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 چکیده
ایران و چین هموار به عنوان دو تم ن کهن سطرح بود ان و آنچه سیان آنها گاکته ،در تاریخهیای
رسم چین ضالط ک است .نگارن بر

سنابع چین سربوط به پی

از اس م را بررس

واه

کرد و از این بررس ها روکن واه ک که سغ یان در پیون این دو تم ن کهن نیش سهم ایفاء
کرد ان  .در همین راستا ،بر
سغ یان از طریق را های ش

پژوهشگران سعتی ن که نویتین ا الیار را در بیار اییرانا ساسیان ،
به چین رسان ان  .همچنین از آگاه هیای کیه سنیابع چینی در

دوران ساسان بهدست داد ان  ،اینگونه برس آی که گویا ایران پیی

از اسی م ،سیرزسین بیودای

بود ؛ اسا س دانیم که زرتشت گری دین غالب آن دوران بود است و گرچه سنابع چین به آن اکیار
کرد ان  ،اسا بییار سطر است .بنابراین آگاه های از این دست ،بای از سناطق کیرق تیر تمی ن
بزرگ ایران (سانن سغ ) بهدست چینیان رسی باک ؛ سنیاطی کیه بیه سیالب دور بیودن از سرکیز
اداری -سیاس ایران و نیز ویژگ بازرگان ا ود ،آسیز ای از ادیان دوران باک و دستکم از لراظ
دادوست فرهنگ و تجاری سوقعیت سمتاز داکته باک .
واژگان کلیدی:
ایران ،چین ،سغ  ،دور پی
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مقدمه
چنین گفههاند که کشور چین بهش تاریخنویسان ات  .گرداوری و تنریم تتاریخ
در چین همواره اهمی ویژهای داشهه ات و قدم نوشهههای انها بته تتههتزار تتال
میرتد .هر تلسل تازهای وظیف گرداوری و ضبط ترگرش تلسل ییشین را داشت
و چنین میینداشهند که این کار راهنمای ایندگان ات  .نوشهههای انهتا فقتط گتزارش
تیاتی نبود؛ بلکه تماد جنبهها ماننتدِ اقه تاد قتانون ابیتاری نجتود و زنتدگینامته را
دربرمی گرف  .انها برخ

هنتدیان همیشته در بنتد تتاریخ و نگتران مستیر ان بودنتد

(اشوری  . 21-21 :6152جالب ات

که شاهنشاهیِ هخامنشی و امتراتوری هتمزمتانِ

ان در چین تلستل جتووچین از وجتود یکتدیگر اگتاه نبودنتد .بتا ایتن هتال گرچته
هخامنشیان در فهوهات ختود تتا مرزهتای شترقی چتین یتیا رفهنتد در هتیچیتک از
گزارشهای تاریخیِ چین به انان اشاره نشده ات ؛ بنتابراین هتیچنتوع ییونتد تجتاری و
فرهنگی نیز با یکدیگر نداشهند .به گواهیِ منابع چینی نخسهین ارتبتا میتان ایتران و
چین در زمان امتراتور اوو 6از تلسل هانِ ییشتین ( 211پ.د 3 .د .اغتاز و یتس از ان
ادامه یاف (تشکری  3 :6151که برابر با دوران شاهنشاهی اشکانی در ایران و همزمان
با نخسهین تال های گشایا جادۀ ابریشم بود .گویا تهاجمات هونها باعث شد که چین
برای یافهن مهحدانی علیه انها تفرایی به کوشان بفرتهد؛ از اگاهیهتای ایتن تتفیران
چینیان از وجود کشوری در ان توی مرزهای غربی کوشان اگاه شدند .جانگتتچیتئن
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که یکی از این تفرا بود در مسافرت تیزده تال خود اگاهی هتای ارزشتمندی در بتارۀ
ان -هسی ان -شی -1یا همان منااق تید فرغانه و باخهر که به زبانهای ایرانی تخن
تخن میگفهند و تمدن ایرانی داشهند -گرداوری کرد .میان تالهای  661-665پ .د.
جانگ -چیئن برای دومین بار به منطق تید رف و نماینتدگان ختود را در انجتا مستهقر
1. Wu
2. Chang-Ch’ien
3. An-hsi/ Anxi
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کرد و خود به چین بازگش (همان  . 66این کار باعث شکوفایی روابط تجاری و فرهنگتی
میان ایران و چین در دورههای مهمادی شد .زمانیکه این دید و بازدیتدها انجتاد متیشتد
م اد با یادشاهی مهرداد دود ( 621-12پ .د .درخشانترین دوران تاریخ یارتیها بود.
با شکس تکاها بهدت ِ مهرداد و نیز شکس هونها بهدتت ِ کوشتانیان امنیت نستبی
برای توتع روابط میان دو کشور با یکدیگر فراهم امتد و اشتکانیان تجتارت ابریشتم را در
انح ار خود گرفهند و زیرکانه مانع ارتبا مسهقیم رود با چینیان شدند (همان . 65-61
ترزمین تید در اتیای میانته یتا منطقت وررارود از دیربتاز یکتی از شَتهرَ هتای
هخامنشی به شمار میرف و از نرر زبانی و نژادی ایرانی بود .این منطقه بر روی مستیر
جادۀ ابریشم واقع شده بود و در اول تاریخ همواره نقتا اقه تادی و فرهنگتی بزرگتی
داش  .از اریق اتیای میانه بود که مهاجران بازرگانان و مبلیان دین از غر بته شترق
اتیا تفر کردند و کاالهای فرهنگی خود را به دوردت ترین نواهی رتاندند .دین بودا و
دین مانی از همین ناهیه گرشهند و به چین رتیدند .این بختا غربتیِ اتتیای میانته
ایران شرقی یا ایران خارجی نامیده میشد؛ زیرا از لحاظ زبان تمتدن و فرهنتگ ایرانتی
بود .ته تمدن درخشان ایرانی با نادهای بلخی تتیدی و ختوارزمی در ایتن منطقته بته
وجود امدند .تمدن تید با مرکزی شهر تمرقند بدون شک قطتب تجتاری و بازرگتانی
بزرگی در ان روزگار بود و زبان تید زبان میتانجیِ جتادۀ ابریشتم بته شتمار متیرفت .
مهاجرنشینانِ بازرگانِ تیدی در شهرهای بزر

چین تکنی گزیده بودنتد و تجتارت بتا

چین تمدن انان را رونق بخشیده بود .از تدۀ دود ییا از می د تا تدۀ هشتهم یتا نهتم
می دی تیدیها یکهتاز بازرگانی میان شرق و غر بودند (قریب . 61-63 :6121
در این مقاله کوشا بر این ات که از درین مهون تاریخی چین -که مربتو بته ایتران
ییا از ات د ات  -و اتنادی که از تیدیان به جای مانده ات

به ارتبا ایران ییا از ات د

با چین نگریسهه شود و چگونگی این ییوند اشکار گردد .این مقاله به این موضوع مییتردازد کته
ایا چینیان ایران ییا از ات د را از اریقِ تید میشناخهند یا نه و اینکه تیدیانی که در چین
بودهاند چه فعالی هایی داشههاند و تا چه اندازه معر فرهنگ و نتاد ایتران در چتین بتودهانتد.
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بدیهی ات که بررتی تماد این منابع در یک مقاله نمیگنجد نیز از ان جتایی کته تکیت ایتن
مقاله بر تید ات ؛ بنابراین تنها گزیدهای از ان منابع بررتی خواهد شد.
6

در بارۀ ییوند ایران باتهان و چین مف لترین یژوها از انِ برتولد الوفر )(1967

ات ؛ نیز یائولو درفینا (1983) 2در مقال بلندِ خود با عنتوان "ایتران تاتتانی از دیتدگاه
منابع چینی" به بررتیِ منابع یرداخهه ات  .1همننین باید از اثر ارزشمند اقای عباس
تشکری با ناد ایران بهروای چین باتهان یاد کرد؛ او منابع چینی در زمین ایران باتهان
را از اصلِ چینی به فارتی برگردانده که بسیار قابل تثمل ات .
منابع رسمی و غیررسمی چین در بارۀ ایران پیش از اسالم
هماناور که در مقدمه امد در چین هر تلسلهای وظیفه داش تماد وقایع و اتفاقتات
دوران خود را تماد و کمال ضبط کند .اننه مربو بته ایتران یتیا از اتت د و اوایتل دوران
ات می ات

در تواریخ زیر امده ات  :وِیشو 556( 6د .لیانگشو 111( 5د .چوشتو111( 1

د .توییشو 151( 1د .نانشیه 153( 2د .یِتیشتیه 153( 3د .چیوتانتگشتو 365( 61د .و
تانگشو 6111( 66د .جدا از اینها که همگی جزو منابع رتمی هستهند دو اثتر بتودایی نیتز

وجود دارند :تا تانگ هسییوچی 62یا یادنامههتایی در بتارۀ کشتورهای غربتی در دورانِ تانتگِ
بزر که روایهی ات از تفر اوالنیِ راهبی به نتادِ هستوان -تستانگ 116-112( 61د .کته
1. B .Laufer
2. P. Daffiná

 .1نگارنده این مقال مف ل را بهصورت کهابی با عنوانِ ایران تاتانی از دیتدگاه منتابع چینتی ترجمته و انهشتارات
اوای خاور در تال  6135ان را منهشر کرده ات .
4. Wei shu
5. Liang shu
6. Chou shu
7. Sui shu
8. Nan shih
9. Pei shih
10. Chiu t’ang shu
11. T’ang shu
12. Ta t’ang hsi yü chi
13. Hsüan- tsang
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ای تالهای  121و  165د .انجاد داده ات  .دیگری شیه -چیافانگچی 6یا یژوها در بتارۀ
منااق شاکیه -2یعنی کشورهایی که دینِ بودایی دارند -اثرِ تتائو -هستوان 111-531( 1د .و
در یایان دانشنام تونگتیِن 6اثرِ تویو 5که در نیم دود تدۀ هشتهم متی دی نگاشتهه شتده
ات ).(Daffiná, 1983: 123
ایران را با ناد "یو -تو" یا "بو -تتی"

تاریخ ویشو که نخسهین تاریخ چین ات
معرفی کرده ات :

«یایهخ کشور یو -تو شهر مح وری ات به ناد تو -لی ...رودخانهای که بته تتم
جنو منههی میشود از مرکز شهر میگررد .ترزمینشان همتوار اتت  .مح توالت عمتدۀ
این کشور عبارتاند از :ا نقره تو -شی 1مرجان چه -جو 1عقیتق مرواریتدهای درشت
شیشه ا نقره برنج مرجان کهربتا صتد

ت تترخ مرواریتدهای بستیار درشت
یتاقو ِ

تفاتیکا 2شیشه کریسهال تنگی تنگ الجورد الماس میکتا فتوالد برنتز قلتع تتولفور
جیوه جیوه هریر ابریشمی گلدار و رنگارنگ کهان نمتد کوچایتا (یهتو قالینته یوتت
قرمزِ اهو 3نیشکر خرما

61

فوتتسو66یِ معطر هلیله بلو

اکسید مس ترکیتب متس روی

و دیگر چیزها تولید میکنند.(Daffiná, 1983: 152) »...

1. shih-chia fang chih

 .2شاکیه ناد قبیله و خاندان بودا ات (مهرداد . 615 :6121
3. Tao-hsüan
4. T’ung tien
5. Toyu

 T’ou-shih .1این اصط آ چینی برگردان تح الفری واژۀ ایرانیِ توتیا ات (تشکری . 662 :6151
 Che-Chu .1نوعی صد خوراکی ات .

8. p’o-li

 .3یوت اهوی نر (یا گوزن ماده از کاالهایی بود که از تمرقند به چتین وارد متیشتد و در چتین بترای تتاخهن
کفا به کار میرف ؛ در دورۀ تانگ کفا قرمز رایج شده بود (. cf. Schaffer,1963:.106-107
 .61تح اللفری "درخ هزارتاله" یا "اول عمر" ch’ien nien tsao :؛ شاید عل نامگراری خرما بته ایتن نتاد
انهسا ویژگیِ اوالنیکردنِ عمر به ان باشد.
(cf. Chavannes, 1904: 76, n. 4; Laufer, 1967: 385-391; Schaffer, 1963: 121-122).
 .66فوت تسو ( fu-tzŭ < b’iu-tsiگویا ناد یک گیاه بوده ات ).(cf. Daffiná, 1983: 152
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یژوهشگران در بارۀ ناد یو -تو یا بو -تی که در مهنهای رتمی چین امده اتت
نررات گوناگونی دادهاند .عدهای بر این باورند که کشور دیگری به همین نتاد در اتتیای
جنو شرقی وجود داشهه اتت ) .(Wolter, 1967: Chapter 10برختی دیگتر بتر ایتن
باورند که این ناد همیشه و همه جا برای ایران به کار رفهه ات (تشکری  65 :6151و
در مقابل برخی این واژه را تحریفی از یتارس دانستهه و اینکته گتاهی اوقتات بته محتل
دیگری در اتیای جنو شرقی نیز اا ق شتده اتت ) .(Hassan, 1928: 81-83دفینتا
) (1983: 121بر این باور ات که ناد یو -تو همه جا به ایران اشاره میکند و به تتبب
اوازۀ شاهنشاهی تاتانی ههی کسانیکه از جاهای مخهلف تترزمین ایتران بتهویتژه تتید
میامدند خود را وابسه دربار یارس معرفی میکردند تا از این راه بهوانند امهیتازات بازرگتانی
از دربار چین بگیرند .او معهقد اتت نخستهین اخبتار ایتران تاتتانی را تتیدیان بته چتین
رتاندهاند .درهمینراتها یلیو تلفظ واژۀ یو -تو را برگرفهه از فرد قتدیمتتر po-ssŭ<puâ-sie

دانسهه که خود تح تثثیر تلفری تیدی بوده و با توجه به اینکه در زبانهتای ایرانتی شترقی
وان  rباتهانی ییا از همخوان نایایدار ات

این واژه را بازمانتدۀ صتورت باتتهانی  *pāsīبته

معنای ترزمین یارس دانسهه ات ) .(Pelliot, 1934: 30دفینا از فرضی یلیو اینگونه نهیجه
گرفهه ات که این بازرگانان تیدی بودند که نخسهین بار ناد ایران را ازاریق خشکی یعنتی
از جادۀ ابریشم به چین رتاندند ) .(Daffiná, 1983: 121ناد برخی کاالها که به ناد کاالهتای
یو -تو ثب شده در هقیق

بومی ترزمین ایران نبوده بلکه تنها بازرگانتان ایرانتی انهتا را

وارد میکردهاند و این امر بیانگر ان ات که بازرگانتان فتوق بستیار هرفتهای بتودهانتد کته
توانسههاند چنین گسهرۀ فعالیهی داشهه باشند و این کار تنها از عهتدۀ تتیدیان کته یکتهتتاز
بازرگانی و تجارت در منطق جاده ابریشم بودند برمیامد.
فاتین زائر بودایی که در تدۀ ینجم می دی در تی ن میزیس

نقتل کترده کته

بیشهرین یایگاههای بازرگانی انجا مهعلق به بازرگانان تا -یو بوده ات ) .(Ibid, 122این
واژه برگرفهه از واژۀ تنسکری  sārthavāhaبته معنتای کتاروانتتاالر اتت

(Pelliot,

) 1904: 356, n.1و ایتتن وادگیتتری ازاریتتق واژۀ تتتیدیِ  sārθavākرخ داده اتتت
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) . Schaffer,.1963: 284, n. 116بنابراین در اغاز تتدۀ یتنجم متی دی وجتود بازرگانتان
ثروتمند تیدی در اتیای شرقی مسجل ات و کسانی که راههای دریایی جنتو شترقی را
در دت داشهند گویا تیدیان یا افرادی وابسهه به انان بودند ).(Daffiná, 1983: 122
عنوان تا -یائو همننین برای کارگزاران زردشهی کته کارهتای مترهبی مهتاجران
ایرانی را در چین انجاد میدادند به کار رفهه اتت ) (Laufer, 1967: 529و ادارهای بته
ناد ادارۀ تا -یائو تا زمان تلسل تانگ در چین وجود داشهه ات

(Pelloit, 1903: 665-

 . 671در بارۀ اشهقاق این واژه الوفر ) (1967: Ibidان را از ( xšaθra-pāvan-یاینتده یتا
محافظ شهریاری گرفهه؛ در هالیکه دفینا برگرفهته از  sat-pâuدانستهه اتت ؛ بته هتر
هال دفینا بی انکه توضیحی در این باره ارائه دهد نرتر الوفتر را متردود دانستهه اتت
) .(1983: 130, n. 52البهه بهنرر نگارنده فرضی الوفر یریرفهنیتر مینماید.
بنا بر تاریخنگاری چین (ویشو کشورِ یو -تو با به عبارتی ایران همواره به دربتار
چین تفیر اعزاد میکرد که این تفرا در تالهای  655-616-616-612-611متی دی
و به ترتیب برابر با دوره های یزدگرد دود هرمز تود امدند .یس از یادشاهی ییروز یتس
از یک وقف تی تاله در یادشاهی ب ش ( 662-516د .و زاماتتب ( 631-632د .نیتز
تفرایی به دربار چین رتیدند ) . Ecsedy, 1977: 227-236ای تالهای  611-511د.
به تبب تلط هفهالیان بر بخا هایی از اتیای میانه ورود بازرگانان و تُتفَرا بته چتین
کاها یاف و در این دوره گزارش های چینی در بارۀ ایران نیز کم شد .تنها نمونهای که
از ورود ایرانیتان بته ثبت رتتید ورود یتنج تتیدی در تتالهتتای  636و  621و 612
می دی به چین بود ) .(Ibid, 124بنا بر گفه تئوفان بیزانسی (تدۀ  1د .هفهالیان یس
از شکس ِ ییروز شاه تاتانی خروجتیهتای تِترِس (چتین را کتاها دادنتد (cf. de

)Mariana 2004: cod 64, 26b, 5-10و منرور وی از خروجیهای تِرِس همتان تتید
ات

بنابراین هفهالیان مانعی بر تر راه ابریشم بودند .کسانی که تفیر خوانده متیشتدند

تفیر به معنای واقعی نبودند بلکه امهیازات تجاری و بازرگانی را در چین الب میکردنتد.
بنابراین اننه در منابع چینی تح عنوان خران یو -تو به امتراتور چین امده ات

تنهتا
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مالیاتی ات که این بازرگانان یرداخ میکردند تا اجارۀ کسب و کار در چین را بتهدتت
اورند .برای نمونه در قطعهای از ویشو چنین امده ات :
«این کشور (یو -تو در دوران شنکوئی ( 562-521د .تفیری فرتهاد و همراه بتا
تقدیم خران نامهای را به شاه داد که میمون ان چنین بود :بته فرزنتدِ اتتمانِ تترزمین
بزر

و به انان که اتمان انان را بهوجود اورد .چو -هو -تو شاه تترزمین ایتران هتزاران

هزار بار درود میفرتهد؛ با این امید که انجا که افها براید یسترِ اتتمان (ماننتد زمتان
هان یابرجا باشد -امتراتور این تفیر را با اههتراد فتراوان یتریرف و از ان یتس یتو -تتو
همواره تفرایی را به دربار میفرتهاد و مالیات تقدیم میکرد» ).(Daffiná, 1983: 126
شیراتوری ) (1956: 183چو -هو -تو را با قباد یادشاه تاتانی یکی دانسهه ات .
در لیانگشو امده ات که همان تفیر به دربارِ لیانگ امد:
«تال دودِ چونگ -تا -تونگ 511-516( 6د( .یو -تو تفیرانی را فرتهاد که بته عنتوان
خران دندان بودا ییشکا کردند» . (Daffiná, 1983: 127; Shiratory, 1956: 25
با توجه به تیات مرهبی دربار تاتانی ییشکا دندان بودا را به تخهی میتوان
به انان نسب داد و این تثییدی ات بر اینکه تفرای ایرانی در دربارهای چین ویژگتی
غالب بازرگانی داشههاند ) .(Daffiná, 1983: 127همننین از انجا که تستامگ و تستاهل
الزم بازرگانی ات

این کار تنها از عهدۀ بازرگانان و بهویژه تیدیان که تمتاس انهتا بتا

بوداییان بیشهر از دیگر منااق ایران بوده ات

برمیاید.

در جایی دیگر از لیانگشو نانشیه 2امده ات :
«در این تترزمین (یتو -تتو اودومبتارا (انجیتر وجتود دارد .اگتر شتکوفه بزنتد
تندرتهی به بار میاورد.(Ibid, 150) » ...
از انجاییکه در ادبیات بودایی انجیر درخهی میوهدار اتت ؛ ولتی شتکوفه نتدارد و
ییدایی بودا بر زمین تقریباً یدیدهای نادر ات

بههمینتتبب ایتن موضتوع ییوتتهه در
1. Chung-ta-t’ung
2. Liang shu, Nan shih
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مهنهای بودایی تکرار شده ات و عبارت "شکوفههای اودومبتارا" را بته عنتوان اورنتدۀ
تندرتهی به کار بردهاند .بنابراین از دیدگاه لیانگشو ایران تاتانی با دین بودایی ییوند
داشهه ات ).(Ibid: 152-153
در ارتبا با دین ایرانی ویشو میگوید:
«بریایی مراتم برای خدای اتا و خدای اتمان ایین انهات » ).(Ibid: 162
یا در جایی دیگر چیوتانگشو:
«برگزاری مراتم برای مینوان مخهلتف ایتین انهاتت  .مینتوانی ماننتد اتتمان زمتین
خورشید ماه ا

اتا .در میان کشورهای غربی هتو6هتا کته اتتا یتا هستییِتن 2را دارنتد

همگی این دین را با رفهن به یارس گرفههاند؛ در برگزاری مراتتم بترای مینتوان مشتک 1تهیته
میکنند و ان را با یون وهشی میامیزند .از ان به ریا متیزننتد و بته ییشتانی و نیتز داختل
گوشها میمالند .باور دارند که با انجاد این کار [خداوند را] میتهایند» ).(Ibid, 162-163
بهاورکلی منابع چینی در بارۀ دین ایرانی بسیار شها زده عمل کردهانتد و تتاخهار
دینی ایران تاتانی را نادیده گرفههاند و اننه از انها در بارۀ دین ایرانی بتهدتت متیایتد
نشان از این دارد که اگاهیهایشان را از نواهی شرقی ترزمین ایران مانند تخارتتهان یتا
مرو بهدت اوردهاند؛ زیرا توصیفات انان با این منطقه همتاهنگی دارد ) .(Ibid: 130بترای
نمونه بنا بر مشاهدات لیانگشو و هسوان -تسانگ در ایتران دویست یتا تی تد صتومع
بودایی وجود داشهه ات که در این مقاله بهتبب اوالنی شدن مطلب به ان نمییردازیم.
در ویشو چوشو و یِیشیه امده ات :
«مردد این کشور شاه را ای -تسا و همسرش را فانگ -یو -شوای مینامنتد تمتاد
یسران شاه شا -یه نامیده میشوند» ).(Ibid, 157

 .6لقب  Huدر منابع چینی بهاورعاد برای بربرها به کار رفهه ات ؛ اما در ان دوران ویژۀ تیدیان بود.
2. hsien<xien
3. shêng hsiang
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الوفر واژۀ  i-ts’aرا از تیدی  ixšēδدانسهه ات که خود برگرفهه از فارتی باتهان
 xšāyaθiyaات )(1967: 530-531؛ امتا دفینتا ضتمن رد فرضتی الوفتر ان را بتا واژۀ yazadمربو

دانسهه ات  .همننین الوفر واژۀ  fang-pu-shuaiرا برگرفهته از bānbišn
)(Daffiná, 1983: 157-158؛ با ایتن هتال هنینتگ (1940: 17-

(شهبانو دانسهه ات

) 18به درتهی توانسهه نشان دهد که واژۀ چینی مسهقیماً به  bānbišnبرنمیگردد بلکه
بهواتط واژۀ تیدی ( βāmbušt/β’mβwštقریب  31 :6121و توتط تیدیان به چین
رتیده ات .
سغدیان در منابع چینی
چینیان در بدو ورود خارجی ها به کشورشان به انها نسب
می امدند القابی نستب

به محلی کته از انجتا

متی دادنتد؛ بنتابراین تتیدی هتا را اهتل "ژائتو" 6شتهری در

"گانسو" 2می دانسهند و به انها بست هه بته اینکته از کتداد منطقت تتید امتده بودنتد
لقب هایی داده بودند که لقبهای "کانگ" و "ان" 1قدیمترین نادهایی انتد کته از دورۀ
هان وجود انها ثاب

شده ات  .در دوره های بعدی ناد کانگ بهصتورت کانتگجتو بتر

ایالهی که تید نیز بخشی از قلمرو ان بود دالل

داشت  .همتین اتور نتاد "ان" کته

کوتاه شدۀ ان -شی بود به نوعی تلفظ چینی "ارشک" به شمار می رف  .به اور کلتی
ناد کانگ بیشهر به تمرقند و ناد "ان" بر بختارا داللت

متیکترد ).(Yoshida, 2006

همننین شماری از اصط هات در ادبیات تانگ به نرر متی رتتد کته در واقتع بترای
تیدیان به کار رفهه باشد؛ اصط آ "هو به همراهِ نُه ناد" 6از قرن هشهم در مهن هتای
چینی دیده شده و از این دت

ات

. (Pulleyblank, 1952: 320-322

1. Zhaow
2. Kang
3. An
4. Jiu xing hu
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بر اثر تاخ وتاز هونهتا منتااق داخلتی بازرگتانی تتیدیان دو برابتر شتد و تمتاد
رقاب ها از میان رف و تیدیان را از شرق تا منطق چین در متوقعیهی غالتب قترار داد.
شبک قدیمی راه ابریشم نه تنها تیعیف نشد بلکه بازتازی شد و در مقیاتی گستهرده
بدون مقایسه با دوران ییا گسهرش یاف  .در بارۀ این توتعه منابع چینی هسهند کته
شامل اتناد تجاری روایی و مهون رتمیاند .در هقیق

از اغاز تال  161د .چین اغتاز

به فهگ اتیای مرکزی کرد و نرارت خود بر این منااق را از تال  132د .به بعد تثبیت
کرد .رویهمرفهه تتاه چینی هرگز تا تید ییشروی نکرد بلکه این برتری چتین کتام ً
اتمی بود و منابع چینی از لحاظ ارجاع به تیدیان بسیار فراواناند .گویا دادههای زبتانی
و باتهانشناتی در بارۀ بازرگانتان تتیدی میتان تتدههتای یتنجم تتا هشتهم متی دی
بهخودی خود به اندازۀ هم دیگر منابعی که در بارۀ تیدیان تثلیف شده اتت

نشتانگر

اگاهیهای بسیار ات ) .(de la Vaissière, 2005: 119قطع زیر ترجمه بخشی از یتک
ییماننام چینی از منطق دونهوانگ مربو به تال  222د .ات که تِر اورِل اشتهاین
ان را یافهه ات :
6

«در دورۀ ژِنگتتوان ( 163-121د .رهبتتر بتتزر یادشتتاهی کانتتگ (تتتمرقند کانتتگ
یاندیان 2به تم شرق رف و در ان شهر زندگی کترد .دیگتر هتو1هتا بتهدنبتال وی رفهنتد و
زیسهگاهی را تاخهند که نیز دیانههچِنگ 6نامیده شد .در هر کناره از این شتهر بیابتانی از شتن
بود .در تال دود شانگیوان 115( 5د[ .شانشان] به شی چِنتگ ژِن 1تیییتر کترد و [ایتن شتهر
مسهحکم] به شاژو 1ییوت .

1. zhenguan
2. Kang Yandian
3. Hu
4. Dianhe cheng
5. Shangyuan
6. Shi Cheng Zhen
7. Shazhou
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شهر جدید (شینچِنگ [ :از این شهر] بتهتتم شترق  261لتی بتهتتم شتهر
قلعهدار تنگی (شیچنگژِن فاصله اتت  .وقهتی کانتگ یانتدیان ختودش در شانشتان
مسهقر شد او نخس این شهر را تاخ ؛ به این دلیل ات که شهر جدید نامیده شتده
ات ؛ هان ان را شهر نوژی (نوژیچِنگ 6مینامد [.]...
شهر انگور (یوتائو چِنگ[ : 2از این شهر] تا به جنو
تنگی فاصله ات

 6لی فاصله تا شهر مسهحکم

[و] کانگ یاندیان ات که ان را تاخ  .او انگور شترا را در میتان

شهر کاش ؛ به این دلیل ات که این شهر شهر انگور نامیده میشود.
ترانجاد شهر تایی (تاییچِنگ[ : 1از این شهر] به تتم شتمال  621لتی بته تتم
شهر مسهحکم تنگی فاصله ات

[و] کانگ یاندیان ان را تاخ  .این شهر بته دریاچت تتایی

(تاییزِه 6نزدیتک اتت  .کوهستهانهتای خطرنتاک و نزدیتک بته هتم دارد .همتواره توفتان

5

(تبهیها و تویوهون 1بدون وقفه میایند و میروند» ).(de la Vaissière, 2005: 123-124
این عبارات بهصورتی کوتاهتر در تانگشو نیز امده ات و به نرر متیرتتد مهتون
چینی تفسیری نرامی از این مهاجرنشین داشتههانتد همننتین مکتان شتهر تتایی بته
تجارت با بیابانگردان کوهسهان اشاره دارد .در هتر هتال شتاید در انههتای تتدۀ هفتهم
می دی فرماندار شهر تنگی هنوز نامی تیدی داشهه و هیور تیدیهتا ادامته داشتهه
ات  .ناد شیچِنگ بعدها به چارکلیک 1تیییر یاف ).(Ibid, 124
نمون دیگری که به تیدیان تح عنوان هو اشاره شده در وی شو "ییشیه" امده ات :
«ع یم نوشهار انتان (یتو -تتو بتا نوشتهار (دیگتر هوهتا بستیار تفتاوت داشت »
. (Daffiná, 1983: 165

1. Nuzhi cheng
2. Putao cheng
3. Sapi cheng
4. sapi ze
5. Tufan
6. Tuyuhun
7. čārklik
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و در تا تانگ هسییوچی چنین امده ات :
«نوشهار و زبان گفهاری[انان] با نوشهار دیگر هوها یکسان ات » ).(Ibid
جالب ات که منبع نخس

میان خط ایران با هوها یعنتی تتیدیان تمتایز قائتل

می شود؛ اما در منبع دود چنین امده ات که نوشهار انان با دیگر هوها یکستان اتت .
دفینا چنین تناقیی را این اور تفسیر کرده که در نرر چینیان نراد نوشهاری معمول در
ایران تاتانی خط یهلوی قطعاً با خط تیدی تفاوت داش ؛ اما در عین هال این نراد
نوشهاری در نرر چینیان به تبب ایدئوگرا نبودنا نه تنها با نوشتهار تتیدی تفتاوتی
نداش

بلکه مانند تماد نوشهههای غربی دیگر بود ).(Ibid
اننه از منابع چینی در بارۀ تید بهدت میاید این اتت کته چینیتان در عتین

هال که میان تید و یو -تو (ایران تمایز قائل میشدند با اینهال همت انهتا را جتزو
کشورهای غربی میدانسهند که از لحاظ ایینی و زبانی با ایران ییوند داشهند.
منابع سغدیان به زبان سغد
مهاجران تیدی که بهتوی چین رهستار شدند در اول شاهراه اتیای مرکتزی و
دش های شمالی تکنی گزیده بودند .در هقیق

یک راه تیدی از تتمرقند تتا دیتوار

چین تاخهه شد و از اریق همتین راه بتود کته مح توالت ایرانتی ماننتد فترش انتواع
منسوجات و نیز تنگهای قیمهی عطریات و فتراوردههتای کشتاورزی ایتران بته چتین
میرتید و ابریشم چین که در ایران بهصورت زربف درمیامد دوباره به صتورت کتاالی
دوت داشهنیِ چینیان به چین بازمیگش (قریب  . 25-26 :6121تاریخ شتکلگیتری
نخسهین مهاجرنشین اشکار نیس ؛ اما تتدۀ چهتارد و ششتم متی دی قطعتاً بیشتهرین
مهاجرتها به چین صورت گرفهه اتت و شتبکههتای ارتبتاای تتیدی جتایگزین راههتای
ارتباای چینی شدند .بسیاری از مهنهای تویی و تانگ و نیز نوشهههای مقتابر خانتدانهتای
تیدی چگونگی این مهاجرت را بازگو کردهاند .بیشهر این افراد همان تا -یائوهتا بودنتد کته
بهعنوان کاروان تاالر وارد چین شدند .این خانودهها نخس در شهر گانسو مسهقر شتدند
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و نسل بعدی انان به شهرهای اصلی چین نقلمکان کردند و ههتی برختی از انتان بته دربتار
چین راه یافهند ) .(de la Vaissière, 2003: 24نخسهین تند تاریخی کته از مراجتع تتیدی
به زبان تیدی داریم اتناد کاغری ات که "نامههای باتهانی تید" نامیتده متیشتوند .در
میان نامههای تیدی نام شمارۀ دو از اهمی ویژهای برخوردار ات ؛ زیترا اشتارات فراوانتی
به هوادث چین دارد ) .(Sims-Williams, 2001: 267این نامهها در خرابههای یک دیتدبانی
در  31کیلومهری غر دونهوانگ بهدت تر اورل اشهاین در تال 6311د .یاف شتدهانتد.
این نامهها را بازرگانان تیدی از گانسو بهتم غر فرتهادهاند و یکی از انهتا کته از گانستو
به تتمرقند فرتتهاده شتده یترده از اوضتاع تیاتتی شتمال چتین برداشتهه اتت

(de la

) .Vaissière, 2003: 24تیمز ویلیامز به همراه گرنته و همننتین هنینتگ تتاریخی یتس از
 166د .را برای این نامه و دیگتر نامتههتا در نرتر گرفهتهانتد ;(Henning, 1948: 201-228
) Grenet & Sims-Williams, 1987: 101-102در هتالی کته هارماتتا )(1979: 153-165

تاریخ نگارش انها را تال 631د .دانسهه ات .
هم اکنون این نامه در کهابخان بریهانیا جزو یافهتههتای تِتر اورِل اشتهاین نگتهداری
میشود .بخا نخس ان خطا به دو نفر به نادهای ورزک و یدرش نَنَیثوار نوشهه شده
اتت

نتیک س تتیمز ویلیتامز ان را بته انگلیستی برگردانتده اتت )(2001: 269-273؛

جعفریدهقی ( 211 :6136در رتال دکهری خود این نامه را به همراه دیگر نامهها بته
فارتی ترجمه کرده ات و برخی واژهها و عبارتها در ان بهدرتهی خوانده نمتیشتوند.
در این مقاله ترجم بخشی از نام دود اورده میشود:
(روی نامه این نامه باید به تمرقند فرتهاده و برده شود [و تترور بتزر وررزرک ...6بایتد
ان را بهصورت کامل دریاف کند] .فرتهاده شده از ار بندۀ ایشان نَنیورند ( .2یشت نامته

1. βrz’kk/ βarzak
2. nnyβntk/ Nanai-βandak
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به ترور و خداوندگار بزر وزر (یسر نَنَی -ثوار( 6از خاندان کانَک .2فرتهاده شده بتهدتت ِ
بندۀ ایشان نَنَی ورند .
( . 6برگردانِ مهن روی نامه به ترور و خداوندگار بزر

ورز

(یسر نَنَی ثتوار (از

خاندان کانَگ هزار (و هزار درود .2 .درهالیکه زانو زدهایم نماز میبرد ایشتان ختدایان
را فرتهاد شده بهدت خدمهگزار ایشان نَنَی وند  .1 .ای تروران! بترای او روز ختوبی
(خواهد بود انگاه که شما را شاد (و بدون بیماری بیند .6 .یس شتما تتروران! (انگتاه
که شنیده شد (خبر تندرتهی شما من ختود را جتاودان متیینتدارد .5 .ای تتروران!
اَرمر تاا 1در جیوکوان 6تالم و تندرت (ات

و ارتتاا .1 .5ای تتروران! تته تتال

ات که فردی تیدی از درون (چین نیامده ات  .1 .یک تیدی از درون (چتین امتد
و من گوتادتاا را مسهقر کردد و تالم و تندرت

ات  .2 .و بتهتتوی [ ] kwer’ynk

رهستار شده ات و اکنون هیچکس از انجا نمیاید  .3تا برای شما در بارۀ ان تتیدیان
که بهتوی درون رفهند و چگونته  .61و تتا چته انتدازه دور رفهنتد و تتا کتداد کشتورها
رتیدند بنویسم ای تروران!  .66اخرین فیفور چنین میگویند که بهتبب گرتنگی از
تر 1،گریخ  .62 .و ان کاخ و شهر را اتا برگرفت و تتوخ  .61و کتاخ و ان شتهر
(نابود شد و دیگر نه تر ،و نته [ ]  Yeوجتود نتدارد!  .66و دیگتر ....65 ...خومتدان...1
بنابراین ان را دارند .61....و تا  Yeاین خیونها تتا دیتروز بنتدۀ فییتور بودنتد  .61و ای
تروران! نمیدانیم که ایا باقیمانتدۀ چینیتان  .62توانستهند خیونتان را در خومتدان در
چین چینسهان دنبال کنند  .63انها کشور را گرفهند ...صد ازادمرد وجود دارنتد  .21از
تمرقند ...در δry’n ...چهل مرد ات  .26و ای تروران! از ...ته تتال اتت  .22وقهتی
1. nnyδβ’’r / Nanai-θvār
2. k’n’kk/ kānakk
3. ’rm’t(s)[’](c)/ Armat-Sāč/
4. (c)wcny/ Jiuquan/
5. ’s’c/ Arsāč/
6. srγ / sarγ/

 ’xwmt’n/əxumdān/ .1ناد شهری قدیمی در چین در هدود تال  151ییا از می د یایهخ بوده ات  .برابتر
با چانگ -ان هسین -یانگ (قریب . 26 :6121
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که از داخل (چین امد ...نکرد و از  .21ثروان 6تا چینگچنگ 2برای ...فتروخهن کَنَتف
 .26رف و کسی که یارچ ابریشمی نابافهته و کارنشتده گرفهته  .25متیتوانتد همته را
بفروشد و ای ترور! تاکنون اننه بتهدتت متا  .21زنتدههتا (مانتده ان اتت کته از
چینگچنگ تا ثروان مانده ات  .11 ...تخن نوشهم به شما در بارۀ اینکه چین تا کجا شد
ان فراتر از غم و اندوه ات و برای شما  .16ثروت و دارایی نخواهد بود .و ای تروران! هشت
تال ات که ترقرَک 1و فَرناقَ  6را از درون (چین فرتهادهاد و ته تال (ییا که از او متن
 .11یاتخی دریافهم .انها خو بودند؛ (اما اکنون از زمان اخرین  .16بت کته رخ داد یاتتخی
از انجا دریاف نکردد که تا چه اندازه دور شدند  .15نیز چهار تال ات که متن مترد دیگتری
اَرتیخو وند 5ناد را به کنان 1فرتهادد .کاروان از گوزنگ رف و ورخوشَتک ...و انگتاه کته.11 ...
یس به تر ،رتیدند و هر دو هندویان و تیدیان انجا  .12و هم انها از گرتنگی مردنتد و او را
به نسیان 1و ثروان فرتهادد .13 .و بیترون شتد از چتین و بته ثتروان وارد شتد و اکنتون بتدون
یرتا از من خارن شد  .61و کیفر بزرگی ن یبا شده ات و در ...کشهه شده ات »...
یس از دونهوانگ مهمترین ناهیهای کته ازنرتر منتابع مکهتو تتیدی نشتان از
فعالی مهاجرنشینهای تیدی دارد ناهی تُرفان ات (قریب  . 21 :6121این منطقته
در جادۀ شمالی اارا بیابان تَکلَماکان قرار گرفهته اتت و یتل میتان دنیتای چینتی و
ایرانی به شمار میرود .هنوز هم واژۀ بازار در زبان مردد این ناهیته بتهجتای واژۀ چینتی
معادل ان به کار می رود .از لحاظ تاریخی جمعی تتاکن در ایتن منطقته امیتزهای از
چینیان و تیدیان بود .مهاجران چینتی کته از مرکتز چتین بتدانجا رفهته بودنتد و نیتز
مهاجران تیدی در کنار هم می زیسهند .شواهدی در دتت اتت کته تتیدیان نتوعی
1. δrw’’n/ θruwān/

 Kmzy(n)/kamzēn .2ناد شهری در چین (همان . 623
3. s’γr’k/ saγrak/
4. Prn’’γ[t]/ Farn-āγat/
5. ’rtyxw-βntk/ Artixu-Vandak

 kc’’n/ Kacān/.1ناد شهری در چین.
7. nsy’(’)n/ Nasyān
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موتیقی ایرانی را در ان منطقه اجراء میکردهانتد ) .(Hansen, 2012: 91در اغتاز قترن
بیسهم در خرابه های این شهر کهابخان بزرگی کشف شد که بیشتهر اثتار مانویتان را بته
زبان های تیدی فارتی میانه و غیره در خود جای داده بود .تنوع این متدارک از تت ش
این مهاجرنشینها در تبلیغ دین و تن های ایینی خود یترده بترمتیدارد .تتیدیان بتا
ترجم اثار بودایی مانوی و مسیحی به زبتان تتیدی بتر غنتای زبتان ختود افزودنتد و
همزمان این ادیا ن را در میان دیگر اقواد اتیای میانه و چین گسهرش دادند .دلبستهگی
تیدیانِ مانوی به اخهرشناتی باعث شد که ناد روزهای هفهه به نتاد تتهارگان در زبتان
چینی دخیل شود و ناد روزهای هفهه در زبان چینی بهصورت زیر ات :
روز یکشنبه mi :از تیدی " mīrمهر"؛ روز دوشتنبه  moاز تتیدی māx؛ "متاه"
روز ته شنبه yun-han :از تیدی " wanxān;unxānبهراد ورهراد"؛ چهارشنبه tie :از
تتتیدی " tīrتیتتر"؛ یتتنجشتتنبه  hu-wu-si/wen-mo-siاز تتتیدی " urmazdهرمتتزد"؛
جمعه na-xi :از تیدی " nāxīδناهید"؛ شنبه zhi-huan :از تتیدی " kēwānکیتوان"
(قریب . 21-21 :6121
نتیجه
از مجموع اننه گفهه شد میتوان چنین نهیجه گرف که گرچه چینیان بتهتتبب
فاصل اوالنی با کشور ایران هرگتز فرصت و امکتان هیتور نرتامی در ایتن کشتور را
نداشهند و بالعکس اما ارتبا این دو تمدن با یکدیگر اشکار اتت  .تتا یتیا از تجتارت
گسهردۀ تیدیان با چین ناد ایران (یو -تو در منابع چینی یاف نشده اتت  .تتیدیان
نخسهین قومی بودند که در قالب بازرگانی و تتس در یوشا مبلیان مترهبی شتکوه و
اوازۀ دربار یتارس و بته ویتژه تاتتانیان را بته چتین رتتاندند .بازرگانتان تتیدی بترای
بهرهگیری از امهیازات بیشهر گهگاه خود را تفیر دربار ایران جا میزدند؛ بنابراین اننته
در تاریخ های رتمی چین مبنی بر دریاف خران از یو -تو امتده اتت

صترفاً مالیتاتی

ات که این بازرگانان مییرداخهند؛ زیرا هیچ دلیل منطقتی وجتود نتدارد کته بتنتداریم
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ایرانیان خرانگزار چینیان بوده اند؛ نیز برخی واژه های مربو به ایران در منابع چینی از
زبان تیدی وادگیری شده اند و در بارۀ برخی دیگر واژه ها باید گفت کته زبتان تتیدی
نقا میانجی را در این وادگیری ایفاء کرده ات .
فهرت کاالهایی که از یو -تو به چین وارد میشده ات

خبر از وجود بازرگانتان

قدرتمند ایرانی و نیز در اخهیار داشهن شبک نیرومند ارتباای میدهتد و همتاناورکته
اشکار ات

با توجه به شمارگسهردۀ مهاجرنشینان تیدی -که خود از اقتواد ایرانتی بته

شمار میروند -در مرزهای چین و انح اری بودن بازرگانی در این منتااق شتکی بتاقی
نمی ماند که بازرگانی میان ایران و چین به دت تیدیان انجاد میشتده اتت  .بتا ایتن
هال منابع چینی میان یو -تو و تید اشکارا تمایز قائتل شتدهانتد؛ بته عبتارتی بترای
تیدیان لقب های کانگ ان و هو را به کار بردهاند .چنین بته نرتر متیرتتد کته منتابع
چینی اگاهیهای خود را در بارۀ ایران یا به عبارتی یو -تو از منتااق شترقی ایتران بته
دت اورده باشند و خود هرگز به منااق داخلی ایران تفر نکرده باشند .همننین اننه
این منابع در بارۀ دین ایرانی توصیف کردهاند به هیچ روی توصیف اوضاع دینی ایتران و
به ویژه دورۀ تاتانی نیس ؛ بلکه توصیفی شها زده و برداشهی تطحی ات .
مهاجرنشین دونهوانگ درشمال چین یکی از منااقی ات که هیور تتیدیان در
انجا ثاب شده ات  .تیدیانی که در این منطقه بودنتد اتی نامتهنگتاریهتایی کته بتا
هموانان خود در تمرقند داشهند از برخی هوادث چین در ان دوره خبر دادند.
مهاجرنشین تُرفان بیشهرین جمعیت

تتیدی زبتان را در ختود جتای داده بتود و

تیدیان این منطقه که بیشهر مانوی بودند نقا مهمی در انهقال هنر و ایینهای ایرانی
بازی کردند .اگر هیور اولی تیدیان را در چین به دلیل توتع بازرگانی بدانیم بیشک
یس از گرش چند تده این هیور بیشهر بهدلیل برختورداری از ازادی تبلیتغ متراهب
نیز بوده ات و به همین تبب تُرفان تبدیل به یایگتاهی بترای تمتامی ادیتان بتودایی
تیدی و مسیحی شد که در ایران تاتانی مجال رشد و گسهرش نیافهه بودند.
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فرجاد تخن اینکه باید یریرف که بازرگانان و مبلیان مرهبی تیدیزبان بیا از هتر
قومی ایرانیِ دیگری با هیور گسهردۀ خود در ایجاد روابط ایران یتیا از اتت د بتا چتین
نقشی به تزا داشهند؛ به عبارتی انها هلق ات ال دو تمدن بزر ایران و چین بودهاند .البهته
بررتی روابط دربار تاتانی با چین خود موضوعی دیگر ات که در این بحث نمیگنجد.
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