصيت ميترا به عنوان. پذيرفته شد

  .در دين عيسوی پذيرفته شده بود" مسيح"م و آئين بوديس

  

  آئين زرتشتی و گسترش آن سرچشمه ی

  

  

                                    

                                    

                           

  

  

  

  

  

  نقش رستمآتشکده 

    )شکل دوبعدی(

  سوميتا ازه سنگیس

    )شکل دوبعدی(

سوميتا از ساختاری شبيه آتشکده  سنگی هازس

    )دسان: منبع.(زرتشتی برخوردارست



3 
 

پيش از ميالد با پيامبری زرتشت پس از برگزيده شدن از )  دوازده هزار سالبه روايتی (دين زرتشتی هفت هزار سال

به عنوان دينی و بدون محدود شدن در چارچوب دين قوميتی  ،طرف خدای آسمان، حقيقت و عدالت اهورامزدا تاسيس شد

  .جهانی اعتال پيدا کرد

دستگاه قضاوت و  استقرارخدای بزرگ اهورا مزدا، خالق جهان و توانا، به عنوان خدای نيکی و انگرامينو خدای بدی ، 

" اوستا. "بهشت و جهنم پس از مرگ و باالخره ظهور مسيح اهورا مزدا برای نجات بشر از خصوصيات اين دين است

  .زرتشت نگاشته شده است ی با وحی آسمانی بوسيلهکتاب مقدس زرتشت

الهه "و " روشنائیخدای "از جمله  مفاهمی اماتاسيس می شود  )ميترائيسم(مهرپرستیآئين زرتشتی پس از ظهور اگر چه 

همزيستی داشته است و آن هم به جهت ادغام ايزد  مهرپرستیزرتشتی با آئين  دين. را از اين آئين به ارث می برد " منجی 

  .ميترا در دين زرتشتی است

ميالدی که پادشاهی پرشيای هخامنشيان ادامه داشت پس از ترويج پيش از دين زرتشتی از قرن هفتم تا قرن چهارم 

قرن سوم تا هفتم (اسانياندر سلسله پادشاهی سهمچنين ميان خانواده شاهان تبديل به دين رسمی می شود و در باورهای آن 

  .مورد احترام بوده استملی و نيز به عنوان دين رسمی ) ميالدی

باورهای زرتشت حتا پس از غلبه اسکندر بر پرشيا و استقرار دولت هلنی بدون تزلزل توانست از طريق جاده ابريشم به 

پادشاهی ساسانيان پيروان پرشيائی دين  حتا پس از انقراض سلسله.  آسيای ميانه، چين، هند و ژاپن گسترش پيدا کند

   .زرتشتی به همراه بزرگان سلطنتی به طور جمعی وارد چين شدند

  

2امپراتور سای می
  باز سازی کنددر آسکا پايتخت پرشيا را در نظر داشت  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با استخدام فعاالنه ی معماران پرشيائی سعی داشتند  و هم امپراتور سای می 3هم سردار سوگا اومانو کو در عصر آسکا

  . نمونه ی معابد و کاخ های زرتشتی را در قصر آسکا محل فرمانروائی خود بازسازی کنند

                                                   
  م -.جلوس می کندبر سکوی فرمانروائی اولين زن امپراتور است که در عصر آسکا در قرن هفتم ميالدی  ) Saimei(امپراتور سای می   2

3 Soga Umanoko 

    امپراتور سای می
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سنگ  ، کوچه ها و جاده ها و ميدان ها، جوی ها، باغ ها و برکه های پايتخت از در عصر آسکا در ساختمان قصرها

 ميدان سنگیاين . بيست هزار متر مربع در جوار قصر آسکا کشف شده است مساحتبه  سنگیميدان . اده می شده استاستف

  . شباهت زيادی با تخت جمشيد پايتخت سنگ فرش شده ی امپراتوری پرشيا دارد

 با تخت جمشيد مقايسه کنيم شباهت در زمان صدارت امپراتور سای می، قبرها، باغ ها و انبارها را بد آسکاساختمان مع

چندين دورتا دور ساختمان، ) خندق(در زمينه نقاط مشترک ميان تخت جمشيد و آسکا می توان از وجود جوی. رزی دارندبا

افزون بر اين وجود اتاق مخصوص . نام بردشده درون کاخ ها های سنگ فرش روازه برای ورود و خروج و راه رود

  . ندبار و اتاق گنجينه ها قابل تصورنرتق و فتق امور، خوابگاه سربازان، اپادشاه، اتاق مخصوص 

کامال با آرم گل داودی روی پله های کاخ آپادانا شيرهای نگهبان نقش گل های نيلوفر آبی با دوازه گلبرگ بهمراه  نقش

   .دندارای اين نقوش با نقوش تزئينی سر در معابد شباهت فوق العاده باز . خانواده امپراتور ژاپن شباهت آشکاری دارد

در آسکا سازه  ،شير، چهره انسان و گل نيلوفر بودند ، گاو،)م -سيمرغ؟(سرستون های کاخ تخت جمشيد مزين به شير دال

ميمون "های سنگی مجسمهدر ميان . وجود دارد که متناظر با تزئينات تخت جمشيد است" ميمون سنگی"سنگی معروف به 

را گاو، شير يا چهره انسان  شباهت بهبه گونه ای حيرت آور  صورت های فکاهی وجود دارد اما برخی از آن ها" سنگی

. در ميان آن ها صورت هائی مشاهده می شود با ريش پرپشت مجعد چانه  که شباهت زيادی به مردم پرشيا دارند. دندار

که  دوجود دارنچه در تخت جمشيد و چه در آسکا سازه های سنگی با دو سر . رايحه ای از سوی غرب بمشام می رسد

  .پشت بهم کرده اند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پرشيا در درون فرهنگ آسکا

در باره اهدافی . نفوذ پرشيای باستان در آن ها بسيار غليظ است .سنگی می پردازمبه معرفی ويژگی های اين آثار اکنون 

می توان حدس زد اين سازه ها با اهدافی در . که پشت ساخت اين سازه های سنگی بوده است اطالعات دقيقی وجود ندارد

مجسمه ی سنگی زن و مرد در موزه آثار 

شباهت انکار ناپذير   با چهره هر دو . آسکا

هم اين سازه دارای فواره . داردمردم پرشيا 

    .است

    .ای مجسمه ی سنگی دو چهره
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ن ها با آئين زرتشتی اما تصور رابطه آ. يا به عنوان مکان های دينی ساخته شده باشندپذيرائی رابطه با مناسکی، تشريفات 

  .  پذير تر می آيد به نظر توجيح

در سنگ دوچهره مفهوم نيک و بد، جنگ ميان اهورا مزدا خدای نيکی و انگرامينو خدای بدی در آئين زرتشتی تداعی می 

  . شود

مرز . سنگ های دوچهره در عصر آسکا بيشتر در فضای مرزی خرد، در مرز ميان رودخانه و خشکی تعبيه شده بودند

دنيای خاکی و  تا بی جا نيست. و شايد در مرز ميان اين جهان و آن جهان بوده است ،ميان قصر و فضای بيرون از آن

مجموعه ی معابد آئين زرتشتی بودند يا در باغ های تزئينی سنگ ها يا اجزای . بخاطر بياوريم را جهان روحانی زرتشتی

  .شده بوده اند سوگا تعبيهخانواده سردار 

را  سازه سنگی دوچهره مجرائی برای جريان آب وجود دارد و وجود سوراخ کوچکی در باالی آن طرح فواره ای  درونِ 

که همواره آب در حوض  اين واقعيت استتداعی نگی وجود اين سازه های س. می کند تا آب را به بيرون هدايت کند تداعی

بود و به نظر می آيد که نه فقط سنگ بلکه آب نيز از تاکيدات مردم مهاجر پرشيائی . باشدها و جويبارها جريان داشته 

   .سوگا آن ها  را وادار به ساخت اين سازه های سنگی کرده باشد

بسياری از آن ها شمايل مردم . ای نا تمامی از سنگ های دوچهره باشندبه نظر می آيد که سنگ های الک پشتی هم نمونه ه

  . را تداعی می کنند ئیمهاجر پرشيا

صدها متر و با  يا به مانند طرح های سنگفرش ها با طول ده ها متر ) Sumita(نمونه های سازه ی سنگ غول پيکر سوميتا

اگر چه . است محتملبسيار وزن صدها تُن و شايد هزارها تُن باقی مانده است که نفوذ کارشناسان پرشيائی در ساخت آن ها 

ند ولی در هيچ نقطه ای از کشور اين باشخلق کرده را به نظر می آيد آن ها با فن آوری و ابزار مشترکی اين سنگی ها 

  .شده استهنگفت سنگ مشاهده ن تعداد

  

  4پرشيا در عصر نارا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .در حين نوازندگی و رقص بر روی فيل ئیپرشيا افراد                                        

  

                                                   
در طول اين دوران شهر . بوده است مرکز سياست گزاریو نارا پايتخت شهر که و آن زمانی است را عصر نارا می گويند ميالدی  794تا  710 یتاريخفاصله ی   4

  م - .معروف بوده است) ديار آرامشو قصر (ی جوکيونارا به هِ 
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سرزمين . روابط دوستی ميان ايران و ژاپن از طريق جاده ابريشم تاريخ بسيار کهن دارد و در مضمون بسی غنی است

های پرشيا در زمان های گوناگون در تسلط امپراتوری آشوريان، پادشاهی جديد بابل، سلسله شاهنشاهی ساسانی قرار 

، قسمت هائی از آسيای )بين النهرين(ر سرزمين های ميان رودانساسانيان با استقرار در مرکز فالت ايران ب. داشته است

راه زمينی . را تثبيت کرده بودندمرکزی، امپراتوری رم شرقی و بخش غربی هندوستان مجاور رودخانه هند تسلط خود 

  . می دادند اری انجامودريائی جاده ابريشم در تسلط ساسانيان بود و از اين طريق مکرراً با چين و ژاپن مبادالت تجّ 

از نارا بازديد  در حينو  آمدهائی ها به ژاپن يشبود که گروهی از پر )Rimitsu(ری ميتسوسياستمداری عمدتاً در دوران   

حدس زده می شود که در اين . محتمل است که ری ميتسو پزشک يا مطرب باشد. دربار قرار می گيرندبسيار مورد احترام 

)Gigaku(زمان گی گاکو
  .منتقل شده باشد به ژاپنپرشيا از  5

6شوسوايننمايشگاه همان گونه که گنجينه های درون 
)Shoso-In ( اقالم بسيار از جمله دست  اثبات می کننددر شهر نارا

، ) م -ط ساسانيانرباقتباس از ب(، ظروف بلورين، آلت موسيقی بی واساخته های شيشه ای، سفالی، هنرهای دستی فلزی

ميوه جات مثل انگور، هندوانه، خرما، انار، انجير و غيره ظاهراً از پرشيا به عطريات، دارو، محصوالت بافندگی، پشم، 

بموازات ورود اين محصوالت استادان ماهر در زمينه های هنرهای دستی، آالت تزئينی فردی، . ارمغان آورده شدند

   .چين و کره و ژاپن مهاجرت کردندبه هند و از پرشيا بافندگی و کارهای شيشه ای 

 شباهت غير انکاریبخصوص ظرف بلورينی که به هنگام رونمائی تنديس بودای بزرگ در شوسواين به نمايش گذاشته شد 

  .ندکه از کارگاه های عصر شاهنشاهی ساسانيان در ايران کشف شده ا داردظروف بلورينی به 

با دهانه  )تصوير دست چپ(استمحصول هنر پرشيا آب پاشی  ب می کندرا بخود جذاثر ديگری که در سوشواين انظار 

) پارچ(آب پاش. فند، پرنده، پروانه و گل و سبزهای بشکل سر مرغ و بدنه ای مرسع به اشکال حيوانات از جمله آهو، گوس

   .   چين ديده شده است )Tang(نقره ای پرشيا دقيقاً هم شکل آب پاش سفالی است که در سلسله تانگ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   
  م -.گی گاکو نوعی نمايش است که نمايشگران با ماسک های نمادين به بازيگری می پردازند  5
پس از فوت امپراتور همسر او . هديه داده شده اندآثار موجود در اين مرکز شامل اقالمی هستند که از بزرگان کشورهای مختلف در بازديد از ژاپن به امپراتور وقت   6

  م .نددر برابر ديد مردم رونمائی می شوتنها چند قلم از اين آثار هرساله در ماه اکتبر  .اين آثار را جمع آوری کرده است
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  واينفرهنگ پرشيا در سوش

سلسله ی . بد نيست در باره علت وجود اين همه هنرهای دستی پرشيائی در ميان گنجينه های شوسواين به تفکر به پردازيم

عرب متالشی شد که پس از آن وليعهد ساسانيان فيروز به سی  انميالدی بوسيله امپراتوری اموي 651ساسانيان در سال 

مجوز بر پائی معابد زرتشتی  )Gaozong(گائوزونگتانگ پناهنده شد و از دربار سلسله ی چين در دوران  )Xian(آن

  . اخذ کرددر چين ساسانيان را 

انان، هنرمندان و تجار نيز به عنوان مهاجر وزيران، موبدان، موسيقی د گی محدود به فيروز نشد بلکه بزرگان دربار،دپناهن

در راستای شکوفائی فرهنگ و گسترده ای  اقداماتدر اين دوران سياستمداران تانگ نيز . به سی آن سرازير شدند

از جمله عقيق و مهره، نمد و فرش و ظروف طالئی و نقره ای، جواهرات در اين دوره  از پرشيا .  بازرگانی انجام دادند

  .افزون بر اين، موسيقی و رقص و لباس و آداب پرشيائی نيز به اين سرزمين سرازير شد. وارد چين شد سکه نيز

ار به ژاپن دربار تانگ و تجّ  ماموراندر کارگاه های شهر سی آن اقالم هنرهای دستی توليد شد که قسمتی از آن بوسيله 

به  اين توليداتمواردی استادان ژاپنی با آلگو برداری از  در. آورده شد، يا فن آوری ساخت آن ها به اين کشور منتقل شد

  .ساخت آثاری همت گماشتند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "هی نو موتو مون جو" متون پرشيا در 

  .به قرار زير است" 8هی نو موتو مون جو" منابع و پرشيا در  7توصيف اورآسيا

شهر (رهای يونان، سومروبه کشدر اين منابع افزون بر اين . رشيا می شودو پ )م -سکاها(اورآسيا شامل کشور اسکيتای"

حتا کشورهای مردم سرخ مو، سياه پوست و زرد پوست را نيز شامل می . اشاره شده استنيز ، ترکيه و مصر )م - بابلی

با گذشت زمان جهان  .دبرانسخن خود  نياکانبدون علم بر وجود اورآسيا نمی تواند در باره " سرزمين هی نو موتو. "شود

بنابراين نام . تاريخ پابرجا نمی مانداصوال تغيير می کند، ملت ها عوض می شوند، بسياری در جنگ ها نابود می شوند، 

  . اورآسيا عموميت پيدا می کند

  . را معرفی کرده است )Naadam(ناِدم مراسمی يا بطور مفصل گردهمآئ "هی نو موتو مون جو" 

 جزيره  ی روسيه برپا می شد با عبور از)Chita(ناِدم که هر سه سال يکبار در شهر چی تا مراسماهالی برای شرکت در 

در اين شهر حضور ) Amur(در جهت مخالف رودخانه ی آمور، و ورود به ساخارين )م - استان هوکائيدو()Oshima(اوشيما

با شرکت خود تنوع مغولی، يونانی، مسافرين سومری و غيره بودند که ار پرشيائی، در ميان شرکت کنندگان تجّ . می يافتند

                                                   
7 Euro-Asia 
8 Hinomoto document 

    امپراتور سای می
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مرکز (تایای مختلف ناِدم را تبديل به يک کورملت های گوناگون از کشورهمتنوع شرکت . می بخشيد مراسمويژه ای به 

يک هفته به پايان  مراسمو در نهايت  انجام می گرفتسفارشات سه سال آينده تبادل . جهانی می کرد) آزاد تجاری تبادالت

از جمله اگر کسی به تاجری حمله می . ار تدوين کرده بودندقوانين و مقررات بسيار سختی را در حمايت از تجّ . می رسيد

از اين جهت بود حتا قوم برترهم حق . کرد جرمش مرگ بود، يا ملت متجاوزی ممکن بود به بردگی ملت ديگری در آيد

 .کند یدست درازنداشت به تاجری 

 زم می بود تا ازمی خواست برای تبادالت تجاری در گردهمآئی کورتای شرکت کند ال "سرزمين هی نو موتو"کسی که از 

ناِدم يا مراسم شرکت کنندگان پس از اتمام  ،دائم نبود ونتکمکانی برای سشهر تاچی .  مجوز اخذ کند فرمانده نظامی

 ،اسکيتایخدايان بسياری در زيارت معنای زيارت اسکيتای شامل . دندکورتای محل را به قصد کشور خود ترک می کر

  . "بوده است ه، اسرائيل، سومر، مصر، ترکييونان

آن ها با اختيار کردن قايق و اسب در . دتا اعماق اورآسيا نفوذ کن توانسته بود )Ando clan(گزارش شده است که قبيله آندو

بهره گرفتن از جهت باد و جريان آب در جاده دريائی ابريشم و همچنين با استفاده از با . جهات گوناگون پيشروی می کردند

ابريشم می توانستند در مدت کوتاهی که از  در جاده دشتزاری) م -ا در ايستگاه هاعوض کردن اسب ه(روش چاپاری

  . تصور ما خارج است تغيير مکان بدهند

استان ) Aomori(آئوموریشهر در ) Tosa-Minato(ايجاد پايگاه بندری توسااهالی قبيله آندو با تجهيز نيروی دريائی و 

آن ها با هوکائيدو، ساخارين، کره، چين، تايوان، هندوچين، کشورهای . به تجارت طال در سيبری مشغول بودند آئوموری

  . روابط بازرگانی برقرار کرده بودندپرشيا   حتاجنوب شرق آسيا و 

چين بندرگاه تجاری  )Fujian(استان فعلی فوجيان) Zaiton(در شهر زايتون )Song: 960~1279(در عصر پادشاهی سونگ

بازرگانان پرشيائی، عرب در آن  وزايتون به بندرگاه جهانی تبديل شده بود . ر بوداد شده بود که در سراسر چين بی نظيايج

ين المللی پيدا کرده بود روابط تنگاتنگی بر قرار کرده رفت و آمد داشتند و با بندرگاه توسا در هوکائيدو که آن هم جنبه ب

رونق ميان آن ها رابطه ميان بازرگانان پرشيائی و عرب با نيروی دريائی آندو دوستانه بود و تبادالت تجاری . بودند

ی آمد و همچنان بندری جهانی به شمار م )Yuan: 1271- 1368(شهر زايتون در عصر سلسله پادشاهی يوآن مغول ها. داشت

 .نيروی دريائی قدرتمندی برای دفع مزاحمات های دزدان دريائی تشکيل شده بود

  

  سفرنامه اورينت

" سفرنامه اورينت"را ويرايش و تدوين کرد در بخش" هی نو موتو مون جو"شخصی که  )Takasue Akita(تاکاسوئه آکيتا

سپس . است ارائه دادهرا به شکل زير ) م - تنگه هرمزدر  یی خردجزيره ()Qeshm(جزيره قشمترسيمی از 

 .ميالدی انجام گرفته است 1793اين سفر به تاريخ ششم فوريه . دکنمی  صيفتوبه طور مفصل را " سفرنامه"جزئيات

  

  

  

  

  

  

  

  

    )در روسيه(رودخانه آمور و سلسله جبال استانووی    نقاشی جزيره قشم  
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9باورهای آراهاباکیی نياکان ما در سرزمين هی نو موتو در جستجوی ريشه "
)Arahabaki(  از منطقه ی آئوموری در

وارد  با عبور از ساخارين )هوکائيدو(آن ها از سمت جزيره اوشيما. سفر خود را آغاز کردند "سرزمين هی نو موتو"

را پشت سر  روسيه پيمايش کوه ها در جهت مخالف رودخانه آمور کوه های استانوویپس از  وسرزمين های اورآسيا شدند 

تاريخی و  یاهانبدر حين سفر . به يونان رسيدند گذاشتند و سپس به برکه بالکان رسيدند و از آن جا با عبور از دشت آلتای

 ." گذاشتند جاب ند واز اين جهت است که آن ها مشاهدات خود را ترسيم کرد. آثار بسياری را مشاهده کردند

چنين سفرهائی به سومر اين که اما . جمع آوری و تدوين شده است 10در زمان حکمرانی اِدو باکوفو" هی نو موتو مون جو"

در . اتفاق افتاده است قابل تامل و بازنگری استچرا مشهور است " تحت حصارعصر ژاپن "و اورآسيا در عصری که به 

د و نشرق دور احساس نا امنی می کن به سمتائی روسيه سياستمداران در مقابل سياست کشورگشاواخر حکومت اِدوباکوفو 

 .دننک یم عورش ارسفر به مناطق شمالی  ،کنسول وقت) Roju(بدستور روجو

دستور می دهد  )Yoshisue Akita(ويوشی سوئه آکيتا)  Miharuhan(به خانواده می هاروهان 1781روجو در سال از طرفی 

دست مزدی می دهد تا آکيتا  سوئهتا از مناطق شمال ژاپن و همچنين اورآسيا بازديد کنند و از طرفی يوشی سوئه هم به تاکا

موفق می می هاروهان اگرچه قابل توجه نبوده است ولی از راه تجارت مکنت . يک سفر بزرگ خود را آماده کند رایب

 .کندذخيره  یثروتشود 

از طريق سيبری جاده . تاکاسوئه آکيتا در طول زمان چهل سال موفق می شود جمعاً سه بار از اورآسيا و اورينت ديدن کند

در اين مدت به نقشه . ، مصر و يونان سفر می کند)بين النهرين(گذارد و به ميان رودانابريشم دشتزاری را پشت سر می 

آن ها را به  یسفر کاشفانه ی اورآسيا. ها و منابع بسيار دست می يابد و از خود ده ها جلد دفتر يادداشت بجای گذاشته است

  .طور مختصر مرور می کنيم

ميالدی به همراه هشت نفر ديگر اولين سفر خود را از هوکائيدو آغاز  1774تاکاسوئه آکيتا در سال : اورآسيا اولين سفر

  .کهن اين سرزمين به ژاپن باز می گردد کتبمی کند و پس از ديدار از منچوری، پکن و يانگشو در چين و دست يابی به 

Akita(Hokaido)     Sakharin      Mongolia     Manchuria     Beijing     Yangzhou     Japan 

                                                   
ا، چين و ديگر اعتقادات مشهور به آراهاباکی که در ميان مردم سرزمين هی نو موتو رواج داشته است مخلوطی از باورهای مرسوم در ميان سومری ها، هندی ه  9

  م -.آن ها بر اين باور بودند که اعتقادات دينی همگی محترم است و بايد به يک اندازه مورد تکريم قرار گيرند. مردم اورآسيا است
10 Edo Bakufu(1603-1868)- حکمرانان اين . قرار داد دستگاه حکمرانی طبقه ی فئودال وقت در ژاپن است که مرکز حکمرانی خود را در اِدو يا توکيو حاضر

                   م    -.می کنند ياد" عصر ژاپن تحت حصار"دوره از تماس با دنيای بيرون پرهيز می کردند و از اين جهت است که اين دوره از تاريخ ژاپن را به 
                                         

Sea Silk Road 

Oasis Silk Road 
Tehran 

Khotan 
Xian 

Nara 

Steppe Silk Road 
Samarkend

Turfan 
Dunhuang 

Kuchar 

Korea 

Balkan Lake 



 

  

ميالدی به  1782تا  1780صله سال های 

  :مسير سفر آنها به قرار زير بود.  می دهد

Sakharin      Mongolia     Tien-

India     West Lands     Yangzho

 1788تا  1786به مدت دوسال از سال 

مسير اين سفر .  اطالع دستگاه سياسی بود

Hokaido     Sakharin     Amur ri

Aegean See     Troy     Greece   

او در سفر دوم از . را با موفقيت انجام داد

شط الفراط ستان او با عبور از دو رودخانه 

مای جزيره قشم را از راه دور نقاشی می 

 1793جزيره قشم در سال از نقاشی 

دارد از دوران باستان از اهميت بسزائی 

    ا به اورآسيا

RomaRomaRomaRoma    

10 

دومين سفر آکيتا به همراه يک اکيپ بيست و دونفره در فاصله سال های 

آکيتا گزارش مفصل اين سفر را به روجو ارائه می دهد. ت عمل پوشيد

-Shan Mountains     Turkey     Greece     Egypt     

ngzhou     Matsuura(Japan:Kyushu island) 

سومين سفر آکيتا و همراهان به دستور حکومت باکوفو به مدت دوسال ا 

نه بود اما کامالً رسمی و با اطالع دستگاه سد اين که سفری محرمابا وجو. 

mur river     Chita(Rusia)     Rasht     Bagdad     Black S

ece     Egypt     Sinai Peninsula     Red Sea    India     

  ه هرمز

ال توصيف شد تاکاسوئه آکيتا سه سفر به اورآسيا و اورينت را با موفقيت انجا

هندوستان او با عبور ا - سير سومردر م. هندوستان و يانگشوی چين بازديد کرد

 فارس و تنگه هرمز می شود و هنگام عبور از خيلج عمان نمای جزيره قشم 

نقاشی سفر و بود اما بمدت دوسال ميالدی  1782تا  1780ا از سال 

  .شده است انجاماورآسيا ال بعد از سفر 

سبت موقعيت جغرافيائی آن که در آبراه تنگه هرمز قرار دارد از دوران با

اکاسوئه آکيتا به اورآسياتمسيرهای سفر اکيپ 

QeshmQeshmQeshmQeshm    

Amur Amur Amur Amur rrrriveriveriveriver    

دومين سفر آک: اورآسيا دومين سفر

دستور روجو رخت عمل پوشيد

     Israel     Sumer        

 :سومين سفر آورآسيا

. گرفتميالدی صورت 

  :به قرار زير بود

Black See     Istanbul     

     China     Japan 

  

جزيره قشم در تنگه هرمز

آن طور که در باال توصيف شد تا

اسرائيل، سومر، هندوستان و يانگش

وارد خليج فارس و تنگه ه دجلهو 

سفر دوم آکيتا از سال . کند

ده سال بعد از سفر ميالدی حدود 

به مناسبت موقعيت ج جزيره قشم
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در تير يق خليج عمان بود مکرراً مهمی برای دسترسی به اقيانوس هند از طر گاهاز آن جائی که پاي. برخوردار بوده است

  . ضمناً پايگاه نظامی هم بوده استقشم . برای تسلط بر آن بوده استخارجی ها  بی وقفه تهاجمات رس

است که يکی از بندرهای بی نظيری برای تبادالت تجاری از جمله ادويات، بندر عباس  به قشم، نزديک ترين شهر بندری

. ار پرشيائی و هندی و ديگران صورت می گرفته استره بوده است که ميان تجّ ريشم، عاج فيل و غيجواهرات، اب

مراکشی  )(Ibn Batoutah:1304-1368ابن باتوتايتاليائی، ) Marco Polo:1254-1324(از جمله مارکوپولوی مشهورجهانگردان 

و آندو نيز در اواخر حکومت ) Abe(تاکاسوئه آکيتا و همراهان، اقوام آبه. ديدن کرده اندتنگه هرمز و مسافران چينی از 

 .باکوفو از اورآسيا و اورينت بازديد کردند

 


