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Abstract 

A considerable part of our knowledge about Iran and its relations with other 

neighboring civilizations has been based on Greek and Roman texts and sources, 

some of which have been translated into Persian with acceptable quality. However, 

there is important information about ancient Iran in the historical texts and 

archaeological findings discovered in the Far East, especially China. A small 

number of them have been translated into Persian, which contains errors. Therefore, 

considering the importance of historical texts and archeological data related to Iran 

in China, the present article intends to first examine the works related to ‘Iranian-

Chinese Relations’, in order to pathologize the Persian translations of these texts and 

research on Iran-China relations. Then, it seeks to criticize the part related to ancient 

Iran in the book Ancient Texts on China-Iran Relations. The most important 

outcome of this study is the weakness of translators and editors in translating 

Chinese texts and research into Persian, which in some cases, these weaknesses are 

the result of important mistakes of the authors of the research in the West. 
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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، هاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش
  69 -  49، 1400 اسفند، 12، شمارة 21پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  ماه

   يها متون و پژوهش يفارس يها ترجمه يشناس يبآس
  كتاب يبر نقد و بررس تأكيد: با ينو چ يرانمناسبات ا

  يرانو ا ينروابط چ يرامونپ يمتون باستان

  *پاشا زانوسحميدرضا 

  چكيده
آن جـوار   هـم  يها تمدن يگرو روابط آن با د يرانا ةاز دانش ما دربار يا مالحظه قابل بخش
 يفيتـي و بـا ك  يبـه فارسـ   هـا  تر آن بيشبوده است كه  يو روم يونانيبر متون و منابع  يمبتن
باستان در  يرانا ةدربار يتوجه قابل كه اطالعات ستا يدرحال يناند. ا قبول ترجمه شده قابل

وجود دارد كه تعـداد   ينچ يژهو مكشوفه در شرق دور و به يشناس باستان يها تهيافمتون و 
بـه   و نظـر  رو يـن . ازايسـت از اشتباه ن ياست كه خال ترجمه شده يبه فارس ها آن از ياندك
ـ  ين،در چ يرانمربوط به ا يشناخت باستان هاي و داده يخيمتون تار يتاهم حاضـر بـر    ةمقال
 يسـي در زبان انگل ينو چ يرانآثار مربوط به روابط ا يبند دسته و ياست تا ابتدا با بررس  آن

 ينو چـ  يـران مناسبات ا يها متون و پژوهش يفارس يها ترجمه يشناس يببه آس يو فارس
 ينروابط چ يرامونپ يمتون باستاندر كتاب  را باستان يرانسپس قسمت مربوط به ا .بپردازد

در  يراسـتاران ضـعف مترجمـان و و   يبررس يناز ا اصلح ةيجنت ينتر مهمنقد كند.  يرانو ا
ها  ضعف ينموارد ا يبوده كه در برخ يمعتبر به فارس يها و پژوهش ينيبرگرداندن متون چ

  است. در غرب بودهآثار  ينا نويسندگانفاحش  يها اشتباه يجةنت

 .نين جان هون الن، جان سين، متون چيني چين،، ايران باستان ها: دواژهيكل
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 مقدمه. 1

تـاريخ و ميـراث    از هـا  آن هـا ميـزان گسسـت    ملـت  پيشـرفت ترين زيربناهاي  يكي از مهم
است. چين نمونة تمـدني اسـت كـه پيونـد خـود را بـا تـاريخ و         يا پيوند با آن شان گذشته
ژو بـا منـابع و    ةچين از ديرباز در سراسر سلسـل  نويسي است. تاريخ اش حفظ كرده گذشته
 )،Shang Shu( شـو  قبيل شـان  از هاي داخلي ازآن جنگ بهار و پاييز و پس  هاي دورة نامه سال
 كـه  صورت ابتـدايي حضـور فعـال داشـته اسـت تـا ايـن        و غيره به )،Chun Qiu( چيو چون

نويسي  تاريخ م پ 86- 145حدود ) درSima Qian / 司馬遷( چيان بار از زمان سيما نخستين
درواقع نخسـتين اثـر از    ،ليف سيما چيانأت ،)Shiji / 史記( شي جيكتاب  آغاز شد. رسمي
. اسـت  )zhengshi / 正史( يشـ  ا جـن يـ  يا هسلسـل تـاريخ رسـمي    24اصطالح  به عةمجمو
هـاي كنفوسـيوس در تعلـيم و     نويسي قوي، نقش پررنگ آموزه بر وجود سنت تاريخ عالوه

 جملهاز را شرايط جديديري با پذ انطباقكه روحية  ،آموزش نخبگان اداري و غيراداري چين
اصـول   ها به مردم چين آموخته بود، باعث شد تـا چـين   اقوامي چون مغوالن سده حمالت
قـدرت   يكبه  يجتدر بهغرب  ةكند و با اخذ عوامل كليدي توسعخود را حفظ  يةتمدن اول

 يقـي تطب يبررسـ  مند و هاي قدرت لفهؤشود. شناخت تمدن چين با چنين م يلطراز اول تبد
 چين پيشرفت يلدال يادگيريو  يواكاو هاي يوهش ترينمؤثربا تمدن ايران باستان يكي از آن 

  است.  يكنون يگاهبه جاآن  يدنو رس
هاست كه بيش از صد دپارتمان مطالعـات   مدت ،جايگاه چين در جهان امروز به باتوجه

كـز آثـار و   سـيس شـده اسـت. ايـن مرا    أها دپارتمان مشابه در اروپـا ت  چين در آمريكا و ده
د و زواياي مختلف تمدن چين را نرسان ميچاپ  ي را هرساله بهمند ارزشتحقيقات كيفي و 

د كـه در  شـو  تر مي دهند. نگاه به چين در غرب درحالي هر روز جامع موردواكاوي قرار مي
باعث چاپ آثاري اندك و  همينكشور ما حتي يك دپارتمان مطالعات چين وجود ندارد و 

فارسي دربارة چين شده است. اغلب اين آثار ترجمه از متون انگليسـي يـا    بهضعيف  نسبتاً
هاي فراواني دارند. در  آشنايي مترجمان با تاريخ و فرهنگ چين اشتباهنا سبب ند كه بها چيني

هاي مربوط بـه تـاريخ و    ليف و ترجمهأسعي شده است تا درابتدا وضعيت ت ،نوشتار حاضر
تـرين آثـار    موردنقد و بررسي قرار گيرد و درادامه يكي از مهمفرهنگ چين در زبان فارسي 
كه حاوي اطالعات مهمـي دربـارة ايـران و     نقد كشيده شود به مربوط به تاريخ باستان چين

ترين مسـئلة تحقيـق حاضـر ايـن      مهم ،رو ايرانيان در متون تاريخي چين باستان است. ازاين
چين را واكاوي كنـد. مـدعاي نويسـنده ايـن      كيفيت آثار مربوط به روابط ايران و كهاست 
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نبود آگاهي الزم و معيار سنجش مناسب در جامعة علمي ايران، اين آثار  به باتوجه ،است كه
  اند. با كيفيتي نازل منتشر شده

  
   ينو چ يرانمناسبات ا هاي فارسي و ترجمه تأليف يشناس يبآس. 2

  هاي فارسي تأليف 1.2
 معروف يها جاده از طريق ها ترين دوره كهناز  كه اين و ايران و چيندليل روابط تاريخي  به

از  ينو چـ  يـران روابـط ا مطالعات مربوط به  ،ندا در ارتباط بوده ديگر يكبا  يشمابر به جادة
تاكنون صدها مقاله و كتاب درمـورد ايـران باسـتان و    . در چين موردتوجه بوده است يربازد

 جيــان تنهــا رون شــين ،پ شــده اســت. بــراي نمونــهايرانــي در چــين چــا ةآثــار مكشــوف
)Rong Xinjiang (هاي زيرمجموعـة آن در چـين نوشـته    ها مقاله درمورد ايران و فرهنگ ده 

عمـدتاً در  نويسندگان ايراني . )Rong Xinjiang 2000: 7-8; Rong Xinjiang 2006: 147( است
 شود مي كه شامل چند كتاب موضوع انجام دادند يندرمورد ا يقاتيتحق يستمدوم قرن ب ةيمن

 .كيفيـت نـازلي دارنـد    ه كه عمدتاًمقال تر از تعداد انگشتان يك دست است و چندين كه كم
. نـد دار يقتحق ةدو قرن سابق  ايران و چين بارةدر يغرب گران پژوهش، برخالف چين و ايران

تر  حتي درميان مورخان غربي هم كمن مغوال پيش از ةدر دورايران و چين روابط  ،حال ينباا
مقايسـه بـا تحقيقـات     وجه قابـل  يچه ه همين مقدار هم بهاگرچ ،موردتوجه قرار گرفته است

متون و آثار مربوط به روابط  ينتر شده است تا مهم يقسمت سع يندر ا داخل ايران نيست.
 ن مشخص شـود. خوانندگا يحوزه برا ينآثار ا يفيتو ك يتشود تا كم يمعرف ينو چ يرانا

 تر بيش كه يژهو به ،سازد يرا روشن م ايرانحوزه در  ينمطالعات ا يبحث حاضر كمبود جد
 ةهنوز ترجم يول ،مختلف ترجمه شدند يها به زبان ها در چين ايرانيمربوط به  ينيمتون چ

  ندارد. وجود يمتون در زبان فارس يناز ا منقح و پاكيزه
درمورد ايرانيان در چين از نيمـة دوم قـرن بيسـتم در    طوركه اشاره شد، تحقيقات  همان

 عبـاس  ، تـأليف باسـتان  ينچ يتروا به يراناترين اين آثار كتاب  يايران شروع شد. از قديم
چاپ شده است. اگرچـه ايـن اثـر در زمـان خـود اثـري        1356است كه در سال  ،يتشكر
نويسنده در مقدمـه بـر اسـتفاده از     ،براي نمونه خالي از اشتباه نيست. ،بوده است مند ارزش

هايي  در قسمت اشكانيان، به قسمت ،اما درادامه ،كند مي تأكيدمتون چيني در كتاب خويش 
كـه حـاوي اطالعـات بسـيار مهـم درمـورد        اي نـدارد  اشـاره  هوهانشـو و  هانشواز تاريخ 
سـت.  و ديگـر شـهرهاي اشـكاني ا   ) Fandou/ و فانـدو  Hedu/ هاي اشكانيان (هدو پايتخت
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در قسمت مربوط به تجارت دريايي بـين چـين و ايـران، نويسـنده بـه حضـور        ،طور همين
بيسـتم   اگرچه در اوايـل قـرن  ). 43- 42: 1356ايرانيان در درياي چين اشاره دارد (تشكري 

فـارس در اواخـر دورة    خليجن به تماس مستقيم بين چين و ايران از طريق ابعضي از محقق
 يكـه بازرگانـان ساسـان    كردنـد استدالل نيز  يبرخ چند دهة اخير، در ساساني معتقد بودند،

هنـد مبادلـه    جنـوب  در يالنجنـوب شـرق را در بنـادر سـ     يايو آس ينچ يداتمعموالً تول
 .)Hourani 1947: 157( رفتند ينم يناما خودشان به بنادر چ كردند، يم

شده است كتـاب   تأليفاز ديگر آثاري كه در ارتباط با مناسبات ايران و چين به فارسي 
است. اين كتاب به مناسبات ايران و چين  ،عالءالدين آذري تأليف ،تاريخ روابط ايران و چين

موضـوع وسـيع كتـاب     بـه  باتوجهپردازد.  صفحه مي 196از دورة اساطيري تا عصر حاضر در 
راه  هم دربارة دورة باستان در بر دارد و اطالعات آن به را مشخص است كه اطالعات اندكي

 ).194- 191: 1349ي آذر( اصـلي مورخـان بـوده اسـت     مأخذاثر تشكري در ايران تاكنون 
اسـت، نويسـندة    تشكري كه در اثر خويش تاحدودي از منابع چيني استفاده كرده برخالف

طور مستقيم به منابع چيني  آشنايي با زبان چيني بهناعلت  به ينو چ يرانروابط ا يختاركتاب 
مانند شـيرين بيـاني در    به ،برخي از نويسندگان نيز ).196- 193 :(همان است مراجعه نكرده

از متون چينـي   ،»باستان با شرق و غرب يرانا يبه روابط فرهنگ ينظر«مقالة خود با عنوان 
كه  ه استبر زبان چيني باعث شد نداشتن تقدير است، اما تسلط ةاند كه شايست كرده استفاده

كـه اشـكانيان از    اسـت  جي آورده از شي نقل بياني به ،. براي نمونهاثرشان حاوي اشتباه باشد
اشكانيان در دورة نقره  ةكه ضرب سك درحالي ،)23: 1350(بياني  كردند نقره سكه ضرب مي

هاي آثاري كه  از ديگر ضعف ).Ban Gu 1959; 1996a: 3889( است شو گزارش شده در هان
راه بـا اطالعـات    متعدد در تلفظ اسامي چيني همهاي  اند وجود اشكال شده تأليفبه فارسي 

 128درحدود سـال  « :نويسد ست. براي نمونه، بياني در مقالة خود ميها آن غلط در توصيف
 »كـين بـه حـدود بـاختر سـفر كـرده...      ــ    نام چانـگ  يكي از سياحان معروف چيني به م پ

تـوان وي را   بـود و نمـي  يان فرستادة رسمي دربار هان چ جانكه  درحالي، )23: 1350  (بياني
  كرد. حفظرا  ياطجانب احت يستبا يآثار همواره م يندر استفاده از ا ،رو ينازاسياح ناميد. 

  
  هاي فارسي ترجمه 2.2

 ي درمورد موضوع حاضر نوشـته شـده  مند ارزشهاي انگليسي و چيني آثار  اگرچه در زبان
اكنـون بـه    ينـي چ يةمتون اول ةعمداند.  تعداد اندكي از اين آثار به فارسي ترجمه شده است،

 يـا انـدازه كـه مـورخ     يندر ا ،رس است دست ترجمه شده و در يزبان خارج يكاز  يشب
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از آنـان   يراحتـ  بـه  توانـد  يندارد هـم مـ   ينيدرمورد زبان چ يكه دانش خاص يشناس باستان
ـ از خـوانش غ  توانـد  يبرداشت م ، سوءايناستفاده كند. باوجود و  يـد د آيـ متـون پد  ةيرنقادان

در  يـژه و بـه  ،يشناسـ  باسـتان آثـار   يهـا  مانـده  يفقدان شواهد مستدل از باق يلدل به يتوضع
ترين آثاري كه به فارسي ترجمه شده مقالـة   مهم از .است شده يچيدهپ تر بيش ،ياشكان  ةدور

). 649: 1383 واتسـون ( اسـت  تـاريخ كمبـريج  در  ،واتسـون ويليـام   تأليف ،»ايران و چين«
 دليـل  دارد و بـه  تأكيدبر روابط فرهنگي چين و ايران  تر بيشمقاله با رويكرد فرهنگي   اين

آن نـاقص يـا    اما در برخي نكات اطالعـات ، شناسي مفيد است هاي نو در باستان ذكر داده
نـام   هـا پـارت را بـه    چيني« :نويسد از متون چيني مي نقل نويسنده به ،است. براي مثال  اشتباه

). اگرچه اين گزارش درست 654: همان» (شناختند هسي ميـ    مرو، انـ    انطاكيهتختگاه آن 
كه اشكانيان شاهان خـود   استفاده از نام پارت براي اشكانيان اشتباه است. درحالي ،است

است، ضروري بود تـا نويسـنده از نـام     اشكاني نام داشته ها آن ةرا اشك ناميده و سلسل
واژة هـا از   تواند چرايي استفاده چيني ويژه كه اين نام بهتر مي به ؛كرد اشكاني استفاده مي

 كنـد را كه درحقيقت رونوشتي از نام اشك است توجيه  )Anxi / 安息( سي آنشي يا  آن
)Sima Qian 1959: 3162-3163, 3169-3170 .(  

با عنـوان   )Wang Tao( تائو وان ةمقال ،ديگر اثر مهمي كه به فارسي نيز ترجمه شده است
 است. مترجم در ضبط اسامي خاص دقـت » هاي تاريخي ها در چين: بازبيني گزارش پارت«

خط كالسيك چيني  هاي مرتبط با ايران اشكاني را در متون چيني و به داشته و حتي گزارش
امـا   ،)115: 1393(وانـگ تـائو    است است كه از نقاط قوت اين ترجمه در مقاله ذكر كرده

هـاي   هاي اين مقاله است. مقاله غلـط  از اشكال ،واتسون ةمانند مقال به ،استفاده از نام پارتيان
 شـناس آلمـاني)   (چـين  تهرفريدريش « :نويسد مي نويسنده ،. براي نمونهداردمحتوايي نيز 
به هترا  يولوئوو  ،يسفونبه ت يبين، سهمان به اكباتانآ، يسبه هكاتومپول شي كه آن استدالل كرد
بلكـه بـا    ،را نه بـا هتـرا  » يولوئو«كه هرث در اثر خويش  درحالي ،)126: همان( »اشاره دارد

 ةترجمـ  همتوجـ كه ايـن اشـكال    گفته شود الزم است ).Hirth 1885: 39( داند حيره يكي مي
 .)Wang Tao 2007: 98( ده استكرتائو ذكر  وان رافارسي نيست و در اصل مقاله اين اشتباه 

كـه خـود ناشـي از اصـل      ،شده به فارسي ترجمههاي مرسوم در مقاالت  از ديگر اشكال
، واتسـون در مقالـة   ،ناقص از اطالعات متون چيني است. براي نمونـه  ةاستفاد ،ترجمه بوده

ز بـا كمـك سـردار چينـي از حـدود      كند كه پيرو محقق محترم برطبق متون تانگ اظهار مي
: 1383  واتسون( درفته بو وتخت ازدست گيري تاج م در تالش براي بازپس708تا  670  سال
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تـا   ،نرسـه  ،م درگذشت و پس از وي پسـرش 679ست كه پيروز سال ا  ). اين درحالي659
اشتباه فوق ناشي از آن است  .)Compareti 2009( كرد م در تخارستان حكومت مي708سال 
 )..ibid( مبهم اسـت و احتمـاالً خطاهـايي دارد    1شو جيوتانگ ساسانيان در واپسينشرح  كه

 چـه در  اسـت كـامالً بـا آن    مربـوط  )Beilusi / 卑路斯( بخشـي كـه بـه پيـروز     ،براي مثال
موسـوم   يده دربار تانگ فرمان، تاريخ قديم تانگ. مطابق است متفاوت آمده 2شو تانگ شين

اما وي پس از شكست  ،را به كمك پيروز فرستاد) Péi Xíng Jiăn / 裴行俭( جيان شين پيبه 
 تـاريخ جديـد تانـگ    كـه  درحالي). Liu Xu 1975: 5311-5313خان ترك پيروز را رها كرد (

  ).Ou Yangxiu 1975: 6258-6260( به نرسه ياري رساند جيان شين پيدهد كه  گزارش مي
شـود. بـراي    هاي غربي نيز ديـده مـي   هاي فارسي از پژوهش اين اشتباه در ديگر ترجمه

نويسد كه نرسه  مي» فرزندان و نوادگان يزدگرد سوم در چين«تورج دريايي در مقالة  ،نمونه
بيسـت   تانـگ  جديـد  تاريخكه در  درحالي، )114: 1392(دريايي  سي سال با اعراب جنگيد
اشتباه روايات مربوط به يزدگرد  .)Ou Yangxiu 1975: 6258-6260( سال گزارش شده است

ميـراث دريـانوردان   كتـاب   ،براي مثـال  .شود فارسي نيز ديد ميات تأليفو بازماندگانش در 
ي مند ارزشاول و  كه اطالعات دست ،»بنادر گوانجو، چوانجو، خانجو«ايراني در بنادر چين 

تمـاس   كه نخسـتين  است آورده ،رة باستان دارددربارة تبادالت فرهنگي ايران و چين در دو
 مطابقكه  حاليدر)، 59- 58: 1395(وثوقي  است م بوده648ساسانيان و دربار تانگ در سال 

م اعـزام  640- 639  اولين فرستاده در سـال  زه فو يوان گوئي نامةدانش وتاريخ جديد تانگ 
 در رأس آن قـرار داشـت   ـ   احتماالً همان مرزبـان ـ    )Mo-se-pan / 没似半( پان موسِ كهشد 

)Ou Yangxiu 1975: 6258-6260.(  
بلكه  ،هاي فارسي نيست به ايران و چين تنها محدود به نوشتهمربوط  اشتباه در تحقيقات

هايي  حاوي غلط ،اند هاي محققان غربي كه به زبان فارسي نيز برگردانده شده تأليفبرخي از 
و پناه وي بـه   ،فرزند يزدگرد سوم ،هايي كه درمورد پيروز در تحقيق ،ند. براي نمونها فاحش

 ةمجسـم  ةاي بر پشت پايـ  اكنون كتيبه كه هم است بارها اشاره شده ،دربار تانگ نوشته شده
چين وجـود دارد كـه مضـمون آن     )Xi’an( آن در شي) Qianling( 3لين چيان ةپيروز در مقبر

  عبارت است از:
右骁衛大將軍兼波斯都督波斯王卑路斯 

Zòu xiāowèi dà jiàngjūn jiān bōsī dūdū bōsī wáng bēilùsī 

  .»كل پارس ده بزرگ گارد دلير راست و فرمان هد فرمانپيروز، شاه پارس، «
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ــاز ــرده   هجمل ــه اشــاره ك ــن كتيب ــه اي ــه در غــرب ب ــدماني ك ــه متق ــو فورت ــد آنتونين  ان
)Antonino Forte( بـا   اين ادعا وتعلق دارد  واقعاً به پيروزمجسمه « :است. فورته نوشت
 »شـود  مـي  يقوچـرا تصـد   چـون  يخواندن است ب قابل كه هنوز هم در پشت آن يا يبهكت
)Forte 1996: 404.( متيو كمپرتي )Matteo Compareti (  و تورج دريايي نيز درادامه گـزارش

پيروز  سر يب هاي فورته را تكرار كرده و به وجود كتيبه در پشت پاية ستون يا پشت مجسمه
ايـن  اگرچـه   .)Compareti 2009; Daryaee 2003: 542( انـد  اشـاره كـرده   )Nanmei( مي و نان

انـد كـه بـه     ي داشـته منـد  ارزشمحققان دربارة بازماندگان يزدگرد سوم در چين مطالعـات  
مـورد   ينرسد كه در ا ينظر م به ،شده است منجر افزايش اطالعات ما دربارة تاريخ ساساني

هـا   ايـن مجسـمه   ةاي بر پشت پاي رخ داده است و حقيقت اين است كه هيچ كتيبه ياشتباه
فورتـه،   اًفقرات پشت مجسمه نوشته شده بودند. ظـاهر  ها بر ستون بهو كتي است حك نشده

 1958حـداقل قبـل از سـال     مـي  كتيبة پيروز و نـان  دوكه  و كمپرتي متوجه نشدند ،دريايي
  ها وجود ندارند.  و ديگر بر پشت مجسمه اند يافته  يشفرسا
بـر   مي پيروز و ناننام و عنوان  يحاو يا يبهكت يچه ها مجسمه ينامروزه اديگر،  عبارت به

در كــه  ،)On the So-Called Abraham from Persia( اثــر خــودفورتــه در خــود ندارنــد. 
اسـتفاده  ) Chen Guocan / 陈国灿( كنااز اطالعات چن گـو  تر بيش ،منتشر شد 1996  سال
لـين و   هاي سنگي چيان تحقيقات دربارة مجسمه« ،مقالة خويشدر  گواكن . چناست كرده

 唐乾陵 石 人像 及其 衔 名 的 研究 / Tang Qianling shirenxiang jiqi( »هـا  آن عنـاوين 

xianming de yanjiu(،  ةرتبـ  يعـال مقامـات   ة، مجسـم چـاپ شـده اسـت    1980كه در سال 
بر اطالعات دقيق و مستند از متون  اين مقاله مبتنيكرد.  يبررسلين را  چيان ةدر مقبر يخارج

 پيروز دربارة ياصل مأخذشناختي است كه در چند دهة اخير به  تاريخي چين و منابع باستان
 . است هشد يلتبد يندر چ

كميتة مديريت آثـار فرهنگـي    1958خود اظهار داشت كه در سال  ةدر مقالچن گواكن 
هاي  لين انجام داد و دريافت كه فقط كتيبه بررسي جامعي در چيان )Shaanxi( استان شانشي

ها فرسايش يافتـه و از   شناسايي است و بقية كتيبه قابل مجسمه 64 مجسمه از شش بر پشت
كتيبـه تهيـه كردنـد     در رونوشتي كه از ايـن شـش   ).Chen Guocan 1980: 190( اند بين رفته

هـاي روي   كـه كتيبـه   بدين معناستد. اين مي وجود ندار اي با نام و عنوان پيروز و نان كتيبه
رفـتن ايـن دو    فرسايش يافته است. باوجود ازبين 1958مي قبل از سال  پيروز و نان ةمجسم

مي هنوز هم در پشت  هاي حاوي نام پيروز و نان اشتباه اظهار داشت كه كتيبه كتيبه، فورته به
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لين در ماه  چيان ةدر بازديدي كه از مقبر .)Forte 1996: 404( خواندن است ها قابل آن ةمجسم
 هفت كتيبه وجـود دارد كـه شـش مـورد از     انجام شده است، مشاهده شد كه تنها 2016مه 
اين واقعيت كه امروز هـيچ   ).Pashazanous et al. 2018: 503( ندا خواندن قابل هنوز هم ها آن

يك چالش مهـم بـراي محققـان غربـي اسـت.       ،ها وجود ندارد اي روي اين مجسمه نوشته
 هـاي  حاوي نـام  اي د همانا اين است كه اگر هيچ كتيبهشو پرسشي كه مطرح مي ،درحقيقت
پس چگونه محققان چينـي و غربـي اظهـار     ،هاي فوق نيست مي دربين مجسمه پيروز و نان

خارجيـان در ورودي مقبـرة    ةمجسـم  64 دربـين  مـي  هاي پيروز و نـان  اند كه مجسمه كرده
اكنون بر پشـت   ها هم لين قرار دارند؟ پاسخ به اين پرسش آسان است. اگرچه اين كتيبه چيان

هـا در متـون تـاريخي     محتويات و اطالعات دقيق اين كتيبه ،خود وجود ندارد هاي مجسمه
مي را از برخي متون تـاريخي   پيروز و نان نيز نام و عنوانچن گواكن چين ثبت شده است. 

 ون هـائو  نوشـتة لـي   ،)Chang’an Zhitu / 长安志图( تـو  آن جـي  چانـگ چيني مانند كتـاب  
)Li Haowen (م سـاخته  705سـال   درحـدود هـا   ، مجسـمه گـواكن  چنگفتة  گرفته است. به

هـاي بعـدي چـين مشـاهده      مقامات سلسـله  ،تدريج به .)Chen Guocan 1980: 190( اند شده
ها در  به ثبت اطالعات اين كتيبه علت،ها درحال نابودي است و به همين  كردند كه اين كتيبه

حفـظ   .)ibid.: 190( هـا گذاشـته شـدند    كردند كـه دركنـار مجسـمه    اقدام هاي مختلف لوح
 درحـدود ون  هـائو  طور لـي  هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد و همين ها در سال اطالعات اين كتيبه

 ،گزارش كرد. در گزارش وي، تو آن جي چانگ ،ها را در اثر خود م متن اين كتيبه1321سال 
كتيبه گزارش شده است كه حكايت از فرسايش و نابودي ديگر كتيبه هـا دارد.   39تنها متن 

 مجسـمه در  29و  )1(شـكل  مجسمه در سـمت راسـت    32 ،كند طوركه وي اشاره مي همان
هـا   خود نشان از نابودي برخي مجسـمه  وجود دارد كه مقبره ةدرواز )2(شكل  سمت چپ

هاي دورة مينگ اشاره دارد كه درپي حوادث  گزارش ).Pashazanous et al. 2018: 503( دارد
  ها مفقود شده بود.  مجسمه تر بيشمختلف سرهاي 

 انـد  مورد پيـروز نوشـته  درصورت اشتباه و ناقص  به محققان غربي از ديگر اطالعاتي كه
ـ  يـو مت ،لـين اسـت. بـراي مثـال     هاي مقبرة چيان دربارة سر مجسمه ها آن توصيف و  يكمپرت
 ها بـدون سـرند   كه مجسمة پيروز و ديگر مجسمه اند ر خود اشاره كردهيايي در آثادر  تورج
 هايي از سرهاي دو مجسمه كشف شده اما قسمت ،)Compareti 2009 ؛114: 1392 يايي(در

 ).Pashazanous et al. 2018: 509-510( كه با دو مجسمه در سمت راست مطابقت دارد است
دو  يناز ا يكي حال ها تعلق دارد، بااين مجسمها به كدام هاگرچه مشخص نيست كه اين سر
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 1971) كه احتمال بسيار در سال 4و  3  (شكل هاي مجعد و سبيل پارتي است داراي مو سر
مـو و چهـرة آن    آرايـش  .)Fan et al. 2005: 145; Zhou 2009: 233( كشـف شـده اسـت   

 ي استساسان هانپادشا يسبك سنتو باستان  يرانا يسنگ يها برجسته نقش مشابه بسيار
)Hinz 1969: pls. 51 ff; Göbl 1971: pls. 1-15(. هاي هنري اشكاني و ساساني  آميختگي سنت

 يهـا  باشد كه در قسمت  يساسان ةزاد شاه يكمتعلق به  احتماالًسر  ينكه انشان از اين دارد 
 هاي اشكاني پررنـگ  كه حضور هنر و سنت جايي ؛كرد حكومت مي يانقلمرو ساسان يشرق

هاي آرايش چهره و موهاي اين سر بسيار شبيه به نوع صورت يك  براين، ويژگي بود. عالوه
در  )Lugovka( لوگوكامكشوفه در  يمطال يا بشقاب نقرهضيافت منقش بر   درحال ةزاد شاه

بوريس  .)Agostini and Stark 2016: 32-33( يافت شده است 1909روسيه است كه در سال 
تر در  در شرق ايران يا دقيق بر اين باور بود كه بشقاب لوگوكا) Boris I. Marshak( مارشاك
شده  يدتول ـ  كردند حكومت مي ،بازماندگان يزدگرد سوم ،كه پيروز و نرسه جايي ـ   تخارستان

نهاد مارشاك را تأييد كردند و  آگوستيني و استارك نيز پيش .)Marshak 1986: 276-278( است
 .)Agostini and Stark 2016: 32-33( بازماندگان يزدگرد منصوب دانستندبشقاب لوگوكا را به 

 هـا  آن يرسد كه هردو نظر مي و القاب پيروز و نرسه در دربار تانگ، به جايگاه به باتوجه
ـ  كه دربار تانگ مجسمه تاحدي ،تراز بودند براي دربار چين با شاهان پارسي هم  راياي ب

زاده  به يكي از اين دو شـاه  يادشده ةتوان گفت كه سر مجسم برپا كرد. بنابراين، مي ها آن
  تعلق دارد.

  
 يرانو ا ينروابط چ يرامونپ يمتون باستان كتاب. 3

 معرفي اثر 1.3

(از روزگـار اشـكاني تـا شـاهرخ      متون باستاني پيرامون تاريخ روابـط چـين و ايـران   كتاب 
 ةمجموعـ درحقيقت بخش دوم از جلد سوم اثري جامع در شش جلد بـا عنـوان   تيموري) 

 The Collection of the Historical Materials of( مواد تاريخي روابط چين و منـاطق غربـي  

Communications between China and the West / 中西交通史料汇编( ــه ــم  ب قل
در چـين چـاپ شـده    1930كـه در  ،است. اين شش جلد )Zhang Xinglang( الن سين  جان
اطالعات جامعي دربارة مناسـبات چـين بـا كشـورهاي      ،)Zhang Xinglang 1977: 1( است

اول و  آوري منابع دست ست تا با جمعا همسايه و ملل دوردست دارد. نويسنده تالش كرده
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قاط چين اثري متفاوت و جامع تهيـه كنـد.   ن ها سفر به اقصي متون تاريخي چين درطي سال
مـواد   ةمجموعـ  نويسد كه ترجمة بخش دوم از جلد سوم مينين در مقدمة كتاب  هون  جان

هاي فرهنگ ايران  از سوي مركز پژوهش 1995در سال  تاريخي روابط چين و مناطق غربي
نهاد دكتر سيدجعفر شهيدي به وي واگذار شد و وي سرانجام آن را به  دانشگاه پكن و پيش
همان اثر اضـافه   ةدر ادام واپور سپرد تا ويرايش و چاپ كند.  اسماعيلآقاي دكتر ابوالقاسم 

پـور   اسـماعيل   پـور اسـت و   و دكتـر اسـماعيل   ويهمكـاري   ةكند كه ترجمـة آن نتيجـ   مي
  ).19- 18: 1385 ليان سين جان(ه است داشتويراستاري و اصالحات ترجمه را برعهده 

  
  معرفي نويسنده 2.3

اسـت.   )Jiangsu( سـو  يانج در استان )Siyang( يان يس ةناحيدر  1888 متولد الن جان سين
مجموعـة  آن بود. اثـر وي  همساية هاي  وي محققي سرشناس در تاريخ روابط چين و تمدن

الن  كه در باال بدان اشاره شد. پدر جـان سـين  است  مواد تاريخي روابط چين و مناطق غربي
، 1906در سـال   ).Ma Baozhu 2007: 66( دان بود كه در چين شهرتي بسـيار داشـت   جغرافي

از دانشـگاه   1909  در سـال  و متحـده رفـت   يـاالت بـه ا  با بورسية دولتـي  يلتحص يبرا يو
مطالعة متون و منابع كهن چـين   ةهاي پرثمر وي در حوز فعاليتشد.  يلهاروارد فارغ التحص

) Fu Jen Catholic( يك فوجندانشگاه كاتول يخگروه تار استاد سمت به 1927باعث شد تا در 
 يسرا تدر »روابط چين و غرب يختار« واحدهايي نظيرجا  و در آن در تايوان استخدام شود

  ).Li Donghua 2017: 69( در پكن درگذشت 1951در سال  سرانجامالن  جان سيند. نك
  

  معرفي مترجم چيني 3.3
 استان هبي )Yongqing( چين در ناحية يون 1931در سال  )Zhang Hongnian( نين جان هون

)Hebei( هاي زبان روسي و فارسي از دانشـگاه پكـن    در رشته 1960دنيا آمد. وي تا سال  به
كرد و تا سال  در دانشگاه پكن زبان فارسي تدريس مي 1996تا  1960ل شد. از يالتحص فارغ

عضو انجمن پژوهش ادبيات فارسي چين بـود. وي بارهـا بـراي آثـار خـود دربـارة        2004
و  شـاهنامه يك ايـران ماننـد   هـاي خـود از متـون كالسـ     طور ترجمـه  رهنگ ايران و همينف

 2000از سوي نهادهاي مختلف در ايران موردتقدير قرار گرفت و در سـال   سعدي  گلستان
  .)Zhang Hongnian 2003: intorduction( جمهور ايران به وي لوح افتخار داد رئيس
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 . نقد اثر4

 هاي اثر بندي فصل 1.4

پژوهشكدة زبان و گويش سازمان  در متون باستاني پيرامون تاريخ روابط چين و ايرانكتاب 
اهميت بسيار اين كتـاب، در زبـان    باوجودچاپ شده است.  1385ميراث فرهنگي در سال 

و فصل اول تا  داردكتاب دوازده فصل نسخه و تنها يك بار چاپ شده است.  1100فارسي 
گويايي  اين كتاب ازوابط چين با ايرانيان باستان پرداخته است. پايان فصل ششم كتاب به ر

تسلط بـه زبـان فارســي و  سبب  به چيني مند است و مترجم بهره كافيو رسايي بيـانِ  زبان
، امــا  ترجمة رواني ارائـه كنـد  كه  ستا منـدي از قـدرت نويسندگي خويش توانسته بهـره

و آثـار تـاريخي نيسـت.  منابعدر ترجمة  و ويراستار محترم معناي تبحر ويژة مترجم ايـن به
در  منـد  ارزشحـاوي اطالعـات    و به فارسي ترجمه شده است چينيكتـاب از روي مـتن 

ترجمــة برخــي از    شناختي در چين دربارة ايـران اسـت. در   هاي باستان متون چيني و داده
ه باعث شـد در ترجمه  هايي را غلطكه خود  انـد مطالب، از ترجمة تخصصي فاصـله گرفتـه

 ،دليـل ضـعف دانـش تـاريخي     به ،در ترجمة برخي اسامي خاص . مترجم يا ويراستاراست
م) شير 102كه در سال سيزدهم يون يوان ( ،»فو جو مان« . براي نمونه،است  دچار اشتباه شده

دانسـته  » اول مهـرداد «اشـتباه   به ،و پرندگان بزرگ سرزمين عرب را به دربار هان هديه كرد
پـاكور دوم  م به زمـان حكومـت   102كه سال  درحالي ،)36: 1385 يانل ينس جان( شده است

اسـت.   مربوط، آن از قبلسده  بيش از دو ،م)پ 138- 171( و دورة مهرداد اول )م 105–78(
تـر و بهينـه بــين مــتن و ذهــن     بر برقراري ارتباط بيش عالوه ،پانوشت مفصل در يك اثر

جـان  اسـت، امــا   مترجم بر موضوع و مفاهيم كتـابتسلط و  دانشدهندة  نخواننـده، نشا
يقـين   و بـه  اسـت  آورده انـدك توضيحات تكميلـي   و پانوشت نين در ترجمة خويش هون
انگليسـي  چـون معـادل ،كتـاب فاقـد هرگونـه توضـيح ضـروري تر بيش كـه توان گفت مي

  .كند را بـا مشكل مواجه مي ها آن تلفـظ درسـت كهاست  ،اسـامي در پانوشت
  

  ينگارش يرادهايو ا يينقد محتوا 2.4
حتـي   ،شـوند  اگرچه برخي اسامي در پانوشت كتاب توضيح داده مي ،طوركه گفته شد همان

 در فصـل  ،براي نمونه شود. ذكر نمي ها آن ها معادل التين بسياري از در توضيح اسامي مكان
 يـا دايـوان  آيد كه تلفظ اشتباه  بدون معادل التين مي» داوان«نام  ،كتاب 31اول و در صفحة 
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معنـي   به )Daد (). اين نام از تركيب 31: 1385 يانل ينس جان( است )Dà yuān / 大宛( يواند
 :Sima Qian 1959( بزرگ و يوان ساخته شده است كه نام فرغانه در متـون چينـي اسـت   

را  )Dayuezhi / 大月氏( يواجي�د در همان صفحه نامطور  همين ).3169-3170 ,3162-3163
اشـتباه در   ). اين آشفتگي و31: 1385 يانل ينس جان( اشتباه داژوجي ترجمه كرده است به

 يابـد.  و نبـود توضـيح ادامـه مـي     ،معادل التين يا چينـي  نكردنها، ذكرذكر اسامي كشور
  آورد: مترجم مي

(درواقع سرزمين سـغد) دادائـي (مملكتـي از    در آن زمان كشورهايي مانند هوان چيان 
ها در غرب فرغانه) و كشورهايي مانند گوشي، هان شين، شوشـه كـه همـه در     تاجيك

 ران دربـار هـان بـه چـين فرسـتادند     راه سفي شرق فرغانه قرار دارند سفيران خود را هم
  .)33(همان: 

توضـيحات  اگرچه درمورد برخي اسامي توضيح مختصري آمده اسـت، برخـي از ايـن    
 نام دو كشور در غرب فرغانه است) Ts’ien( و چيان) Huan( اشتباه است. براي نمونه، هوان

)Hirth 1917: 107( زعم ايشان همان سرزمين  كه مترجم محترم آن را يك كشور دانسته كه به
سـت كـه در متـون چينـي نـام سـغد       ا ). اين درحـالي 32 :1385 يانل ينس جان( سغد است

 حضـور  از شـواهد در متـون چينـي    آمده است. اولـين ) Kangju / 康居( جو صورت كان به
 جـو  يافت. كان )Hanshu( شو هاندر  توان مي را م پ 29 و 11 هاي سال در چين در سغديان
 يش از ميالدپ اول قرن درخالل و دارد قرار تاشكند جنوب در امروزه كه بود اي ناحيه مركز

 تـر  بـيش  ،پيش از ميالد اول قرن در ).De la Vaissière 2003: 23( زيستند مي آن در سغديان
 مركز دريا سير ميانة در جو كان كه دش چادرنشين بزرگ دولت يك از بخشي سغد سرزمين

 ،طور ضبط نام كشورهاي گوشي، هان شين همين ).Rong Xinjiang 2006: 147-148( بود آن
 و سوشـه ، )Han-mi( مي هان )،Ku-shi( صورت كوشي دراصل به ،دان كه اشتباه ،و شوشه

)Su-hie( بوده است )Hirth 1917: 107(.  
 / Wuyishanli( لي شان اوواي نام كشور شو هانمترجم هنگام نقل از كتاب  ،درادامه

烏弋山離 (لي شان اوواي«هاي مختلف  شي را به صورت در همسايگي آن« )يـان ل ينسـ  جان 
در ضـرورت   يتـوجه  بـي كند كه نشان از  مي) ذكر 36 همان:( »لي شاه اوواي« و )33 :1385

 ،»دو فـان «ماننـد   ها بـه  طور از ذكر معادل التين مكان استفاده از ضبط يك تلفظ دارد. همين
  كند.  خودداري مي ،پايتخت اشكانيان
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  ها اسامي مكان .1جدول 
شمارة 

صفحه در 
  كتاب

هاي مكان حاوي  اسم
هاي تخصصي و تايپي  غلط

  در كتاب

ها در  صحيح همان اسمشكل 
متون چيني و معادل التين و 

  ها آن چيني
  توضيحات

     )Ta-i( دائي يا تائي  دادائي  33
     ) A-man / 阿蠻( امان  عمان  36
     )Yuluo / 于羅( يولوئو  كشور لو  36

  و  )Zahu / 雜胡( زاهو  »دين«و » شهين«  61
   )Dingling / 于羅( لين دين

نام دو شهر بزرگ در 
  وي شماليامپراتوري 

    )Jingxing / 井陘( شين جن  جن جن  62

  )rúrú / 蠕蠕( رورو  ژوژو  63
خاقانات منظور از رورو همان 

 )Rouran Khaganate( روران
 است.

  يرپام يها كوه  )Cōnglǐng / 蔥嶺( لين چون  زولين  65
  رود دجله  )dá hé shuǐ / 達曷 水( رود داخه  رود داگه  69

هاي اشـخاص   هاي مكان در كتاب درمورد نام بسياري از اسمنبود معادل التين و چيني 
شود. از همان ابتـداي فصـل اول متـرجم تنهـا در ذكـر نـام اشخاصـي چـون          نيز تكرار مي

صـورت   اگرچه تلفظ اين نام نيز بـه  .گيرد مي از معادل التين بهره )Sui Machan( ماچان سي
 رو بهتـر  ازاين ،نامعمول زبان چيني استنويسي نادر و  آمده است كه التين )POJ( جي  او پي

) Sima Qian( مـاچين  نوس اسـت، سـي  أكه خواننده با آن م ،)Pinyin( يين ينپشيوه  بود تا به
شـود. بـراي نمونـه،     صورت نـاقص نيـز انجـام مـي     شد. ذكر اسامي التين گاهي به مي  ذكر

 نــين هــوننــام صــحيح نويســنده و جــان ) Zhang Xinglang( الن كــه جــان ســين درحــالي
)Zhang Hongnian( هـاي جانـگ    ها بـه شـكل   نام صحيح مترجم كتاب است، بارها اين نام

 و جانـگ هـونگنين   )Zhang Xingliang( ليـان  سين يا جان )Zhang Xingliang( شينگ ليانگ
)Zhang Hongnien (است.  در شناسه و مقدمة كتاب آمده  

در چين پرداخته و آثارشان را معرفـي   تبار حال برخي از راهبان ايراني شرحفصل دوم به 
ماننـد   بـه  ،راهبـان بـودايي   ،اسـت  شـده  تأكيـد طوركه در تحقيقات جديد  كرده است. همان

 سميگذار مكتب بود هيپا)، An Hsüan / Xuan( سيوان و آن) Ān Shìgāo / 安世高( گائو يش آن
نـام ايـن راهبـان،    مترجم محترم معادل التين و چينـي   .)372: 1379تجدد ( بودند نيدر چ

باعث سردرگمي خواننـده در فهـم    همين شان را نياورده كه و مكان زندگي ،ها اسامي كتاب
 هـاي ميانـة ژن شـنو    در سـال «است كـه   آمده 46در صفحة  است. ها شده تلفظ اين نام
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مشخص است  و »از دودمان سوئي... 4م) در دورة حكومت امپراتور وين دي205-201(
 امپراتـور ون  ازيـر  ،اسـت  كه درمورد سال سلطنت امپراتور ون اشـتباه صـورت گرفتـه   

)Wendi / 文帝( ، ي  ةگـذار سلسـل   بنيـانسـوئ )Suí / 隋 م ايـن  581در سـال  ، )م618- 581؛
  م درگذشت. 604 سيس كرد و در سالأامپراتوري را ت

م) بـا  534- 386( چـين هاي شمالي  فصل سوم شامل اطالعات مربوط به روابط دودمان
هاي ديگر كتاب، چيزي كه بـيش از   مانند فصل هب ،(ساسانيان) است. در اين فصل نيز پارس
هاسـت.   و كتـاب  ،هـا  اشخاص، مكان هاي التين و چيني معادل ،خورد نبود چشم مي همه به

 هـا  آن است كـه نويسـنده براسـاس    منابعي نكردنهاي ساختاري ترجمه ذكر يكي از اشكال
مترجم  ،در ابتداي فصل اول كتاب ،براي مثال دهد.  را ارائه مي اطالعات روابط چين و ايران

اما در فصل سوم تنها  ،نويسد كه اطالعات از كدام قسمت و كدام منبع است داخل پرانتز مي
نظمـي   پـردازد. ايـن بـي    در پايان هـر پـاراگراف بـه ذكـر منبـع مـي       59و  58در صفحات 

كتـاب را نداننـد. در ايـن فصـل      ةنويسـند قان منبع درست اطالعـات  شود محق مي  موجب
طور نام امپراتور در ترجمه با نام امپراتور و سال حكومتش در متن اصلي تفاوت دارد.  همين

  ترجمه كرده است: چنينذيل را  ةجملمترجم  65در صفحة 
魏廢帝二年，其王遣使來獻方物。 

 ياز دودمان جـو  حكومت امپراتور اوو ةدر دور) Tianhe / 天和( خه ياندر سال دوم ت«
به دربـار   ياخود را با هدا يرانپادشاه آن سف )Wu of Northern Zhou / (北) 周武帝( يشمال

  ).65: 1385ليان  سين جان( »فرستاد
 ياز دودمان جو حكومت امپراتور اوو ةخه در دور يانسال دوم ت«ست كه ا اين درحالي

شـكل ذيـل    بـه بايسـت   متن مـي  ،نيامده است و دراصل جوشووجه در متن  هيچ به» يشمال
  ترجمه شود:

 )Emperor Fei of Western Wei / (西) 魏廢帝( في حكومت امپراتور ةدر سال دوم دور«
بـه دربـار    ياخود را با هـدا  يرانسف [پارس] پادشاه آن وي غربي]از دودمان [ م)554- 551(

 ).Linghu Defen 1971: j. 50: 920( »فرستاد

 شـمالي وي  ةهاي متعـدد در ذكـر اسـامي امپراتورهـاي سلسـل      سوم حاوي اشتباهفصل 
)Northern Wei / 北魏(  سـبب    بـه اثر بـوده و   يشويرانيز است. اين موارد كه در ترجمه يا
اسـت تـا نـام     باعـث شـده   ،آشنايي ويراسـتار محتـرم بـه تـاريخ و زبـان چينـي رخ داده      نا

  شود:  ول زير برخي از اين موارد ذكر ميامپراتورهاي چين آشفته ثبت شود. در جد



 63   )حميدرضا پاشا زانوس( ... يها متون و پژوهش يفارس يها ترجمه يشناس يبآس

 

  ها . اسامي اشخاص و دوره2جدول 

شمارة صفحه 
  در كتاب

اسم امپراتور و سال سلطنت 
طوركه در كتاب آمده  آن ،وي

  .است
 شكل صحيح و معادل التين و چيني

  توضيحات  ها آن

م)  455آن (سال  سال اول تاني  58ص 
  چن ينو در دورة امپراتور

   )،Tai'an / 太安( آن تاي
    )Wencheng / 文成( ون چن

سال دوم پين در دورة امپراتور   همان
  Gāozōng / 高宗(5( زونگائو

در  )Heping / 和平( پين سال دوم خه
  چن نامپراتور و ةدور

     )Xianwen / 獻文( ونامپراتور شيان  م) 466دي ( امپراتور وي وين  59ص 

  همان
 Zhengshi( سال چهارم جن شي

/ 正始(  
 م) دورة امپراتور شي زون 507(

)Shizong / 世宗(  

دورة امپراتور  سال چهارم جن شي
   )Xuanwu / 宣武( ووشوان

نيز نام  زون يش
» آرامگاهي«

وو  امپراتور شوان
  است.

   )Murong Wei / 慕容暐( مو رون وي  مو ژون وي  60ص 
    )Liu Kuren / 劉庫仁( رنكوليو  ليو كو ژن  همان
Murong Chao / 慕容)( مو رون چائو  مو ژون جوئي  همان

超    
    )Yao Ping / 姚平( يائوپين  پائوپين  همان

هاي مربوط به روابط ايران و چين در متون سوئي و تانگ  در فصل چهارم مترجم بخش
، شو سوئيرا به فارسي ترجمه كرده است. در قسمت روابط چين با ساسانيان و اشكانيان در 

 يدهنام يانهان قلمرو اشكان دودمان ةدر دور “آن” كشور«نويسد:  مي شوسوئياز  نقل مترجم به
هم  كشور كان يانروا پادشاه آن جائو اوو است. پادشاه پارس با فرمان يشد. نام خانوادگ يم

 ة). در ترجمـ 70: 1385 يانل ينس جان( »باشد يدن م يپادشاه شه ل ياصل است، اسم شخص
كار ويراستار  ةاست نتيج در محتوا وجود دارد كه ممكن چند اشتباه لفظي و البته اشتباه فوق

  صورت زير است: ست، دراصل بهشو سوئيكه قسمتي از تاريخ  ،كتاب باشد. اين جمله
安國，漢時安息國也。王姓昭武氏，與康國王同族，字設力登。 

 شـد. نـام   يم يدهنام يانهان قلمرو اشكان دودمانِ ةدر دور) Ānguó / 安國( “آن”كشور «
نـژاد   هم كشور كان يروا با فرمانكه  است) Zhāowǔ / 昭武( پادشاه آن جائو اوو يگادخانو 

   ).Wei Zheng 1973: j. 83( »است) Lideng / 力登( دن يل آنپادشاه  ياسم شخص و است
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شود كه نـامي از كشـور    دو ترجمه معلوم مي ةيني و مقايسچ يكرجوع به متن كالس با
اشتباه نام كشـور   چيني نيست و مترجم يا ويراستار بهدر متن  )Bosi guó / 波 斯 國( پارس

آشنايي ويراستار بـا مـتن   نا سبب  كه واضح است به ،پارس را اضافه كرده است. اشتباه بعدي
ـ «است كه در متن اصلي » دن يشه ل«چيني بوده است، ذكر نام  امـا از   ،اسـت  بـوده » دن يل

هاي مربوط بـه   تاريخ ايران باستان گزارشترين اطالعات موجود در متون چيني دربارة  مهم
هـاي   كتاب در فصل چهارم قسمت نويسندة شوست. تانگ شو و شين تانگ ساسانيان در جيو
هـايي   اما اين ترجمه گاهي ناقص و شـامل اشـتباه   ه است،ها را ترجمه كرد مهم اين گزارش

شو  ن جيوتانگهاي مت نين برخي قسمت كه جان هون محتوايي و ويرايشي است. نخست اين
الن نيز در كتاب خود ذكر كرد، به فارسي ترجمه نكرده است. اهميت ايـن   كه جان سين ،را

 ،تواند بود. درادامه ميگزيني ساسانيان مفيد  قسمت در اطالعات آن است كه براي درك شاه
  :در قسمت مربوط به واپسين شاهان ساساني در كتاب آمده است

 ي. وليدرس يپادشاه مرد و دختر كوساخه به يزسال ن يك پس از يل يل يپادشاه پارس ش
كه به روم فرار كرده بـود   يل يل يزمان، پسر ش ينقتل رساندند. در ا به يزها او را ن ترك

 يهانچ ينام ا پادشاه به ين. ايدسلطنت رس برگشت و مورداستقبال مردم قرار گرفت و به
   .يدرس سلطنت به ،يهوس ينام ا به ،يسال مرد و پسر و دوپس از  ياست. و

 شـان شـو ن  نين در باال بـا مـتن اصـلي جيوتانـگ     جان هون قلم به هشد تطبيق متن ترجمه
 است: شكل ذيل بوده بهدهد كه مترجم باز اشتباه كرده و اصل متن  مي

施利立一年卒，乃立庫薩和之女為王，突厥又殺之。施利之子單羯方奔

拂菻，於是國人迎而立之，是為伊恒支，在位二年而卒。兄子伊嗣候立 

(Liu xu 1975:  j. 198: 5312). 
سـال مـرد و دختـر كوسـاخه      يكپس از ) Shīlì / 施利( “يل يش” ]پادشاه پارس[

 Shan jié( “فن جيه شن”سپس، قتل رساندند.  به يزها او را ن ترك يول ،يدرس يپادشاه به

fang / 单羯方(، قـرار  مورداسـتقبال . كمي بعد، مردم او را به روم فرار كرد ،يل يپسر ش 
سـال   دو بر تخت نشـاندند كـه  ) yǐn héng zhī / 尹恒支( “ژ هن يين”ا عنوان و بدادند 

ـ yī sì hòu / 伊嗣候( “هـو  يس يا”نام  به ،ش تر برادر بزرگو  سلطنت كرد و مرد. ر )، ب
   .تخت سلطنت نشست

 كه در اصلِ شود. نخست اين چند نكته مشخص مي شو جيوتانگبا مراجعه به اصل متن 
رجمـه متـرجم يـا ويراسـتار آن را     امـا در ت  ،آمده اسـت » لي شي«صورت  متن نام شيرويه به
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  » لـي «اشتباه در خوانش و فهم كـاراكتر   ةترجمه كرده است. اين نتيج» لي لي شي«صورت  به
)lì ينيچ: 立( ةدر جمل» نشستن تخت به«معني  به 施利立一年卒  سـاخت   ةاست. با مقايسـ

 ،براي مثـال  .استحتمي  ياين اشتباه ،كه در جاهاي ديگر هم تكرار شده است ،اين جمله
پسـرش  «نقـش فعـل را دارد و معنـي جملـه     » لـي «كتر اكه در آن كار 其子施利立 ةجمل
را » فـن  جيـه  شـن «مترجم در ترجمة بـاال نـام   كه  شود. دوم آن مي» لي بر تخت نشست شي

كـه در مـتن بـرادر او     درحـالي  ،معرفي كرده است» ژ هن يين«را پسر » هو يس يا« انداخته و
   است. معرفي شده

دليـل   بـه  ،. حتي در برخـي مـوارد  شود هاي محتوايي در فصل ششم نيز تكرار مي اشتباه
د كه از اساس معني جملـه را عـوض   شو اشتباه ذكر مي اصطالح به ،ويراستار كتابآشنايي نا

نام شخص يا » بانو سه«خـوبي مشـخص نيسـت كـه  بـه 106 . براي مثال، در صـفحةكند مي
هاي دولتي در درجـة   بانو در سلسله مقام سه«نويسنده از جملة منظور  يك اصطالح است و

زبان و حتـي   جاكه خوانندگان فارسي ) چيست؟ ازآن106: 1385 يانل ينس جان(» پنجم است
كننده است.  شنايي ندارند، تلفظ اين واژه گيجهاي چيني آ محققان در ايران با اصطالح و نام

) Sàbăo / 薩保( ائوبسادرحقيقت تلفظ اشتباه عنوان  »بانو سه«دهد كه  مطالعة منابع نشان مي
در  يدولتـ  يهـا  مقام هلائو در سلسبساآمده است كه  )Tongdian( ان دي است. در كتاب تون

  .)Du You 杜佑, 1988:  j. 40: 1103( پنجم است ةدرج
  
  گيري نتيجه. 5

اي  در بـازه  را روابـط ايـران و چـين    يرانو ا ينروابط چ يختار يرامونپ يمتون باستان كتاب
حجم بسيار اطالعـات دربـارة ايـران باسـتان در متـون       به باتوجهگيرد.  بر مي درساله 1500
نوشت تا بـا حواشـي و تعليقـاتي     نظر بهتر بود تا نويسنده كتاب را در دو جلد مي به ،چيني

به متون چيني را در اختيار خوانندگان ايراني قـرار   مند ارزشرسي  بار دست عالمانه نخستين
هـاي   كه برخي از اطالعات مربوط بـه ايرانيـان باسـتان در متـون چينـي جنبـه       ويژه به ؛دهد

اما درعمل تاكنون چنين اتفاقي ميسر نشـده اسـت و   ، سازد تاريك تاريخ ايران را روشن مي
به ايران در چـين را رفـع    هاي مربوط هكمبود اثري جامع از داد است اين كتاب نيز نتوانسته

مانند تسـلط   به ابزارها به برخياست كه  يا ينهزم ينو چ يرانروابط ا يختاركند. درحقيقت، 
رسي مـا   ترين مانع در دست دارد. دشواري اين زبان مهم نياز بر زبان و خط كالسيك چيني

باستان تـا   ياربس يها از زمان چين يختارتنها فهم  نه است به منابع چيني است كه باعث شده



  1400، اسفند 12، شمارة 21سال  ،هاي علوم انساني برنامهنامة انتقادي متون و  پژوهش   66

 

بلكه تحقيقات دربارة روابط ايران و چين نيـز انـدك، پـر از     ،در ايران فقير باشد حاضر  قرن
  .و ضعيف ظاهر شود ،اشتباه

كنار ضعف محققـان در آگـاهي از تـاريخ چـين قـرار       به زبان چيني در نداشتن تسلط
موجـب   يرانو ا ينروابط چ يختار يرامونپ يمتون باستاناگرچه كتاب  ،گيرد. براي مثال مي
بـار از متـون و منـابع چينـي مربـوط       زبان بـراي نخسـتين   تا خوانندگان فارسي است شده

مناسبات ايران و چين در دورة باستان در قالب يك كتاب برخـوردار شـوند، ايـن اثـر بـا      
ا در هاي فراوان محتوايي چاپ شده اسـت كـه در برخـي مواقـع اطالعـات غلـط ر       اشتباه
مترجم  نداشتن هاي محتوايي ناشي از تسلط رس خوانندگان قرار داده است. اين غلط دست

حل وجود يك متـولي بـا نگـاهي     شايد راه ،رو است. ازاين و ويراستار بر تاريخ چين بوده
تخصصي به مطالعات چين باشد تا با تعريـف برنامـة مشـخص و دعـوت از متخصصـان      

دربارة چين و روابط آن با ايران به زبان  را ثاري جامع و منقهمربوطه در درجة اول فقدان آ
  فارسي رفع كند.  

  

ة مجسمه در سمت راست درواز 32 .1 شكل
، يشانشلين در نزديكي شيان،  چيانآرامگاه 

  6.نيچ

  

 ةمجسمه در سمت راست درواز 29 .2شكل 
  .لين يانآرامگاه چ

  

هاي  ي داراي موهبا سر اي مجسمه .3شكل 
 يسنگ ةمجسم 32 انيدرم مجعد و سبيل كه

  قرار دارد. آرامگاهة در سمت راست درواز

 

 يموها يشاز آرا تر يكنزد يينما .4شكل 
  مجسمه يلسر و سب
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  ها نوشت پي
 

 ؛Liu Xu / 劉( ويراستة ليو خـو ) Jiu Tangshu / 舊唐書( دودمان تانگ كهن يختاريا  شو تانگ جيو .1
  است.) م947- 888

گروهـي از دانشـمندان    ) راXin Tangshu / 新唐書( دودمـان تانـگ   يدجد يختاريا  شو تانگ شين .2
 اند. كردهگردآوري م) 1279- 960؛ Song dynasty / 宋朝( سونگة سلسل

 )،Wu Zetian( يـان وو زت ،همسـرش  ينچن و هم )Gaozong( امپراتور گائوزونگ لين آرامگاه چيان .3
  .واقع شده است ،ينچ ي، استان شانشآن شي كيلومتري شمال غربي شهر85 اين بنا در .بود

معني امپراتور است و ضبط نام امپراتور  در زبان چيني به )帝 :ينيچ Diكه لفظ دي ( گفتني است .4
بر زبان  نداشتن تسلطامپراتور است كه نشان از  ةتكرار كلمتنها » دي امپراتور وين«صورت  چين به

 چيني و آشفتگي در ويرايش كتاب دارد.

هاي شخصي، سلطنتي، و مرقدي معـروف بـود.      نام اند كه به . امپراتوران چين داراي چندين نام بوده5
ود، امـا پـس از   كه به مقام امپراتوري برسد، داراي نام شخصي ب از اين ديگر، شخص قبل  عبارت به

يافت. اين اتفاق بعد از مرگ وي ادامه داشت،  رسيدن به امپراتوري نام وي به نام سلطنتي تغيير مي
قبـل   چن ينامپراتور ويافت. براي نمونه،  كه پس از مرگ، امپراتور نام و لقب مرقدي مي طوري به

  . شد  زون معروف ائونام گ ) نام داشت و پس از مرگ نيز بهTuoba Junجون ( از سلطنت توبا
  .كرده استتهيه  1396نويسنده در سفر به شيان در ارديبهشت  را ها تمامي عكس .6
  

 نامه كتاب

 .5ش  ،5س ، تاريخي هاي بررسي، »ينبا كشور چ يرانروابط ا«)، 1349( ينعالءالد ي،آذر

 ،يخيتار يها يبررس، »باستان با شرق و غرب يرانا يبه روابط فرهنگ ينظر«)، 1350بياني، شيرين (
 .3ش  ،6س 

 .72ش  ،نامه يرانا ،»ينبودا در چ يينمترجمان آ يننخست« ،)1379تجدد، نهال (

ـ روابط  ةمؤسس: ، تهرانباستان ينچ يتروا به يرانا)، 1356( عباس ،يشكرت  وابسـته بـه   يالمللـ  نيب
 .امور خارجه وزارت

متون باستاني پيرامون تاريخ روابط چين و ايران: از روزگار اشكاني تا شاهرخ  ،)1385(ليان  سين جان
 زبان و گويش. ةسازمان ميراث فرهنگي، پژوهشكد :جان هونگ نين، تهران ةترجم ،تيموري

 امپراتـوري  هـاي  ناگفتـه ، در: »در چـين  و نوادگان يزدگـرد سـوم   فرزندان«)، 1392دريايي، تورج (
 ، ترجمة آهنگ حقاني و محمود فاضلي بيرجندي، تهران: كتاب پارسه. ساساني
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حسـن   ةترجمـ  ، قسـمت اول، 3ج  ،)جي(كمبر رانيا خيتار ،»ايران و چين«)، 1383( اميليو، واتسون
  تهران: اميركبير. انوشه،

 ، ويراسـتة وسـتا  پارتيـان ، »هـاي تـاريخي   گـزارش ها در چـين: بـازبيني    پارت«)، 1393وانگ تائو (
 .كرتيس و سارا استوارت، تهران: مركز سرخوش

 ،»خانجو چوانجو، گوانجو، بنادر« چين بنادر در ايراني دريانوردان ميراث)، 1395وثوقي، محمدباقر (
 گري. تهران: پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردش
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