
  
  
  
  

  چین در شاهنامه فردوسی
  

  حمیدرضا پاشازانوس - اکبر جعفري علی
  

  :چکیده
تعامـل   بـا آنهـا  سرزمین هاي زیاد و مردمان بسیار از فرهنگ هاي مختلف سلطه داشـته و   برکه  عنوان کشوريایران به 

آن در تاریخ نوع بشـر تنهـا    جایگاه ایران در تاریخ جهان و سهم ،درحقیقت. همواره مورد توجه بوده استداشته است، 
 ،جملـه ایـن فرهنـگ هـا     از .تماس و تعامالت با قدرت هاي بزرگ همسایه آن شـناخته شـود   بررسی تواند در پرتو می

فرهنگ و تمدن  به مناسبت هاي مختلف و از راه هاي گوناگون با ،پیش از اسالم روزگار ایران در. فرهنگ و تمدن چین است
 ،ایـن روابـط گسـترده    .سفرایی از ایران به طور مرتب به چین سفر می کردند ،ز دوره اي مشخصچین تماس داشته است و ا

  .این تاثیرات است گاه تجلی ،شعر فارسی جنبه هاي مختلفی از فرهنگ و تمدن ایران را تحت تاثیر خود قرار داد و
 بـه رغـم   امـا  اسـت و تاثیر این روابط  شاهنامه فردوسی یکی از منابع مهم براي درك روابط بین ایران باستان و چین

 از چـین و  آگاهی هاي فردوسی ،افزونی مناسبات فرهنگی و اقتصادي و سیاسی ایران با چین در قرون نخستین اسالمی
 ماننـد  به فردوسی ،در حقیقت. است ناصحیح تمدن این کشور جلوه هاي گوناگون فرهنگ و موقعیت جغرافیایی اش و
اگر شاهنامه را به دو . دهدبه ما نمیدقیقی از چین اطالعات  ،خویش همعصرانالعاتی خود و صاحبان ماخذ و منابع اط

تمایزي میان چین به عنوان یک کشـور تـاریخی و سـرزمین    در آن سخت است  ،بخش اساطیري و تاریخی تقسیم کنیم
 ،به همین دلیل. ه استقائل شدچین و شرق دور تمایز  ،اساطیري قائل شویم زیرا فردوسی به ندرت بین ترکستان شرقی

 سـپس شـاهنامه فردوسـی معلـوم نمایـد و      جایگاه جغرافیایی چـین و مـاچین را در   ابتداپژوهش حاضر بر آن است تا 
  .اندبا یکدیگر داشته هایی شباهتو  فردوسی چه تفاوت هاشاهنامه مشخص کند که چین اساطیري و تاریخی در 
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نامی است که ایرانیان و بسیاري از مردم در سراسر دنیا براي نام بردن از  ،واژه چین تاریخی نشان می دهد بررسی هاي ادبی و

مـیالدي توسـط کشیشـی موسـوم بـه       هفدهمکه در قرن  تیسن اي بر اساس نظریه. کننداستفاده می آسیا  بزرگترین تمدن شرق
بـر چـین    .م.ق 221 - 206کـه از   (Qin/Ts’in)کـین   از سلسله چین نام ،نتشر شدم (Martino Martini) ارتینیمارتینو م

 و برتولـد لـوفر   (Paul Pelliot) توسـط محققـانی ماننـد پـل پلیـوت      این نظریه بعدها. مشتق شده است ،کردحکمرانی می

(Berthold Laufer)یه هاي عالمانه اي کـه بـه ریشـه ایـن کلمـه پرداختنـد      عالوه بر این نظریه و دیگر نظر. شد رورده پ، 
 توسط مارکوپولو رایـج شـده و از   نامی فارسی است که در اروپا ،نیز وجود دارد که می گوید واژه چین دیگري نظریۀ مشهور

 پـل پلیـوت   ).Laufer,1919:569&Pelliot,1912:97-98( مشتق شده است (Cīna-Čīna)» سینا«معادل سانسکریت 
مردم چین به عنوان مردم سلسله  ،که روشن می سازد حتی در زمان حکمرانی سلسله هانبیان می کند  هاي گوناگونی را نمونه

 دهد که در آسیاي مرکزيکه این نظریه نشان می آنجا از ).Laufer,1919:569( شدندکین در آسیاي مرکزي شناخته می
براي چین در فالت ایران نیز دانست زیرا اطالعـات   ن آن را نامی رایجمی توا کردند میاستفاده ها چینی براي نام از این

تاریخی و باستان شناسی حاکی از آن است که از طریق تاجران چینی که در آسیاي مرکـزي رفـت و آمـد داشـتند و بـا      
 که از آن جهت مخصوصاً ،این نام در ایران رواج یافت ،کردند میایرانیان تحت حکومت پارت و سلسله ساسانی مبادله 

 نظــارت زیــادي داشــتند ،کــه بــه چــین مــی رفــت -ابریشــم -جــاده بســیار مهــم و تجــاري شــمالی هــا بــر پــارت
این ارتباط از طریق راه هاي دریایی نیـز وجـود    که همچنین گزارش منابع تاریخی نشان می دهد ).73:1351،دیاکونف(

در « :نویسـد  بازرگانان چینی در روزگاران پیش از خـود مـی  تجاري  در توصیف روابط ق.هـ  4مسعودي در قرن . داشته است
 »رسـید  ل بحـرین و اُبلّـه و بصـره مـی    سیراف و ساحل فارس و ساح ان وهاي چینی تا عم ترتیب دیگر بود و کشتی ،غاز کارآ
در شـهري   .م 4وجود متاع چینی در بازار بزرگی که در زمان شاهپور دوم در قرن  کریستن سن از ).1/137 :1356، مسعودي(

 فارسـی  در متـون  ).189:1370،کریسـتن سـن  ( یاد می کند ،در نزدیکی ساحل شرقی فرات تشکیل می شد )Batne(بنام بتنه 
چـین و چینسـتان را مشـاهده     طـور  و همـین  بندهشـن  در (Sin) »سین«در فروردین یشت و (Saini)» سینی« گانواژ ،میانه
فهم و شناخت محل سینی یـا سـین در ایـن متـون      ).Laufer,1919:568، نیز 73،83،90،128: 1385 ،فرنبغ دادگی( کنیم می

مفهـوم سانسـکریتی بـه     (Cīna-Čīna)» سـینا «  معتقد است کـه (Ge Fangwen)دشوار است اما همانطور که جی فنگون 
 ،تی ماننـد سـینی  بندهشن می توان فهمید که ایرانیان باسـتان از کلمـا   از منابعی مثل ) wade,2009:11 ( است "شرق"معنی

کلماتی ماننـد   ،بعدها ).128 :1385 ،فرنبغ دادگی( چین و چینستان براي مشخص کردن مرزهاي شرقی ایران استفاده می کردند
چـین و   ،ترکستان شـرقی  دانان مسلمان در آثارشان براي اشاره به دانان و جغرافی چین و چینستان به طور مکرر توسط تاریخ

  .)pulleyblank, 1992:431( رفتمی   به کار  شرق دور
 و تمدن چـین متنوعی از مظاهر گوناگون فرهنگ  به همراه اطالعات کشور چین به عنوان نامی براي ذکر شدهاسامی 
: 1352،صفا(کتاب دینی زرتشتیان و روایات شفاهی و کتاب ها و اوراق قدیمی بازمانده در خاندان هاي بزرگ  از طریق

 مسـلمان  به دست نخستین مورخـان و مترجمـان   ها خداي نامکبه ویژه  قرون اولیه اسالمیی آثار فارسو نیز  )87-85
). 64: 1378،امیـري (از آن پس نام چین و عجایب آن توسط شعرا و نویسندگان ایرانی مورد توجه قـرار گرفـت    .رسید

در بسیاري از آثـار  ختلف به صورت هاي ماشارات شاعران فارسی به چین و جلوه هاي مختلف فرهنگ و تمدن آن که 
 :1389 ،همکاران طایفی و(نمود یافت از دوران سامانیان در شاهنامه با بسامد بیشتري پس  ،منظوم کهن فارسی بروز کرد

استفاده  )103: 1352،صفا(یعنی شاهنامه ابو منصوري نامه از یکی از همین شاهنامه ها فردوسی براي سرودن شاه ).138



  ٦١/     شاهنامه فردوسي چين در 
  

ر از دستیابی او به دیگر منابع از جمله کتاب هـاي اسـکندر نامـه و    متاث ،در مورد چین عالوه بر اینکرد اما اطالعات او 
هـاي   گزارش ،ع منابعبا وجود این گستردگی و تنو. است وخداي نامه ها بوده )103: 1386،طایفی ربابعه و( اخبار رستم

نشانگر ضعف اطالعـات او و معاصـرانش    وست غیر شفاف و مبهم ا ،آن استفردوسی از چین و هر آن چه مربوط به 
  .نمی دهد به ما دربارة چین اطالعات دقیقی شاهنامه ،لذا بر خالف انتظار. است
  

  پیشینه پژوهش
ن و افردوسی و آراء و اندیشه هاي او یکی از مهم ترین موضوعات مورد عالقه محقق در موردشاهنامه پژوهی و تحقیق 

جنبه هاي  مختلفی از این اثر ارزشـمند   ،در پژوهش هاي  صورت گرفته. نی بوده و هستپژوهشگران ایرانی و غیر ایرا
در این پژوهش ها حتی به مسائل جغرافیایی و تاریخی موجود در شاهنامه توجه شده تا . مورد واکاوي قرار گرفته است
ه توسـط موسسـه جغرافیـایی و    کـ  منجر به تهیه نقشه جغرافیایی شاهنامه فردوسی شـده  ،جایی که حاصل این مطالعات

مفهوم چین در شاهنامه بـه   ،مذکوری در نقشه اما در تمام این مطالعات و حت. تکارتوگرافی سحاب به چاپ رسیده اس
 .چین و ماچین را از منظر فردوسی شـناخت  ،که نمی توان به درستی در این پژوهش ها چنانخوبی ترسیم نشده است 

ضمن بررسـی داسـتان   » سیتحلیل داستان رستم و شغاد بر اساس روایات  ثعالبی و فردو بررسی و«مقاله  ،در این راستا
به این نکته اشاره دارد که منابع مورد استفاده فردوسی و ثعالبی در این روایت یکسان بوده است بـا ایـن    ،رستم و شغاد

ایـن نکتـه در ایـن    ). 1386،طایفی ابعه ورب :رك( آزادانه تر از ثعالبی عمل کرده است ،تاکید که فردوسی در نقل روایت
 اومقاله از این جهت که اشتباهات فردوسی در معرفی چین متاثر از منابع مورد استفاده او و نیز اطالعات ضعیف خـود  

  .بوده است مورد توجه قرار گرفته است
ت کـه نگـاه شـاعران    اسـ » چین در منشـور شـعر فارسـی   «مقاله  ،اما مهم ترین مقاله نزدیک به موضوع  این پژوهش

تمدن چین مـورد مطالعـه قـرار     هاي کهن ادبیات فارسی تا دوره معاصر را نسبت به جلوه هاي گوناگون فرهنگ و دوره
 ،این مقاله که در بررسی و تبیین این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است). 1389 ،همکاران طایفی و: رك( داده است

در شعر فارسـی بررسـی کـرده     را ی از واژه هاي پر بسامد مربوط به فرهنگ چینمصادیق مختلف ،در یک بررسی جامع
ضمن بررسی تفکیکی و آماري  ،مقاله این است که ما در پژوهش خود این اما مهم ترین تفاوت پژوهش حاضر با. است

نی بـه نـام چـین و    کابه فهم فردوسی از م ،کار بردن واژه چین و واژگان مرتبط با آنه بخش هاي مختلف شاهنامه در ب
 این است که به رغم کـاربرد زیـاد   نتیجه بررسی. بسیار زیادي نیز در این اثر ارزشمند دارد پرداخته ایم ماچین که بسامد

تنهـا   آن را واطالعات دقیقی از این مکان نداشته است  ،فردوسی نیز به مانند منابع و مصادرش ،این واژگان در شاهنامه
ن او اطالعات شـفاف تـري در ایـن مـورد وجـود      ادر حالی که در آثار جغرافیایی معاصر ،اختهمکانی دور دست می شن

  .داشته که فردوسی به آن ها مراجعه نداشته است
  

  روش پژوهش
منبع . اي جمع آوري شده است خانهطالعات الزم به روش کتابا وتوصیفی است -این مقاله از نوع پژوهش هاي تحلیلی

پیگیري میزان اطالعات و دانش فردوسی نسبت بـه جهـان پیرامـون     برايهنامه فردوسی است اما شا ،اصلی در این کار
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قرار مورد مطالعه تاریخی  سفرنامه ها و منابع ،هم چنین منابع جغرافیایی. از دیگر منابع ادبی نیز استفاده شده است ،خود

  .گرفته است
  

  شاهنامهو ترکیبات آن در » چین«واژه 
ایران باستان و روابط آن با همسـایگانش نظیـر چـین بـه      ترین منابع ما براي درك تاریخ یکی از مهم1فردوسی شاهنامه

. به رشـته تحریـر در آورد   .م 977 - 1010/ق .ـ ه 366-400هاي  فردوسی این کتاب عظیم را بین سال. شمار می رود
ه .400در سـال  ،هـزار بیـت در نوسـان اسـت    60تا هزار  45ارزیابی هاي مختلف از  بنا به نوشته ها و شاهنامه کهابیات 

افسانه هـا   ،تاریخ ایرانیان باستان ،این کتاب ،در حقیقت. محمود غزنوي تقدیم گردید  و به سلطان شدکامل  م 1010/ق
یک  شاهنامه که. ایران در قرن هفتم میالدي را بیان می کند هاسالم ب ورودترین دوران تا و تاریخ پادشاهان ایران از کهن
 دوره به سـه  ،ن آکادمی مسکو گفته اندابنا بر محتواي آن و همان گونه که اولین بار مولف ،شاهکار ادبی به شمار می رود

  .قهرمانی و دوره تاریخی  یا  حماسیدوره  ،دوره اساطیري :قسیم می شودت متوالی
در مورد روابـط ایـن کشـور بـا همسـایگان      است بلکه همچنین  شاهنامه تنها به تاریخ ایران و پادشاهان آن نپرداخته

 اطالعات تاریخی شاهنامه در مورد روابط ایرانیان با شرق و غرب اگرچه در. دهد میشرقی و غربی آن نیز مطالبی ارائه 
ـ  ،در حقیقت. کیفیت این اطالعات در هر سه این دوره ها متفاوت است ،وجود دارد وعی دربـاره  فردوسی اطالعات متن

حماسـی و   ،اسـاطیري  هايدوره در تمام. ها دشوار استبه ما می دهد که تحلیل و ارزیابی آن ي شرقیچین و ملت ها
او ملت ها و سرزمین هاي شرق ایران را با نام هاي جغرافیایی متفاوتی نام می برد که برخی از آنها به صورت  ،تاریخی

 ،چینسـتان  ،کشور چـین  ،چینی ،چین :می شونداسم و برخی دیگر به صورت صفت براي توصیف یک اسم به کار برده 
  .6هیتال ،5طراز ،4قجقار ،کشانی ،شکنی ،3شکنان ،مکران ،ختن ،هند ،ترکان،2توران ،ترکان چین ،دریاي چین ،ماچین

مـا در مـورد    ،از این نام هاي جغرافیایی در شاهنامه انجام شده است و با استفاده از آنها تعداديمطالعات اولیه روي 
 ،چینسـتان  ،کشـور چـین   ،اما هیچ گونه تحقیق مستقل درباره تفاوت هاي مفهومی بـین  چـین   دانیم بیشتر می ام هااین ن

رو سعی شده تـا کلمـه    از این. نداردماچین و ترکان چین یا حداقل درباره مکان هاي جغرافیایی آنها در شاهنامه وجود 
که در » چین«واژه  ،مذکورگیرد تا از این طریق عالوه بر ترکیبات مورد مطالعه قرار  نوشتارو ترکیبات آن در این » چین«

ارزیابی به دلیـل  و اهمیت این تحلیل . مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد ،ترکیب با دیگر لغات در شاهنامه نیز آمده است
ندي هاي موجـود ایـن   همان. همانندي هاي بسیار زیاد بین بخش اساطیري شاهنامه با اساطیر چینی نیز قابل توجه است

عد مسافت بین ایران و را به خوبی می شناخته و از بنسبت به ایران چین موقعیت  ،ذهنیت را ایجاد می کند که فردوسی
 و رسـتم خسـته   ،فردوسـی  .)گفتـار یکـم  : 1353 ،کویـاجی (.استچین و طبیعت و فرهنگ چین به خوبی اطالع داشته 

به منظور ساختن تیر علیه درمان و بهره برداري از چوب درختی  ،براي استراحترنجور و مجروح از جنگ با اسفندیار را 
شـناخته و محـدودة آن را    فردوسی چگونه این سرزمین را می. برده است _کرانه دریاي چین_به سرزمین دوردستی  اسفندیار

فهـم و معرفـت او از سـرزمین چـین     می دانسته است؟ استفاده از واژگان مستقل و ترکیبی چین در شعر فردوسی مبین میزان 
 ،سه قرن بعد از حیاتش - اگرچه گستره جغرافیایی چین در منابع جغرافیایی پیش از او و هم عصر او و به ویژه منابع دو. است

عمده ترین واژگان مستقل استفاده شده توسط فردوسی شامل چین و ماچین می شود اما  .تفاوت هایی هم با اطالعات او دارد
  .کار می برد که در جدول شماره یک به نمایش در آمده استه ب ژگان ترکیبی زیادي راواوي 



  ٦٣/     شاهنامه فردوسي چين در 
  

  توسط فردوسی در شاهنامه براي چین شده  ترکیبی اصلی استفاده واژگان :1جدول 
  واژگان ترکیبی  واژگان ترکیبی

  خاقان چین  بازار چین
  فغفور چین  بازرگانان چین
  ساالر چین  طرائف چین

  ه چینشا  چین ۀخام
  شاهنشاه ترکان و چین  قرطاس چین
  ساالر ترکان و چین  دیباي چین
  گردان چین  اسبان چین
  بزرگان چین  بت چین

  داناي چین  بتخانه چین
  چینستان  دریاي چین

  
  مناسبات ایران و چین در شاهنامه

اشـارات بـه   . یف آن وجود داردمردمانش و طوا ،در شاهنامه فردوسی اشارات زیادي به مناسبات ایران با سرزمین چین
این روابط برخی اوقات در حین توصیف نبردي بین ایرانیان با سرزمین هاي شرق ایران و گاهی هنگام توصیف داستان 

آفرینش جهان شروع می شود اما در سرتاسر این کتاب حتی در دوره اسطوره اي و  با شاهنامه. هایی عاشقانه آمده است
در اینجا تالش شده است تا اهمیت . کندچین نقش بسیار مهمی در تحوالت تاریخ ایران ایفا می ،از زمان هاي بسیار دور

  .فردوسی به ترتیب در بخش هاي سه گانه شاهنامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد این نقش و جایگاه آن در شعر 
  

  دوره اساطیري
نخستین سلسـله اي کـه بـر روي زمـین      ،کار آمدن پیشدادیاندوره اساطیري با ذکر داستان هاي آفرینش جهان و روي 

اگرچه این بخش . شوددرصد کل کتاب می 4بیت یا  2100این قسمت از شاهنامه شامل . آغاز می گردد ،حکمرانی کرد
به سبب بیان جنبه هاي اساطیري و نیمه اساطیري برخی از شخصیت هاي مهم تاریخ اساطیري ایران  ،بسیار کوتاه است

شناخت این شخصیت ها می تواند به درك بهتري از تحوالت تاریخ ایران در دوره هاي بسیار کهن  .ایز اهمیت استح
 اعصـار کهـن نقـل شـده اسـت      در سرتاسـر ایـن بخـش همچنـین روایـات اسـاطیري از ملـل مختلـف        . یاري رسـاند 

انی است که فردوسی به پادشـاهی جمشـید   که نخستین کاربرد نام ایران در شاهنامه زم از آنجا .)1/17 :1386،فردوسی(
به عنـوان   ،داشتندهوشنگ و طهمورث که لقب پادشاهان جهان را  ،کیومرث ،واضح است که پیش از آن ،اشاره می کند

 .نیست چین محدود به شاهنامه و منابع بعد آن در موردما  اطالعات. رفتندچین و دیگر ملل به شمار می ،پادشاهان ایران
نیز مطالبی در مورد چـین نقـل شـده    ج الذهب وسفرنامه ابن خردادبه و مر ،یش از شاهنامه مانند حدود العالمدر منابع پ

در شاهنامه ششمین پادشاه پیشدادي به نام فریدون شکل گرفت  زمانو چین در  بین ایران در شاهنامه اولین رابطه. است
ز زمانی که از کشته شدن جمشید بـه دسـت ضـحاك در    هیچ ذکري از چین نشده است به ج ،پیش از پادشاهی فریدون

روابط اساطیري ایران و چین پـیش از سـلطنت   به است که دیگر منابع  این درحالی .نزدیکی دریاي چین سخن می رود
  .7فریدون نیز اشاراتی داشته اند



  ۱۳۹۲زمستان ) ۲۰پياپي (، ۴سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۶۴

 
نـام چـین    ،ی کشـد در تمام دوره اساطیري که از آغاز آفرینش شروع می شود و تا دوره پادشاهی منـوچهر طـول مـ   

چینستان و ماچین و ذکري از  ه استبار به کار رفت یکفقط  نیز نام دریاي چین. رفته استبار در شاهنامه به کار  شانزده
سـخن  » تـور «فردوسی زمانی بیشترین استفاده را از نام چین می کند که مـی خواهـد دربـاره    . است نرفتهدر این بخش 

بر اساس شاهنامه و دیگر متون ادبـی و  . پادشاه توران یا چین می شود ،دون بوده استتور که یکی از پسران فری. بگوید
زمـین را بـین سـه فرزنـد خـود       ،)116/ 1 :1386،فردوسی ( زمین بوده است تمام فریدون که پادشاه ،اساطیري فارسی

کـه در شـعر    اگـذار کـرد زیـرا   و) پسر محبوب و مورد عالقـه اش (او ایران را به ایرج. تور و ایرج ،سلم :تقسیم می کند
در غرب ایـران   ،در تقسیمات جغرافیایی شاهنامه .)(omid,2011:37رودایران مرکز ثقل جهان به شمار می  ،فردوسی

تـور  . بودند که فریدون به ترتیب آنها را به سلم و تور واگذار کـرد  چین و توران ،سرزمین روم و باختر بود و در شرق
 ،ق گسیل داشت و بر تخت پادشاهی این منطقه نشست و پس از پیشکش هدایاي بسیار به ويسپاهیان بسیاري را به شر

در صلح زنـدگی مـی کردنـد تـا      هم با این سه برادر براي مدتی ).107/ 1 :1386،فردوسی( پادشاهی خود را اعالم کرد
پدر خود انتقـام گیرنـد و ایـران را از     آنها تصمیم گرفتند که از. به ایرج رشک بردند ،سلم و تور ،اینکه دو برادر بزرگتر

با کشتن سلم  ،منوچهر ،نوه پسري فریدون ،بعد مدتیآنها ایرج را کشتند اما . خود بر آنجا حکمرانی کنند بگیرند وایرج 
 :دبرفردوسی این القاب را براي تور به کار می  ،در هنگام روایت داستان تور. و تور انتقام خون ایرج را از آن دو گرفت

-1/108 :1386،فردوسی( شاهنشاه ترکان و چین ،شاه چین ساالر ترکان و چین ،)116/  1 : 1386،فردوسی( ساالر چین
چـین و  (و شرق ) ایران(مرکز  ،)روم(غرب  :کندفریدون زمین را به سه قسمت تقسیم می ،که در شاهنامه از آنجا. )107

و تـوران بـه   چـین   ،اي شـاهنامه اسطوره  بخش توان گفت که درمی ،کندو تور را به عنوان شاه شاهان چین معرفی می) توران
خاقان چـین و   ،مانند فغفور چین و القابی به ویژه زمانی که ذکري از اسامی. اند عنوان کل نواحی شرقی ایران به شمار می رفته
ایـن  . نشـده اسـت   ،کـار مـی رود   شرق در دیگر قسمت هاي شاهنامه به مناطق ماچین که به طور مکرر براي پاشاهان و دیگر

هاي بعد دارد زیرا به تدریج اطالعات ایرانیان و تر و مشخص تر نواحی شرقی ایران در دورهنشان از شناخت ملموس موضوع
  .شدویژه نویسندگان ایرانی و مسلمان از روابط ایران با همسایگانش و نواحی مختلف اطراف آن بیشتر  به

  
  یا قهرمانی دوره حماسی

تقریبـاً دو  . این دوره با داستان فرمانروایی منوچهر شروع می شود و تا فتح ایران توسط اسکندر مقدونی ادامه مـی یابـد  
هاي اصلی و وقایع عمده توصیف شده در این دوره  شخصیت. اختصاص دارد یا قهرمانی سوم شاهنامه به دوره حماسی

بیژن و  ،رستم و اکوان دیو ،سیاوش و سودابه ،رستم و سهراب ،مهفت خوان رست ،عبارتند از حکایت هاي زال و رودابه
  .داستان گرشاسب و ارجاسب و رستم و اسفندیار ،هاي ایران با افراسیاب جنگ ،منیژه

که در قسمت قبلی  عالوه بر واژگان ترکیبی. ه استبار آورده شد دویستنام چین بیش از  ،در این بخش از شاهنامه
خداوند  ،فغفور چین ،خاقان چین ،این نام با دیگر لغات مانند دریاي چین ،مواردبرخی در  ت ودر این قسم ،رده شدآو

خامـه   ،قرطـاس چـین   ،بتخانه چـین  ،بت چین ،اسبان چین ،طرایف چین ،داناي چین ،بزرگان چین ،گردان چین ،چین
 حماسـی بـار اول در دوره    گان برايواژ  از آنجا که این. بازار چین نیز ترکیب شده است ،شیر چین ،دیباي چین ،چین

اسـتفاده فردوسـی از    ،البته دیگر نکته حائز اهمیت. ه استنشدهیچگونه ذکري از آنها در دوره اساطیري  ،استفاده شدند
 ،مـاچین  :عبارتنـد از  ،داراي معـانی متفـاوتی هسـتند   کـه    ها این نام. هاي جغرافیایی دیگر در ترکیب با چین است نام



  ٦٥/     شاهنامه فردوسي چين در 
  

هاي چینستان و چین و  و نام )398-407و442-449/ 1 :1386،فردوسی(بار پانزدهماچین بیش از . و بربر چین ،چینستان
  ).3/333 : 1386،فردوسی( اندشده  تنها یک بار استفاده هر یک بربر

اطالعات اندکی از چین در این داسـتان وجـود    ،با حکمرانی منوچهر آغاز می گردد یا قهرمانی اگرچه دوره حماسی
اطالعات مهم از چین در این دوره را می تـوان   ،در حقیقت. ها و القاب محدود است ارد و این اطالعات به برخی نامد

در  نبـرد بـزرگ کیخسـرو و    ،نبرد رستم با خاقان چـین  ،کاموس کشانی ،سیاوش و افراسیاب :هاي زیر یافت در داستان
. داستان ها جنگ و نبرد بین پادشاهان توران و ایـران اسـت  هاي اصلی این مایهبن. نهایت داستان ارجاسب و گشتاسب

 ،خـتن  ،ترکـان چـین   :برد که عبارتنـد از از شرق نام می یها و مردمان فردوسی از سرزمین ،ها داستان این روایت هنگام
تـوران   در نظر فردوسی همۀ این اسامی نام مردمان و نقـاط مختلفـی از  . دریاي کیماك و قجقار ،کوشان ،شکنان ،مکران

برد اما اگرچه در این بخش نیز فردوسی گاهی اوقات چین و توران را یکسان به کار می. است که در توران جاي داشتند
بیشتر نام چین و واژگان ترکیبی با این نام را براي اشاره به سـرزمین   واضح است که بین آنها تمایز قائل بوده است زیرا

/ 4 :1386،فردوسـی ( 8بـرد حون تـا سـرزمین کنـونی چـین بـه کـار مـی       شرق تـوران و آن سـوي شـمال و شـرق سـی     
297.Yarshater:1984(.  

 ،کند مرز چین و ماچین براي اشاره به مرزهاي آن طرف توران استفاده می ،چینستان ،هاي چین اگرچه فردوسی از نام
 ،این دو اسم ،در شعر فردوسی. دتفاوتی بین چین و ماچین وجود دار او اما از معنی اشعارش روشن می شود که در نظر

هاي جغرافیـایی دچـار مشـکل     خوانندگان شاهنامه در درك این نام ،با وجود این. دو منطقه جغرافیایی جداگانه هستند
هـاي   پادشاه افسانه اي سلسه کیانیان و یکـی از شخصـیت   ،این تفاوت جغرافیایی به ویژه در داستان کیخسرو. شوندمی

  :از چین به ماچین برود با اسب می گوید یک هفته طول می کشد کهزمانی که او   ،تنمایان اس ،شاهنامه
  بـــه چـــین نیـــز مهمـــان رســـتم بمانـــد 

  
  به یـک هفتـه از چـین بـه مـاچین برانـد        

  )304/ 4: 1386فردوسی،(                   
تا این مسیر  طول می کشید سپس تصمیم گرفت به ماچین برود که در حدود یک هفتهاما در چین ماند  ابتدا کیخسرو
فاصله دو نقطه جغرافیایی چین و ماچین یک  ،ه استکردبنابراین در نظر فردوسی و یا منابعی که او استفاده  .را طی کند

 . هفته با اسب طول می کشید
اسـی یـا   حم در دوره. القابی هستند که در ایـن بخـش از شـاهنامه بیـان شـده انـد       10فغفور چین و 9خاقان چینهم چنین 

اولـین بـار   ) خاقان(این عنوان  :اگرچه بارتولد می گوید. نده ابار تکرار شد هجدهو  سه هشتاد وها به ترتیب  این نام ،قهرمانی
اما بعدها آوارها یـا   توسط کسانی که خود را ترك می نامیدند و بر مردمان دیگر حکمرانی می کردند مورد استفاده قرار گرفت

تمـایزي  » خـان «به تدریج بـین خاقـان و ریشـه آن    . در منابع چینی از این لقب استفاده کردند (Žoan-Žoan)ها  ژوان ژوان
به نظـر  . (Barthold, 1993: 4/75)به کار رفت» ها خان خان«در زبان فارسی به معنی » شاهنشاه« ایجاد شد و مانند عنوان 

می برد زیرا در اینجا تنها در مورد یک پادشـاه چـین سـخن    می رسد فردوسی این القاب را بیشتر براي پادشاهان چین به کار 
  :گونه که در بیت زیر می گوید همان. گوید گوید بلکه از تعداد زیادي از پادشاهان چین سخن مینمی

ــین  ــاهان چـ ــه شـ ــیاب و چـ   چـــه افراسـ
  

ــی    ــر نگـ ــو بـ ــام تـ ــه نـ ــته همـ   ننبشـ
  )333/ 3: 1386فردوسی،(                   

خاقان براي اولین بار توسط افرادي که خود را ترك می نامیدند به کـار رفتـه اسـت و از آنجـا کـه      از آنجا که عنوان 
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عنوان هـایی   ،رساند که این واژگانتا اندازه اي ما را به این باور می ،یک اسم خاص در ترکستان بوده است فغفور چین

او مـی نویسـد کـه پادشـاهان     . ب را تأیید می کنـد این مطل نیز ،ابن خردادبه. براي پادشاهان در بخش غربی چین بودند
مسعودي نیز تأکید ). 21:1371،ابن خردادبه( داشتند» بغبور« لقب  ،ترکستان و تبت و خزر لقب خاقان و پادشاهان چین

 :1356 ،مسعودي( خاقان نام دادند ،مردم تبت شاه خویش را به تقلید ملوك سابق که لقبشان خاقان الخواقین بودمی کند 
شاهنشاه ترکان و  ،به ویژه وقتی می بینیم که فردوسی نام چین را به همراه واژه ترك مانند ساالر ترکان و چین) 130/ 1

ناگفته نماند فردوسی در  ).88، 104و 128/ 5 :1386،فردوسی( ر دو بر همین قضیه تأکید می کننده ،چین به کار می برد
است زیرا شاعران ایرانی گاهی به دالیلی همچون شباهت هاي ظـاهري   کردهتقلیدي از پیشینیان خود ،این اقدام خویش

  ).138: 1389،همکاران طایفی و( به ترکان نظر داشته اند اما از لفظ چینی ها استفاده کرده اند ،نژادي چینی ها با ترکان و
شنود کـه   می زمانی که فغفور. به پایان می رسد ،با داستان اسکندر و سفرش به چین از راه هندوستانشاهنامه دوره حماسی 

 کنـد و هـدایایی شـامل   خزانه خود را باز می درب ،براي جلوگیري از جنگ ،اسکندر می خواهد او را به اطاعت خود درآورد
  صـد سیدیباي چین و  ،پوست قاقم ،پوست سمور ،مشک ،کافور ،ابریشم ،هاي زینتی لباس ،مواد خوشبو کننده ،تاج طالپنجاه 

کـه بـه معنـی    » طرایـف چـین  «فردوسـی ایـن هـدایا را     ).110-  111/ 6 :1386،فردوسـی ( کندشتر مو قرمز به وي تقدیم می
به کاالهاي چینی که از طریق دریا انتقال می یافـت اشـاره دارد کـه    واژه این . می نامد ،وارداتی نایاب چینی است  محصوالت

کاربرد اصطالح طرایف چـین   .)70 :1416،ابن الفقیه همدانی؛ 49 :1342 ،یعقوبی(دبعدها به کاالهاي وارداتی کمیاب اطالق ش
نشان از این دارد که فردوسی این اصطالح را براي کاالهاي وارداتـی از   ،در کنار دریاي چین در دوره هاي حماسی و تاریخی

 .)7/236 :و 110و107/ 6 :1386،فردوسـی ( بی دریاي چـین بـه کـار مـی بـرده اسـت      طریق دریا و در حقیقت از قسمت جنو
ـ  فـرد کـه بـه خـاطر     ه کاربرد این واژگان در شاهنامه گویاي آن است که فردوسی به خوبی از چین به عنوان تمدنی منحصر ب

  .شناخت داشته است ،کاالهاي نایاب و ابریشم عالی مشهور بود ،فرهنگ ،11عناصر زیباشناسی
  

  دوره تاریخی
با دقت بسیار نوشته شده است که خـود گویـاي اهمیـت آن بـراي درك      ،اهمیت ادبی آناز  فارغاین بخش از شاهنامه 

ها تـا   از دوره حکمرانی سلسله پارت را تاریخ ایران ،در اینجا فردوسی. دیدگاه فردوسی از حوزه جغرافیایی چین است
 ،دریـاي چـین   ،مـاچین  ،هاي چیننام  ،در دوره تاریخی. بر ایران و سقوط ساسانیان بازگو می کند مسلمان غلبه اعراب

تـرین حکایـات در    مهم. شوندبار تکرار می 32و  230 ،6 ،3 ،196به ترتیب بیش از هر یک خاقان چین و فغفور چین 
داسـتان   ،هیتال و خاقان چین ،داستان انوشیروان ،12داستان خاقان چین و بهرام گور ،داستان مانی :این قسمت عبارتند از

شـان در اسـامی    ها اهمیت کلیدي براي این پژوهش دارند زیـرا کـه اهمیـت    این داستان. اقان چینو خ 13بهرام چوبین
عـالوه بـر    ،در حقیقـت . رسـاند خاص جغرافیایی و اشخاص است که به شناخت بهتر چین در شعر فردوسی یاري می

 ،کنـد هان تـاریخی را روایـت مـی   هاي این پادشا هنگامی که فردوسی داستان ،هاي ذکر شده در باال لغات ترکیبی و نام
 . کندپرموده و مقاتوره براي ما ذکر می ،دقیقی نیز در مورد اسامی خاصی چون سنجه اطالعات

بهرام چوبین  سنجه و مقاتوره هر دو فرماندهان نظامی تحت فرمان خاقان چین در زمان خسرو انوشیروان و هم عصر
دیگري که از آن در اینجا یاد نام . استخاقان چین  نام پسر ،ساسانی بودپادشاه  ،هرمز دوم بودند و پرموده که هم عصر

لقبی بود که براي همسر و  ،خاتون. در اینجا اولین بار است که فردوسی از این نام استفاده کرده است. خاتون است ،شده



  ٦٧/     شاهنامه فردوسي چين در 
  

براي  در داستان انوشیروان ،مهمختلف شاهنا و در دو داستان بار یک سی واین نام در حدود . شددختر خاقان استفاده می
کـه فردوسـی از    ایـن . مادر هرمز استفاده شـده اسـت   براي معرفیهرمز  در داستان واشاره به همسر خسرو انوشیروان 

فرماندهان نظامی اش و لقب دختر و همسران پادشاهان چین استفاده کرده و آنها را در حین روایت  ،هاي خاقان چین نام
هـاي ترکـی    که او از همـان نـام   ایناست و  ل و سپس داستان بهرام چوبین و خاقان چین آوردههیتا ،جنگ انوشیروان

بار گویاي ایـن نکتـه    دیگر ،)236/ 7 :1386،فردوسی( است مشابه در خطاب به شاه ترکان و فرماندهانش استفاده کرده
هیتـال و خاقـان    ،داستان انوشیروان دربه ویژه . کنداست که او از مردمان ساکن در قسمت هاي غربی چین صحبت می

زمانی که خاقان آرزو می کند تا فرستاده اي را براي برقراري روابط با خسرو انوشیروان بفرستد اما پادشاه هیتـال   ،چین
کشد و  به فرستاده خاقان توهین می کند و او را می ،شود و به منظور جلوگیري از آن اتحاداز اتحاد میان آنها هراسان می

پادشـاهان   ،خاقان چین و فغفـور چـین   ،این مسئله حتی بیشتر نشان می دهد که در شعر فردوسی .دزددراج او را می خ
  .به ویژه شمال آن کشور هستندمناطق غربی چین 

  
  مورد نظر فردوسی کجاست؟  و ماچین چین
 18و  412به ترتیب بیش از  هاي چین و ماچین نام ،یادآوري شد ،بررسی سه قسمت مختلف شاهنامه درطور که  همان

است اما هـیچ ذکـري از    شده که نام چین به طور مکرر در این کتاب استفاده به رغم این. اندبار در شاهنامه به کار رفته
به عنوان حماسه ملی اسـت تـا چـین در کنـار      ،این امر به دلیل ماهیت این کتاب. ماچین در دوره اساطیري نشده است

ابعاد زمـانی و مـرزي    ،است زیرا در دوره اساطیري رو نیازي به ذکر ماچین نبوده این از. طالق شودتوران به کل شرق ا
هـا بـر    ضروري است که کاربرد ایـن نـام   ،براي درك بهتر دیدگاه فردوسی درباره چین و ماچین. ارزش خاصی ندارند

از چین و ماچین و مرزهاي آنها به روشنی  اگرچه فردوسی. شود بررسی اساس منابع جغرافیایی و ادبی فارسی به دقت
منـابع معاصـر    برخـی از . در کتـابش تبـدیل شـده اسـت    و این ابهام جغرافیایی  به یک هنجار معمـول   گویدسخن نمی

هـاي جغرافیـایی    تفـاوت بین این دو نام . دهنددرباره چین و ماچین و مرزهاي آنها اطالعات بیشتري به ما می ،فردوسی
 سـوم تاریخ یعقوبی  است که از نخستین و قدیمی تـرین متـون جغرافیـایی اسـالمی در قـرن       ،ز این منابعیکی ا. قائلند

   :کندگونه توصیف می یعقوبی درتاریخ خود چین و مرزهایش را این. است نهم میالدي/هجري
  یک را رنگـی  که هر چین برود باید از هفت دریا بگذرد  کس بخواهد از راه دریا به کشور پهناوري است و هر  چین«

ل دریاي فارس اسـت کـه بایـد از سـیراف در کشـتی      او. بعدي است  جز آنچه در دریاي و بویی و ماهیی و بادي است
دریاي خوشـگواري کـه مرزبـانی و      کنند تا به این دریا را با باد جنوب سیر می .چین است  دریاي...دریاي هفتم...نشست

که بخواهد از راه خشکی به چین رود در امتداد نهـر    کسی .جا به شهر خانفو درآیندبرسند و از آن آنجاست  ل معمورهاو
   ).224/ 1 :1342،یعقوبی( »گذرد تا به چین رسد می  چاچ و تبت ،فرغانه ،از اراضی سغد )جیحون(بلخ

  :می افزایددر ادامه او 
مرز سوم به ...است  تبت ،مرز دوم...استل ترك و تغزغز مرز او :دریا یک مرز است از چین را از خشکی سه مرز و«

 »راه آمدن مسلمین به چین است ،است  مرز چهارم که به دریا وابسته...گویند می « مانساس«قومی وابسته است که آنها را 
  ).1/25 :1342،یعقوبی(

هـاي   ین به سـرزمین نام چ ،اسالمی اولیه از تاریخ یعقوبی نشان می دهد که براي ایرانیان در قرونگزارش بیان شده 
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ابن خردادبه نیز توصیف . شد که از راه دریا قابل دسترسی بودغربی و قسمت هاي جنوبی کشور کنونی چین اطالق می

چین را نام سرزمین هاي غربـی و جنـوبی ایـن     ،او نیز همچون یعقوبی. دهد میجامعی از راه آبی رسیدن به چین ارائه 
بین آخرین منزلگاه هند تا این بندر را صد فرسـخ از   او فاصله. چین می نویسد درگاهاولین بن و لوقین را کشور می داند

چهـار روز راه دریـایی و    ،از لوقین تا خانفو که بندرگاه بزرگتـري اسـت  « راه زمین و دریا بیان می کند و تأکید می کند
د است که نود شهر آن معروفند و مرز چین داراي سیصد شهر آبا« او همچنین تأکید می کند. »بیست روز راه زمینی است

ابن خرداد (»ریا به تبت و ترکستان ختم می شود و از غرب به هند و در مشرق چین سرزمین واقواق قرار دارددچین از 
او در توصیف راه بصره تا لوقین یعنی اولین بندرگاه چین به سی و پنج منطقه اقامتی اشاره می کنـد   ).51-52:1371 ،به

ابن حوقل ). 46-51 :1371،ابن خردادبه( روز راه می نویسد 110حدود  اضافه ه بفرسخ   307ین دو منطقه را و فاصله ا
از  ]دریـاي فـارس  [« :او هنگام توصیف شرق دریـاي فـارس مـی نویسـد    . نیز چین را در چنین موقعیتی معرفی می کند

دیبـل و   از پشت کرمان امتداد مـی یابـد و بـه   و ) هرمز(هاي فارس به سوي سیراف می گذرد و به سواحل هرموز نارهک
 ،آن گاه از سـواحل هنـد گذشـته   . پایان می یابد  اینجا مرز بالد اسالم سواحل ملتان که ساحل سند است می رسد و در

ابـن خـرداد و ابـن     ،عالوه بـر یعقـوبی   .)1:1366،ابن حوقل(» سواحل تبت را قطع می کند و به سرزمین چین می رسد
گـزارش هـاي    ،بردندمی وسی که نام چین را به مثابه قسمت هاي غربی و جنوبی کشور کنونی چین به کارحوقل و فرد

اطالعـات   ،ابودلف در نیمه اول قرن چهارم هجري به رغـم تردیـد هـایی کـه در مـورد سـفر او بـه چـین وجـود دارد         
دگاه ذکر شـده در مـورد محـدوده چـین     شهرها و حکومت آنجا در اختیار ما می گذارد که تأیید دی ،ارزشمندي از چین

منبـع   ،م13قـرن  / ق .هــ   7نوشـته شـده در قـرن     ،تاریخ طبرستان ،عالوه بر این منابع). 18-19 :1342،ابودلف( است 
ابـن  (اسـتفاده کـرده اسـت    - جنوبی کشور کنونی چین نواحی غربی و - است که از نام چین براي اشاره به شرق ایران يدیگر

 ،دهد اما از کتاب محمد بن نجیب بکـران اطالعات اندکی در مورد چین به ما می ،اگرچه ابن اسفندیار ).29/ 1 :1330،اسفندیار
 ،است که این کتـاب شایان ذکر. می توانیم تفاوت هاي بین چین و ماچین را بهتر درك کنیم ،ابن اسفندیار جغرافیدان هم عصر

اولیه جغرافی است که در مورد چین و ماچین به ما اطالعات دقیقی داده و به  ترین منابع یکی از مهم ،نام دارد»جهان نامه «که 
   :نویسد خود میکتاب  او در. کنیم ما اجازه می دهد که  جغرافیاي چین را از مفهوم ماچین تفکیک

 صـد سی و چنین گویند که در والیت چـین  ها و شهرهاي بسیار عظیم بزرگ والیتی است و در وي عمارت ،والیت چین«
مطلق خواننـد و بعضـی    آن قسم که از سوي عمارات است آن را چین :دو قسم است  و چین ،پاره شهر است بزرگ و معمور

  ).71- 72 :1342 ،بکران( »خوانند و ماچین نیز خوانند  چین بیرونی و آن دیگر قسم را که از سوي مشرق است چین اندرونی
مرزهاي غربی چین کنونی که او آنهـا را چـین آزاد یـا پهنـاور      ،نجیب بکرانمحمد بن از این متن در می یابیم که در ذهن 

این تعبیر از چین داخلی به عنـوان مـاچین   . است شدهماچین اطالق می ،و به قسمت شرقی و داخلی چین هچین بود ،نامد می
براي اشاره بـه بخـش    ،صر فردوسیمعا ،وسیلۀ ابوریحان بیرونیه ب ،نجیب بکران استفاده شودمحمد بن که توسط  پیش از این

 شود کـه آن یادآور می ،می کند زمانی که از هیمالیا صحبت ،»تحقیق ماللهند« ابوریحان در کتاب . ه استرفت کار بزرگ چین به
 :1403،ابوریحـان بیرونـی  ( قـرار دارد  »چین سـترگ «یا به تعبیر او  (Mahachin)ماهاچین ،)هیمالیا(هرمکوتسوي کوه هاي 

کـه   اسـت کنند که ماهاچین به معنـی چـین بـزرگ    برخی از محققان بر مبناي منابع این دوره استدالل می .)162:1362 و 147
 .(cathay and the way Thither,1915:150)است شدهتوسط هندوان باستان به امپراتوري بزرگ چین اطالق می

را براي اشاره به چین بـزرگ بـه کـار بـرده     ) ماچین(نام ماهاچین  ،توان گفت که چون بیرونیبا مقایسه این متون می



  ٦٩/     شاهنامه فردوسي چين در 
  

و ابن حوقل نام چین را براي اطـالق بـه     ابن خرداد به ،یعقوبی پیش از او نجیب بکران ومحمد بن که  آنجا است و از
نام چین به نواحی غربی و جنوبی چـین   ،فردوسی شعراین در  بنابر ،ده اندنواحی غربی و جنوبی چین کنونی به کار بر

  . چین گفته شده است ماچین به قسمت هاي مرکزي و شرقی چنین نام هم  .کنونی اشاره دارد
  
  نتیجه

کـه از اسـامی    به ویژه زمانی. کندفردوسی در شاهنامه مانند هم عصرانش از چین به عنوان تمدنی باستانی و بسیار کهن یاد می
بت چـین کـه مربـوط بـه      ،دیباي چین ،خامه چین ،قرطاس چین ،خانه چین بت ،داناي چین ،بزرگان چین ،مانند گردان چین

اولـین   ،چین ،در حقیقت در دوره اولیه اسالمی در ذهن ایرانیان. کنداستفاده می ،عناصر زیباشناسی فرهنگ و تمدن چین است
در .اسـت  امنمایانگر باوري عـ  ،طور که توسط فردوسی توصیف شده است همان ،این تمدن. رفتتمدن در شرق به شمار می

تمام چین امروزي شناخته نشده بود و تنها غرب و جنوب غربی این کشور که به مرزهاي ایران نزدیک تر از مرکز و  ،این باور
  .می شدسرزمین بسیار دوري از ایران شناخته  و با وجود این،. عنوان چین داشت ،شرق این کشور است

ه چین در این اثر حماسی فارسی نقش اصلی را بازي مـی کنـد و   هاي عمده شاهنامه این است کاگرچه یکی از جنبه
اي در روایات شاهنامه دارد اما این نام با معانی جغرافیایی گوناگونی در دو دوره زمانی متفاوت به کار رفته جایگاه ویژه

نـدگی محسوسـی   پراک ،ی براي معرفی چین در دوره هاي مختلـف کار رفته در این حماسه مله اژگان ببیشترین و. است
ن و پراکنـدگی آنهـا در   امهم تـرین ایـن واژگـ   . هستدارند که نشانگر انطباق فهم تاریخی دوره مورد بحث از چین نیز 

  .داده شده استنمایش  2جدول شماره 
  

  واژگان به کار رفته براي معرفی سرزمین چین -2جدول شماره 
  اد در دوره تاریخیتعد  تعداد در دوره حماسی  تعداد در دوره اساطیري  واژگان
  196  200  16  چین

  230  83  -  خاقان چین
  32  18  -  فغفور چین

  3  15  -  ماچین
در قسـمت   ،و قسـمت تـاریخی   ،قسمت اساطیري وحماسی :اگر ما سه قسمت شاهنامه را به دو قسمت تقسیم کنیم

این چین تـا تـوران و   . است شدهچین و خاور دور می ،شامل ترکستان شرقیطور کلی ه ب ،فردوسی چین در شعر ،اول
اند و چـین سـرزمینی اسـاطیري بـه     شدهچین و ماچین یک منطقه اطالق می ،در این قسمت. یافتهندوستان امتداد می

عنوان چین به تدریج راه خود را به عنوان سرزمین جغرافیایی مستقل از ماچین و شـرق   ،در قسمت دوم. شمار می رود
 به نواحی غربی و جنوبی کشور کنـونی چـین   ،چین ،طور که پیش از این نیز بیان شد ماندر این بخش ه. دور پیدا کرد

 فرهنگی و روابط ،به عنوان کشوري تاریخی که ایرانیان در دوره هاي باستان و میانه) شمال و جنوب غربی آن به ویژه(
  .شده است اطالق ،اندآن داشته اقتصادي با

  
  ها نوشت پی
  . جالل خالقی مطلق ذکر شده است مصححاهنامه در این پژوهش از شاهنامه تمام ارجاعات به ش- 1



  ۱۳۹۲زمستان ) ۲۰پياپي (، ۴سال پنجم، شمارة   سال چهل و نهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۷۰

 
 به تمـام نـواحی شـمالی و شـرقی رودخانـه     ) مانند ایران که از آریا گرفته شده است ،سرزمین توریا(مفهوم توران ،در شاهنامه -2

  .چین اطالق می شود تاسیحون 
  .مکران و شکنان در توران واقع شده بودند ،یبر اساس قدیمی ترین کتب جغرافیایی به زبان فارس - 3
  .ر نیز در توران واقع شده بوداقجق -4
  .راز نام شهري در ترکستان بودط -5
که در اواسط قرن چهارم قبل از میالد به سـرحدات   نژاد هون بودندمردمی از  ،)هیاطله یا ،هیتالبه عربی (  هایهیتال یا هفتالت -6

 (Bivar, A.D.H.( 2004). “Hephthalites”, ed.  E. Yarshater, Encyclopaedia ایـران و هنـد هجـوم آوردنـد    
Iranica, vol. 12, New York:  Iranica Foundation, pp. 198-199..( صورت هپتال هم ه این نام در منابع تاریخی ب

  .395:1370،کریستن سن. رك.در مورد آنها گفته شده که از ایالت کانسوي چین آمده اند و آمده است 
امپراطور چین به نـام ماهانـگ بـوده     دختر ،چهارمین پادشاه این سلسله ،یکی از زن هاي جمشید ،بنابر نقل برخی از این منابع-7

ششـمین پادشـاه    ،امپراطور چین بـه عنـوان فرزنـد فریـدون     ،م نوشته شده است 10/ق  .هـ  4حدود العالم که در قرن  در. است
/ ق  .هــ   5کتابی که در اواخر قرن  ،در کوش نامه). 60:1362:العالم من المشرق الی المغرب حدود(ست پیشدادیان معرفی شده ا

پس از ورود اسکندر به چین مردم زیادي پیدا شدند که می گفتند ما می توانیم راز این بناي « :آمده است که ،م نوشته شده 11قرن
ماهانش به اسکندر گفـت کـه او از سلسـله     ،گویند ماهانش زندگی می کرد جایی که می ،عظیم در کوه چین را براي شما بگوییم

زمانی که . این زوج داراي دو پسر به نام هاي نوناك و فراك بودند .جمشید است و زن جمشید دختر ماهانگ امپراطوري چین بود
جنگل پنهان شوند و پس از آن یکی از جمشید زن و بچه ها و فامیل هایش را به چین فرستاد تا بین  ،ضحاك ایران را تصرف کرد

بـه   :نکبراي مطالعه بیشتر ). 182-189 :1370،ایرانشاه بن ابی الخیر(» ت انتقام جمشید را از ضحاك بگیردنوادگان جمشید توانس
  .41-42 :1331 ،مجمل التواریخ و القصص

ایـن امـر    .ور چین درخواست کمک کـرد غفاز ف ،زمانی که افراسیاب از سپاهیان کیخسرو شکست خورد ،بنابر نوشته فردوسی -8
  .)449/ 2 : 1386،فردوسی به :، نکبراي مطالعه بیشتر( وران دو سرزمین جداگانه بودندنشان می دهد چین و ت

ــت   ــاچین تراس ــین و م ــا چ ــن روي ت   از ای
  

  خـور و مــاه و کیـوان و پــروین تراســت    
  

به  ،افراسیاب بود ر پیران ویسه که در ردیف باالترین فرماندهان نظامی لشکرو براد از پهلوانان تورانی شاهنامه ،هومان ،در این بیت
این خود دوباره گویاي آن است که چین و توران دو . ستمرز چین و ماچین تحت حکمرانی ماافراسیاب می گوید تمام توران تا 

  .سرزمین جدا از هم بودند
عنـوان   ه وبه معنی شـاه و شـاه شـاهان بـود    لقب مذکور . ار گرفته شداین عنوان براي نخستین بار توسط حکمرانان ترك به ک-9

  .بوده است ترکستانعنوان حاکمان حاکمان کشورهاي  آسیاي مرکزي به ویژه بعضی 
اي نزدیک به به شیوه ،چین به کار می بردند انعرب براي امپراطور و فارسفغفور یا بغبور عنوانی است که نویسندگان قدیمی -10

ترجمـه   ،نویسدمی   (Neumann)ومنیطور که ن همانلقب فغفور  .بریمي که ما از آن به صورت مغول بزرگ نام میهمان چیز
 ،معادل فارسی آن درست به مانند ،بوده است »پسر خدا«پور بغ ،»فرزند آسمان« (Tien-tzu)تین تزو چینیلقب از  فارسی باستان

ــاپور ــاه«ش ــر پادش ــه   . »پس ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــور ب ــد  فغف ــوده باش ــتان ب ــج در ترکس ــام رای ــک ن  (The Travels ofی
Marcopolo,1993:148.( 

. گیـرد را در بر مـی ادبی و تقکرات  ،شامل کارهاي هنريفرهنگی   هاحوزهاز وسیعی مجموعه  »عناصر زیباشناسی «عبارت  -11
 John Baines and Norman Yoffee., "Order, legitimacy, and wealth in ancient :نـک بـراي مطالعـه بیشـتر    

Egypt and Mesopotamia" (1998). in G. Feinman and J. Marcus (eds.), Archaic states (Advanced 
Seminar Series), Santa Fe: School of American Research Press, p. 235. 



  ٧١/     شاهنامه فردوسي چين در 
  

پسر و جانشـین یزدگـرد    او. می زیسترن پنجم ساسانیان بود که در ق نپادشاه ایرانی در زمااز جمله معروفترین بهرام گور  -12
  .میالدي بوده است 422تا  399حکمران ایران از  ،اول

-Shahbazi, A. Sh., “Bahrām, v. Bahrām V Gōr, son of Yazdegerd I” (1987). in Ehsan Yarshater 
(ed.), Encyclopaedia Iranica, vol. 2, (London and New York: Routledge and Kegan Paul, p. 

516).  
او در زمان هرمز دوم از سرداران معروف روزگار خـود  . یکی از چهار اسپهبد ایرانی در مرزهاي غربی ایران بود ،بهرام چوبین-13

بود به ویژه پس از کودتا علیه هرمز و در آغاز سلطنت خسرو دوم کـه او بـراي اولـین بـار از پلـه هـاي سـلطنت ساسـانی بـاال          
  . (Shahbazi,1987: 519)ترف
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