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 سررغاا   ،نیچ و رانیا روابط ی درباره گرفته صورتی ها پژوهشدر 

ی هرا  نیسرر    به انیچ جانگ سفر با نیچ و رانیا نیبی فرهنگ تماس
. اسرت  شده دانسته   ان هم، م.ق دوم یسده در نها یا پراتور ارب

 قررن  اواخرر  در ایغسر ی ارب  ناطق در انیچ جانگ اکتشافات ا  شیپ
 اقرردا ات و فتوحررات بررای هلنرر وی رانرریا یهررافرهنررگ م،.ق دوم
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. بودنرد  افتهی انتشاری ا گسترده طور به اسکندر وی هخا نش شاهنشاهان
 بررا ،انیررپارت سررپ  و انیررونانی ان،یهخا نشرر توسررط هررا فرهنررگ نیررا

 بره  سرپ   و جنروب  در هند به باختر ا  حون،یج ی رودخانه تی رکز
 کی جادیا به تحوالت نیا ی همه. ندبود افتهی گسترش شرق در نیچ
 و شرم یابر ی جراده  گسترش وی ریگ شکلی برا عیوس و  حکم ی هیپا
ی اقتصاد ج ات ا  ارب و شرق نیب شتریب  بادالتی برا نهی   جادیا
 تمرراس نخسررت ،حاضررر پررژوهشدر . نرردکرد کمررک یفرهنگرر و

 بره  انیر چ جانرگ  سرفر  ا  پر   و شیپر  را رانیر ا و نیچی ها فرهنگ
  نرابع  بر هیتک با ،یاشکانی شاهنشاهی شرقی  ر ها وی  رکزی ایغس
 سرپ   کنریم و   ری ی بررسر ی شناسر  ن باسرتا   دارک وی ونانی وی نیچ

 انیر چ جانرگ ی سرفرها  درکنار اسکندر و انیهخا نش فتوحات نقش
 .کنیم بیان  ی را  شمیابر ی جادهیی با گشا در
 

 ی جراده  ان،یاشرکان  ان،یر چ جانرگ  ن،یچر  ران،یر ا ی:دیکل واژگان
 .شمیابر

 
 مقدمه. 1

 و رانیر ای فرهنگر  تمراس  ،یشرناخت  باستانی ها داده ژهیو به ، نابع در  وجود اطالعات  طابق
 تمراس  نینخسرت   شرخ   طرور  بره  اگرچره  ؛گرردد  یبر ر  انیهخا نشر  ا  شیپر دوران  به نیچ

 سرفر  بره  ،اسرت  شده  نجر گریکدیی تمدن وی فرهنگ سطح ا  نیطرفی غگاه به که  کتوب
 یسرده  در نیچر  در نهرا  ی هسلسرل  و رانیر ا در انیاشکانی   ا دار ی هدور در انیچ جانگ

ی پادشرراه ی هدور در شررمیابر ی هجررادیی با گشررا در انیررچ جانررگ .گررردد یبر رر م.ق دوم
 داشرته یی بسرزا  نقرش   ،(ق.م242-88) 1اوو دی نهرا   ا پراتور ن،ها  ی هسلسل بزرگ ا پراتور

ی درهرا  گشرایش  ایغسر ی ارب دوردست  ناطق در انیچ جانگ اکتشافاتی اصل علت .است

                                                           
1. Hànwǔdì (汉武帝(  
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ی برقررار  برای 1یچ وئهی لیقبا با ارتباطی برقراری و هدف بلکه ؛نبود شمیابر تجارت ری س
 رایر   ؛برود  ،1هرون  لیر قبا ، شترکشران  دشرمن  هیعل  شترک ی حمله و ها غن بای دوست مانیپ

  برزرگ ی ا پراترور  و دبخش گسترش ارب در را شیخو قلمرو خواست  یی اوود ا پراتور
 قیر طر ا  نهرا   یا پراترور  میتحکر  و گسرترش  در نیچ ا پراتوری سودا. کند تأسی  را نها

 رانیر ا شررق  در یاشرکان  وی هخا نشر  شاهنشاهان فتوحات ادغوری ،غنی ارب قلمرو ی هتوسع
 رانیر ا فالت شرق در را شیخوی پادشاه قلمرو ،یوود ا پراتور  انند کردندی سع که است

 سرددیان،  بلرخ،  ا جملره  ،ی رکرز ی ایغس ا ی میعظ بخش فتح با انیهخا نش. دهند گسترش
 نیچر  فتح قصدی حت کهخود  فتوحاتبا  اسکندر ها غن ا  پ  و ها سیت ،(قندهار)  گندهاره

 نیچر  قلمررو ی هرا  یکر ینزدرا ترا  ی سرت یهلن وی رانر یا فرهنرگ ی ادیر   زانیر   تا داشت، زین را
 . گسترش دادند

 و تمراس   وجرب  ،هرا  سرده ی ط تا  اندی باق شمیابر ی هجاد تن ا ها حکو ت نیا سقوط با
 و  ورخران  ا ی اریبسر اینکره  اب. شرود  اررب  و شررق ی هرا  فرهنرگ  نیبر ی فرهنگ کنش برهم

 تن را  ،داشتند دیکأت شمیابر ی هجادیی با گشا در انیچ جانگ گاهیجا و نقش رب پژوهشگران
 تمراس  گسرترش  در انیر چ جانرگ ی سرفرها  ترأییر  زانیر   و نقرش  بره  هرا  غن ا ی کمر  تعداد
در ایرن   .اختنرد دپر شمیابر ی جادهیی با گشا در غن تأییر و نیچ وی هلن ،یرانیای ها گفرهن

 ،یرانر یا  نرابع  در  وجرود ی خیترار  اطالعات وی شناس باستانی ها افتهی استفاده ا  با پژوهش،
 دری وود ا پراترروری طلبرر توسررعه و انیررچ جانررگی اربرر اکتشررافات نقررش ،یبونرران وی نرریچ

 و اسرکندر  وی هخا نش شاهنشاهان اقدا ات و فتوحات نقش و ارب در نها  قلمرو ی توسعه
 و تمراس  زانیر   ترا  کنریم  را بررسری  ری   شرم یابر ی جراده  ی توسعه و شیگشا در نانشیجانش
 ترا  غن را برا    ران  هرم   و انیچ جانگی سفرها ا  شیپ رانیا و نیچی ها فرهنگ کنش برهم
 .  بشناسیم یحدود
 

                                                           
1. Yuezhi )月氏( 

پریش ا   نام برده  ی شود کره در اواخرر قررن سروم      )Xiongnu( در  نابع چینی ا  قبایل هون با نام قبایل خیان گونو. 1
سرا  برر بخرش بزرگری ا  غسریای  رکرزی سرلطه         022 یالد اتحادیه بزرگی را تشکیل داده بودند که به  دت بریش ا   

 داشتند.
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 یهخامنش ی دوره اواخر تا نیچ و رانیای ها فرهنگ تماس. 2
 نیبرر تمرراس شرررو  ،ریرراخ قرررن کیرر در گرفترره صررورتی هررا پررژوهش بیشررتردر  هرچنررد
 نهرا   یا پراتور اربی ها نیسر   به انیچ جانگ سفر با  ان  هم نیچ و رانیای ها فرهنگ
 نیبرر ییهررا تمرراس انیررچ جانررگ سررفر ا  شیپرر، (Pulleyblank, 1992: 424)اسررت 
ی هرا فرهنرگ  تماس ،انیاشکانی  دوره ا  شیپ. است داشته وجود نیچ و رانیای ها فرهنگ

. بررود گرفترره شررکلی  رکررزی ایغسرر ابررانگردیبی هررا فرهنررگ قیررطر ا  شررتریب نیچرر و رانیررا
ی برو   وی رانر یای هرا  فرهنرگ  گرر ید و سرکاها  همچرون  ،انهی ی ایغس ابانگردیبی ها فرهنگ

 فالتی ها فرهنگ و نیچی ها فرهنگ تبادالتی برا واسطه کی نقش همواره ،انهی ی ایغس
 دو ا  کیهری تمدن عناصر ای ها هیسا  ا انتقا  در شتریب ها تماس نیا. کردند ی  فایا را رانیا

 نیترر  م  ر  ا ی برخر  ،الدی ر  ا  شیپر  ششرم  یسده تا .ندگرفت ی  صورتی گرید به فرهنگ
 ا  ایر  و انرد  داشرته  تماس گریکدی با  ختلفی ها وهیش به ایغس ارب و شرق در تمدنی نواح

 کره ی ا شرده  شرناخته ی ارتباطی ها ری س؛ ا ا (Juping, 2007: 103) داشتند اطال  گریکدی
. ندداشرت  قررار ی ریر گ شرکل یی ابتردا   راحرل  در هنو  دنکن  ی  تصل هم به را ایغسی سو دو

 جنروب ی هرا  اسرت   سرمت  بره ی  رکرز ی ایغسر ی هرا  دشرت  ا  احتماالً رهای س نیا نیتر   م
 نیچر  شرما   دری شانشر  استان وارد  دولستانی علفزارها قیطر ا  غنجا ا  و رفتند  یی بریس
 هنرو   گریکرد ی ا  اررب  و شررق   رد ران  دانرش . (Shaughnessy, 1989: 1) ندشرد  ی 

.  (Watson, 1983: 537-538) بودی رواقعیا و  حدود اریبس و بود نشده شفاف و روشن
 ی نا ره  عیوقرا  در کره  نبرود ی زیر چ  تفراوت برا   نیچر  ارب  رد ان ا  انینیچ تصور ن،یچ در

                بررود شررده فیتوصرر 1شرراه  ررو ی نا رره ی نرردگ و 2نررگیجی شرران ای اهررایدر و هررا کرروه
(Ju-ping, 2007: 103)نیچر  ا  انیر رانیا تصرور  ،یرانر یای هرا  اسرطوره  در که طور همان ؛ 

 :Pashazanous, 2012) شد ی  اطالق دور شرق کل به نیچ اوقات شتریب در و بوده  ب م

 و داشرتند  رانیر ا و بابرل  و  صرر ی هرا  تمردن  در رورد ی اطالعات تن ا انیونانی ا ی اریبس .(95
 بره  نیچر  ی هدربرار  هرا  غن دانش. بود اندک اریبس نیچویژه  به و هند در ورد ها غن اطالعات
 .گذاشتند ی  ارشانیاخت در انیرانیا کهشد  ی   حدودی اطالعات

                                                           
1. Chinese Bestiary )the Records of Mountains and Seas, Shanhai Jing, 山海经(. 
2. The Biography of King Mu )Mutianzi zhuan, 穆天子传(. 

ی هرا   کران  در غ رده  دست هب غیار با نیچ در غ ده دست هب  ختلفی هنر غیار ی سهی قا
 و تماس وجود ی دهنده نشان ،قفقا ی ها کوه تا( رانیا فالت شا ل) کینزد شرق ا ی  ختلف
 تأسری   ا  شیپر ی حتر  ،گریکرد ی برا  کیر نزد شررق  و دور شررق ی هرا  فرهنرگ  کرنش  برهم

 در راوسرن  .(Rawson, 2010: 3اسرت )  نیچر  در( م.ق 2240-2022) شرانگ  ی سلسرله 
 غیرار  قیر طر ا  نیچر  و رانیر ای هرا فرهنرگ  کرنش  برهم و تماس  وضو  به که خود ی  قاله
  م.ق 002 -2222 ا  نیچر  و( لرسرتان  برنرز  و کیر  ارل تمردن ) رانیا  در غ ده دست هبی هنر

 غیرار  قیر طر ا  کیر نزد شرق و نیچی ها تمدن که رای خیتار ی دوره چ ار دارد، اختصاص
  شرخ   ،انرد ن راده  ترأییر  گریکرد ی بر و داشته تماس گریکدی با دوره هر در  ختلفی هنر

 ی دوره لیر اوا و شرانگ  ی سلسرله  اواخرر . 2: ا  نرد ا عبارت بیترت به هادوره نیا. است کرده
 شرررق و نیچرر نیبرر دوره نیررای فرهنگرر تبررادالت بیشررتر کرره( م.ق 2222 -2922) ژو تمرردن

  شرخ  ی اربر ی ایغسر  ا  نیچر  به بار نیاولی برا ها ارابه و چاقوها ،ها شهیش ورود با کینزد
 کره ( م.ق 002-2222) یشررق  ژو تمردن  ی دوره لیاوا تای ارب ژو ی دوره لیاوا .1؛ شود ی 

 نقروش  و وانرات یح نقروش  ق،یر عقی هرا    رره  رواج قیر طر ا ی هنرر  تبادالت وجودی دوره
 در کره  اسرت  غهن و  طال ،یفلزی ایاش و ظروف ارابه،ی ها تکه افزارها، جنگی رو دهیچیپ

 و لرسرتان  برنرز  ک،یر  ارلی هرا  فرهنرگ ) رانیر ا فرالت  و دور شررق ی ها فرهنگ تأییر هاغن
 و (م.ق 470-772) زییپرا  و ب رار ی هرا  دوره .9؛ افرت ی تروان  ی ر  را گریکرد ی برر ( رودان انی 

ی ا پراتررور سررقوط و ظ ررور بررا برراًیتقر کرره (م.ق 102-002) نیچرر در  تخاصررمی هررا دولررت
ی هنرهرا  عناصرر  ادارام  یدوره و اسرت    ان هم رانیا در نانشیشجان و اسکندر وی هخا نش
 برر  کیر نزد شررق  و نیچر  فرهنرگ  اتترأییر  رود و شرمار  ری   به نیچی دولت هنر دری خارج

ی حراو ی نقوشر  ،یطالکرار  ،یبرنزکرار  چشم،ی ها   ره ک،ی و ائ چونی غیار در گریکدی
ی صرحراگرد  فرهنرگ   خصروص  کره  اسب راقی و نی  ا ی  ختلف اشکا  و واناتیح شاخ

 یا پراترور  و (م.ق 120-112) 1نیکر  ایر  نیاچهی ا پراتور ی دوره. 4 و شود دیده  ی است،
ی سرنگ ی هرا   قبرره  وی سرا    جسرمه  کراال،  می ستق تباد دلیل  به که (م 112-م.ق 120) نها 

                                                           
1. Qin )秦朝( 
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ی هرا   کران  در غ رده  دست هب غیار با نیچ در غ ده دست هب  ختلفی هنر غیار ی سهی قا
 و تماس وجود ی دهنده نشان ،قفقا ی ها کوه تا( رانیا فالت شا ل) کینزد شرق ا ی  ختلف
 تأسری   ا  شیپر ی حتر  ،گریکرد ی برا  کیر نزد شررق  و دور شررق ی هرا  فرهنرگ  کرنش  برهم

 در راوسرن  .(Rawson, 2010: 3اسرت )  نیچر  در( م.ق 2240-2022) شرانگ  ی سلسرله 
 غیرار  قیر طر ا  نیچر  و رانیر ای هرا فرهنرگ  کرنش  برهم و تماس  وضو  به که خود ی  قاله
  م.ق 002 -2222 ا  نیچر  و( لرسرتان  برنرز  و کیر  ارل تمردن ) رانیا  در غ ده دست هبی هنر

 غیرار  قیر طر ا  کیر نزد شرق و نیچی ها تمدن که رای خیتار ی دوره چ ار دارد، اختصاص
  شرخ   ،انرد ن راده  ترأییر  گریکرد ی بر و داشته تماس گریکدی با دوره هر در  ختلفی هنر

 ی دوره لیر اوا و شرانگ  ی سلسرله  اواخرر . 2: ا  نرد ا عبارت بیترت به هادوره نیا. است کرده
 شرررق و نیچرر نیبرر دوره نیررای فرهنگرر تبررادالت بیشررتر کرره( م.ق 2222 -2922) ژو تمرردن

  شرخ  ی اربر ی ایغسر  ا  نیچر  به بار نیاولی برا ها ارابه و چاقوها ،ها شهیش ورود با کینزد
 کره ( م.ق 002-2222) یشررق  ژو تمردن  ی دوره لیاوا تای ارب ژو ی دوره لیاوا .1؛ شود ی 

 نقروش  و وانرات یح نقروش  ق،یر عقی هرا    رره  رواج قیر طر ا ی هنرر  تبادالت وجودی دوره
 در کره  اسرت  غهن و  طال ،یفلزی ایاش و ظروف ارابه،ی ها تکه افزارها، جنگی رو دهیچیپ

 و لرسرتان  برنرز  ک،یر  ارلی هرا  فرهنرگ ) رانیر ا فرالت  و دور شررق ی ها فرهنگ تأییر هاغن
 و (م.ق 470-772) زییپرا  و ب رار ی هرا  دوره .9؛ افرت ی تروان  ی ر  را گریکرد ی برر ( رودان انی 

ی ا پراتررور سررقوط و ظ ررور بررا برراًیتقر کرره (م.ق 102-002) نیچرر در  تخاصررمی هررا دولررت
ی هنرهرا  عناصرر  ادارام  یدوره و اسرت    ان هم رانیا در نانشیشجان و اسکندر وی هخا نش
 برر  کیر نزد شررق  و نیچر  فرهنرگ  اتترأییر  رود و شرمار  ری   به نیچی دولت هنر دری خارج

ی حراو ی نقوشر  ،یطالکرار  ،یبرنزکرار  چشم،ی ها   ره ک،ی و ائ چونی غیار در گریکدی
ی صرحراگرد  فرهنرگ   خصروص  کره  اسب راقی و نی  ا ی  ختلف اشکا  و واناتیح شاخ

 یا پراترور  و (م.ق 120-112) 1نیکر  ایر  نیاچهی ا پراتور ی دوره. 4 و شود دیده  ی است،
ی سرنگ ی هرا   قبرره  وی سرا    جسرمه  کراال،  می ستق تباد دلیل  به که (م 112-م.ق 120) نها 

                                                           
1. Qin )秦朝( 
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 و نیچر  یرأتر  و ترأییر  ا یی ردپرا  باال، غیار ا  کی هری بررس با. است  ش ور دوره نیا خاص
 (.Rawson, 2010: 3-4بینیم )  ی رای پارت فرهنگویژه  ، بهکینزد شرق
 فرهنرگ  نخبگران  کره  یطرور  به ند؛گرفت خود به تر لموسی شکل جیتدر به هاتماس نیا

 ،1وانیر  کرو  نمونره ی برا ؛اند کرده اشاره ها غن به غیارشان در و ندبود  طلع ها غن ا  زین نیچ
 در 3هئو ره  همران  کره  2شرو ه  اهیگ ا  خود اشعار ا ی کی در ،(م.ق 178- 941ی )نیچ شاعر
 5چرو  فرهنرگ  تمراس  بره  ترا  کنرد  ی  استفاده واژه نیا ا  او. برد ی  نام است، 4سو ه و اوستا
. )Zhang, 2011:1( کند اشاره انهی ی ایغس وی ارب شما ی نیچ ریای هافرهنگ با 0یجنوب

 شرده  دهیر دی شرت ت ر نیر د و انیرانیهنردوا  فرهنرگ  و چو فرهنگ نیبی ادی  اریبس تشاب ات
 وی رانیهنردوا  اقروام   خصروص  کره  ر ره  و گله می فاه وجود به توجه با 7ری  کتوریو. است

 و وانیر  کرو  اشرعار  ا  گرر یدی کی در است، نبوده جیرای جنوب نیچ در و استی شتت ر نید
 اشرعار  نیر ا کره  کند ی  استدال  غن در شده  طرح  سائل و اشعار نیای شعر سبک همچنین

 دوی  رذهب  تمراس  نینخسرت  یمتروان  ی ر  را و ایرن  هسرتند  ودا گیر ر و اوستای هاسروده  شابه
 در چرو  فرهنرگ  در غتش نییغ پرستش (.Mair, 2000: 192بدانیم ) نیچ و رانیا فرهنگ

 در غترش  پرسرتش  نیری غ بهی ادی  شباهت ،شد ی  برپا شمن ای یروحان کی توسط که نیچ
 دیر جدی هرا  یبررسر  (.Mair, 1990: 27) شرد  ی ر  اجررا   دان توسط کهدارد  شتت ر نید

 همران  9وو و 8او  رو  بره   وسروم  چرو  فرهنرگ  شرمن  ،شناسری   بران  نظر ا  که دنده ی  نشان
 انرد  داشرته  نشران ییغ دری  حرور  نقرش  کیر هر کره  اسرت   ر  ی عنر ی ی رتشرت  نیر دی روحان

(Zhang, 2011:27-28).  ا  شیپ احتماالً ، رتشت نییغ ا  چو فرهنگی ریپذتأییر   ان 
ی نر یچ شراعر  ،10ونرگ   نرگ یل  اشرعار  قیر طر ا  قررن  نیر ا در. اسرت  م.ق ششرم  قرن اواسط

                                                           
1. Qu Yuan )屈原( 
2. Shuma )疏麻( 
3. Haoma 
4. Soma 
5. Chu 

ق.م برر   119ترا   2292 سرا   در چرین برود کره ا    ( ق.م 100-2240) ژو ی نام حکو ت کوچکی در   ان سلسله «چو. »0
 های  رکزی و جنوبی چین تسلط داشت. بخش

7. Victor Mair 
8. mo ao 
9. Wu 
10. Ling Wang 灵王 

 کره  میابیر یدر ر  ،اسرت  بوده چو فرهنگ در وو نییغ شمن خود که م.ق 012-042یها سا 
                 برررود ن ررراده ترررأییر چرررو فرهنرررگ برررر ،ششرررم قررررن ا  شیپررر هرررا  ررردتی  رتشرررت نیررریغ
(Zhang, 2011:22) . ی اشرعار  در ،نشران یسر   به چو دشمنان ی حمله هنگام ونگ نگیل
  ن»سرود:  نیچن و پرداختی کوبیپا و سما  به ،عبادتگاه به رو و  سخره کرد را حمله نیا

 چگونره  ،پرسرتم  ی  کنند ی   حافظت  ا ا  که را  قدس ارواح و غسمانی خدا که یدرحال
 نیری غ) غسرمان ی خردا  بره  ونرگ  نرگ یل ی اشراره  .(,Zhang 21 :2011) «شم؟یندیب فرار به

 فرهنرگ  بره ی  رکرز ی ایغس ا  واردشدهی فرهنگ عناصر نیتر   ما   غسمانی خدا پرستش
 و  دروالن   رذاهب  در غسرمان ی خردا  پرسرتش  نیری غ ا  ادیر   اریبسر  احتما  به ،(است نیچ

 100-2240) ژو ی سلسرله  پادشراهان  نینخسرت  قیر طر ا  وی  رکزی ایغس گرید یها فرهنگ
اسررت  شررده گرفترره وام نررد،بود گرفترره شررکل هررا فرهنررگ نیررا  جرراورت در کرره (م.ق
(Shaughnessy, 1989: 7) .ی خردا  کره  غسرمان ی خردا  پرسرتش  نیری غ ،ادیر   احتما  به

 اطالعرات  براسراس ؛  یررا  اسرت  داشتهی رانیهندوا  نشاء ،است بوده ژو و شانگی ها سلسله
ی دلترا   جراور  کره  ژو و شرانگ  ،2ایشر ی هافرهنگ 1یت ای غسمانی خدا ،نینو شناسی  بان
 بروده  شره یر هرم  هرا ییهنردواروپا  ک نی خدا ،3دئوس با داشتند، سکونت نیچ در  رد رود

ی خدا پرستش نییغ نیب اریبس  شترک نقاط وجود به توجه با (.Zhou, 2005: 1-2است )
 اهرورا زدا  پرسرتش  نییغ و ژو و شانگی هاسلسلهی هادوره در باستان نیچ  رد ان غسمان

 نیبر  احتمراالً  ،(کروه  اطقر ن نیتر رتفع در بزرگی خدای برا قربانی کردن) باستان رانیا در
 و (Ibid, 2005: 13ت )اسر  بروده ی ارتبراط  انیر رانیای اهرورا  و غسمانی خدا پرستش نییغ
 نیچر ی اربر  شرما   ابرانگرد یب اقوام نیب ا  اریبس احتما  به که ژو ی سلسله قیطر ا  انتقا  نیا

 تیر اهم بره  توجره  برا  ارتبراط  نیر ا (.Chen, 2000: 289) افتی رواج شتریب بودند، برخاسته
 اهرورا زدا  و نیچر  در غسرمان ی خدای قربان  راسم در نییغ دو نیای روحانی  حور حضور

 ی دهنرده  نشران  شناسری   بران   طالعرات   یوقتر  ژهیوبه ؛شودی   شخ  شتریب باستان رانیا در
ی روحران )  ر   برا ( نیچر  در غسرمان ی خدای برای قربان  راسمی روحان) 4 ا ی شهیری کسانی

                                                           
1. tees 
2. Xia 
3. Deus 
4. Ma 
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 کره  میابیر یدر ر  ،اسرت  بوده چو فرهنگ در وو نییغ شمن خود که م.ق 012-042یها سا 
                 برررود ن ررراده ترررأییر چرررو فرهنرررگ برررر ،ششرررم قررررن ا  شیپررر هرررا  ررردتی  رتشرررت نیررریغ
(Zhang, 2011:22) . ی اشرعار  در ،نشران یسر   به چو دشمنان ی حمله هنگام ونگ نگیل
  ن»سرود:  نیچن و پرداختی کوبیپا و سما  به ،عبادتگاه به رو و  سخره کرد را حمله نیا

 چگونره  ،پرسرتم  ی  کنند ی   حافظت  ا ا  که را  قدس ارواح و غسمانی خدا که یدرحال
 نیری غ) غسرمان ی خردا  بره  ونرگ  نرگ یل ی اشراره  .(,Zhang 21 :2011) «شم؟یندیب فرار به

 فرهنرگ  بره ی  رکرز ی ایغس ا  واردشدهی فرهنگ عناصر نیتر   ما   غسمانی خدا پرستش
 و  دروالن   رذاهب  در غسرمان ی خردا  پرسرتش  نیری غ ا  ادیر   اریبسر  احتما  به ،(است نیچ

 100-2240) ژو ی سلسرله  پادشراهان  نینخسرت  قیر طر ا  وی  رکزی ایغس گرید یها فرهنگ
اسررت  شررده گرفترره وام نررد،بود گرفترره شررکل هررا فرهنررگ نیررا  جرراورت در کرره (م.ق
(Shaughnessy, 1989: 7) .ی خردا  کره  غسرمان ی خردا  پرسرتش  نیری غ ،ادیر   احتما  به

 اطالعرات  براسراس ؛  یررا  اسرت  داشتهی رانیهندوا  نشاء ،است بوده ژو و شانگی ها سلسله
ی دلترا   جراور  کره  ژو و شرانگ  ،2ایشر ی هافرهنگ 1یت ای غسمانی خدا ،نینو شناسی  بان
 بروده  شره یر هرم  هرا ییهنردواروپا  ک نی خدا ،3دئوس با داشتند، سکونت نیچ در  رد رود

ی خدا پرستش نییغ نیب اریبس  شترک نقاط وجود به توجه با (.Zhou, 2005: 1-2است )
 اهرورا زدا  پرسرتش  نییغ و ژو و شانگی هاسلسلهی هادوره در باستان نیچ  رد ان غسمان

 نیبر  احتمراالً  ،(کروه  اطقر ن نیتر رتفع در بزرگی خدای برا قربانی کردن) باستان رانیا در
 و (Ibid, 2005: 13ت )اسر  بروده ی ارتبراط  انیر رانیای اهرورا  و غسمانی خدا پرستش نییغ
 نیچر ی اربر  شرما   ابرانگرد یب اقوام نیب ا  اریبس احتما  به که ژو ی سلسله قیطر ا  انتقا  نیا

 تیر اهم بره  توجره  برا  ارتبراط  نیر ا (.Chen, 2000: 289) افتی رواج شتریب بودند، برخاسته
 اهرورا زدا  و نیچر  در غسرمان ی خدای قربان  راسم در نییغ دو نیای روحانی  حور حضور

 ی دهنرده  نشران  شناسری   بران   طالعرات   یوقتر  ژهیوبه ؛شودی   شخ  شتریب باستان رانیا در
ی روحران )  ر   برا ( نیچر  در غسرمان ی خدای برای قربان  راسمی روحان) 4 ا ی شهیری کسانی

                                                           
1. tees 
2. Xia 
3. Deus 
4. Ma 
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                                       هسررررررتند( باسررررررتان انیرررررررانیا نیبرررررر در اهررررررورا زدای برررررررای قربرررررران نیرررررریغ
(Zhou, 2005: 14; Mair, 1990: 27 .)و هرا  تیر فعال بره  ارتباطرات  نیا ا ی اریبس  نشاء 

 کره  گرردد یبر ر ( م.ق 922-222 حدود) سکاهاویژه  به ،انهی ی ایغسی رانیا وامقا وتا  تاخت
 و (Witzel, 2003: 16) بودنرد  انیهخا نشر  ی سرلطه  تحرت  ،داشرتند ی رانر یا نیری غ و  نرژاد 

 و وو نیری غ ،اریبسر  احتمرا   بره ی حتر . کردند  ی وتا  تاختی  رکزی ایغس فالت در همواره
 راه نیچر  به ،داشتندی رانیا نژاد که زیت نوکی سکاهاویژه  به و سکاها قیطر ا  غتش پرستش

-270) شاه  و سفر به که شاه  و ی نا ه ی ندگ کتاب در .(Zhang, 2011: 15) است افتهی
 نیشر  ی  نطقره  احتمراالً ) نیچر  اررب  بره  ،ژو ی سلسرله  پادشاهان ا  ،(م.ق 228-200 ای 211

       شرود ی ر  بررده  نرام ی غسر  ییسرکا  اقروام  ا  دارد، اختصراص  (ییغلترا  یهرا  کروه  ترا  انگیج
(Yu, 2010: 23.) ( کوتراه  ریشمشر  و خنجرر ) نراک یغک نرو   ا ی  فرار ی هرا  خنجر کشف

ی باسرتان ی  حوطه در و نیچ شما ی نواح در کردند، ی  استفاده غن ا  زین  ادها که یتیاسک
 یگرر ید شراهد  ،(م.ق سروم  ترا  دهمی هاسده به  تعلق) «یشانش» استان در واقع ،«یش فنگ»

 نخبگران  فرهنرگ  عناصر انتقا  در ،سکاها ویژه به ،ی رکزی ایغس ابانگردیب اقوام نقش ایبر
 ا  شیپر  او  ی هرزاره  اواسرط  و لیر ااو دری نیچ وی رانیای هافرهنگی تمدنی هاهیسا  ا ای
 ا ی اریبسر  انتقرا   ی واسرطه  ،انره ی ی ایغسر  در خرود  وتا  تاخت با اقوام نیا رای  ؛است الدی 

 ی جراده ی ریر گ شرکل  و اررب  بره  انیچ جانگ سفر ا  شیپ ،باستان انیرانیای فرهنگ عناصر
 شیپر  کره  بگوییم یمتوان ی  باال  طالب به توجه با. (Watson, 1972: 144) بودند  شمیابر
 ا  شتریب ایغس ارب و شرق نیب  وجود تعا الت ،یهخا نش ی دوره اواخر تا و انیهخا نش ا 
 عبرور  افدانسرتان  ا  کره شرد   انجام  ری یی ها راه ویژه به ،یفرعی ها راه و ابانگردیب اقوام قیطر
 در «انرگ یج نیشر » ی  نطقه در تاکال اکانی صحرا وجود دلیل به ژهیو به ا ر نیا. ندکرد ی 

 (.41: 2982 ون،یهما لیتکم) است بوده غن ا  عبور تی حدود و نیچ ارب
 
 
 

ی ایآسل  در و یل دار و کلور   فتوحلا   وی هخامنشل  ی سلسلله  تأسیس. 3
 یمرکز

ی هرا فرهنرگ  وجود لحاظا  هم، بوده تمدن   م  راکز ا ی کیکه ی  رکزی ایغستسلط بر 
 تیر اهم انیهخا نشر ی بررا  همرواره  ،انیرانیا خاستگاه عنوان به غن تیاهم لیدل به هم وی رانیا

ی شررق  شرما   و شررق    رم   راکرز  شرتر یب  یراد  احتمرا   به ،ستونیب ی بهیکت طبق. است داشته
 ایر غراخو   رنرگ،  خروار م،  سردد،  براختر،  ،(هررات ) وایر هر ،(پرارت ) پریوه ا جمله ،رانیا
 توسررط ،(گنرردهارا) گنررداره و (پنجراب ) گرروشیترره ،(قنرردهار ترا ی جنرروب افدانسررتان رخرج، )

 ورکرره سررکاهوم ،(سررند) هنرردوش و شررد تصرررفی هخا نشرری شاهنشرراه سرر ؤ  ،کررورش
   ران  در زیر ن( حونیسر ی فرا زخود،یتی سکاها) خود گرهیسگات و (حونیجی فرای سکاها)

 شر ر  وجرود  .(Kent, 1950: 117; Dandamaev, 1989: 31شردند )  عیر  ط وشیر دار
، هنگرام  کرورش  خرود  توسرط  اریبسر  احتمرا   بره  کره ی  رکرز ی ایغسر  سدد در  یروپولیس

 در کرورش  اقردا ات  زانیر  ی ایر گو اسرت،  شده ساختهی  رکزی ایغس ارب در شفتوحات
 ری سر  در کرورش  توسرط  شر ر  نیر ا تأسری   .(P'yankov, 1993) اسرت ی  رکرز ی ایغسر 

 غن قیر طر ا  کره  برود یی رهای س ا ی کی که است بوده نیچ بهی  رکزی ایغس ارب ی جاده
 شرد ی ر  دادوسرتد  داشتند،ی رانیای نژاد کهی سدد تجار توسط ویژه به بعدهای نیچی کاالها

(Vaissière, 2005: 17; P'yankov, 1993) .ا  حراً یتلو شروش  در وشیر دار ی بره یکت 
 سرخن  م.ق ششرم  قررن  اواسرط  دری حتر  ،سردد  ا  دورترر  اریبسر ی  نراطق  با انیسدد تجارت

 اگرچره . (Vaissière, 2005: 19; Genito & Gricina, 2010: 123-126) دیر گو ی 
 لیر اوا در انیر نیچ برا  انیسردد  ایر  انیر رانیا نیبر ی فرهنگ تبادالت ا  یمی ستقی  اشاره تاکنون
 در نیچر  ا ی  نراطق  با سدد تماس ، نابع براساس، است ا دهین دست هبی هخا نشی شاهنشاه
 بروده   حرر  ی  رکرز ی ایغسر  در اسرکندر  فتوحات با   ان همو  یهخا نشی شاهنشاه اواخر
 (. Vaissière, 2005: 23) است

 کره  سراخت  رای شراه ی هرا  راه حکرو تش،  عیوسر  قلمرو کردن ادارهی برا او  وشیدار
ی شراه  راه ها راه نیا نیتر  عروف. بودند شده برپا  ختلف ج ات در وی میقدی ها راهی رو

 بره  سارد در رودان انی  ا  عبور با و شد  ی غاا  شوش ا  که بودی هخا نشی شاهنشاه ارب
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ی ایآسل  در و یل دار و کلور   فتوحلا   وی هخامنشل  ی سلسلله  تأسیس. 3
 یمرکز

ی هرا فرهنرگ  وجود لحاظا  هم، بوده تمدن   م  راکز ا ی کیکه ی  رکزی ایغستسلط بر 
 تیر اهم انیهخا نشر ی بررا  همرواره  ،انیرانیا خاستگاه عنوان به غن تیاهم لیدل به هم وی رانیا

ی شررق  شرما   و شررق    رم   راکرز  شرتر یب  یراد  احتمرا   به ،ستونیب ی بهیکت طبق. است داشته
 ایر غراخو   رنرگ،  خروار م،  سردد،  براختر،  ،(هررات ) وایر هر ،(پرارت ) پریوه ا جمله ،رانیا
 توسررط ،(گنرردهارا) گنررداره و (پنجراب ) گرروشیترره ،(قنرردهار ترا ی جنرروب افدانسررتان رخرج، )

 ورکرره سررکاهوم ،(سررند) هنرردوش و شررد تصرررفی هخا نشرری شاهنشرراه سرر ؤ  ،کررورش
   ران  در زیر ن( حونیسر ی فرا زخود،یتی سکاها) خود گرهیسگات و (حونیجی فرای سکاها)

 شر ر  وجرود  .(Kent, 1950: 117; Dandamaev, 1989: 31شردند )  عیر  ط وشیر دار
، هنگرام  کرورش  خرود  توسرط  اریبسر  احتمرا   بره  کره ی  رکرز ی ایغسر  سدد در  یروپولیس

 در کرورش  اقردا ات  زانیر  ی ایر گو اسرت،  شده ساختهی  رکزی ایغس ارب در شفتوحات
 ری سر  در کرورش  توسرط  شر ر  نیر ا تأسری   .(P'yankov, 1993) اسرت ی  رکرز ی ایغسر 

 غن قیر طر ا  کره  برود یی رهای س ا ی کی که است بوده نیچ بهی  رکزی ایغس ارب ی جاده
 شرد ی ر  دادوسرتد  داشتند،ی رانیای نژاد کهی سدد تجار توسط ویژه به بعدهای نیچی کاالها

(Vaissière, 2005: 17; P'yankov, 1993) .ا  حراً یتلو شروش  در وشیر دار ی بره یکت 
 سرخن  م.ق ششرم  قررن  اواسرط  دری حتر  ،سردد  ا  دورترر  اریبسر ی  نراطق  با انیسدد تجارت

 اگرچره . (Vaissière, 2005: 19; Genito & Gricina, 2010: 123-126) دیر گو ی 
 لیر اوا در انیر نیچ برا  انیسردد  ایر  انیر رانیا نیبر ی فرهنگ تبادالت ا  یمی ستقی  اشاره تاکنون
 در نیچر  ا ی  نراطق  با سدد تماس ، نابع براساس، است ا دهین دست هبی هخا نشی شاهنشاه
 بروده   حرر  ی  رکرز ی ایغسر  در اسرکندر  فتوحات با   ان همو  یهخا نشی شاهنشاه اواخر
 (. Vaissière, 2005: 23) است

 کره  سراخت  رای شراه ی هرا  راه حکرو تش،  عیوسر  قلمرو کردن ادارهی برا او  وشیدار
ی شراه  راه ها راه نیا نیتر  عروف. بودند شده برپا  ختلف ج ات در وی میقدی ها راهی رو

 بره  سارد در رودان انی  ا  عبور با و شد  ی غاا  شوش ا  که بودی هخا نشی شاهنشاه ارب
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ی میقرد  راه ری س ا  شرق،ی سو به گرید   م ری س(. Briant, 2012: 186) دیرس ی  انیپا
 -بلرخ  ی جاده ری س، غن ا  پ  و (Graf, 1990: 186) خراسان ی جاده و نیالن ر نیب - اد

 ;ktesias, 1888: 174-175; Wiesehofer, 1996: 6-77) افرت ی ی ر  ا ترداد  هنرد 

Briant, 2012:186) . بره  بلرخ ی هرا  کروه  الجرورد ی هرا  سنگ که بود ری س نیهم قیطر ا 
 دسرت  هبر ی هرا  سرکه . (Holt, 1989: 28) شرد  ی  غورده دیجمش تخت و هند و رودان انی 

  برادالت ی طروالن  ی سرابقه  ی دهنرده  ، نشران اسکندر ی حمله ا  شیپ بلخ در انیونانی ا  غ ده
ی شراه  ی جراده  قیر طر ا  هنردوکش ی ها کوه اطرافی ها مدنت و ونانی و کینزد شرق نیب

 ی هجراد  و کرد ی   رتبط هند به رای  رکزی ایغس کهی ا جاده (.Holt, 2005: 141است )
          نرردداد لیتشررک را شررمیابر ی جرراده ا ی قسررمت باسررتان ع ررد اواخررر در بعرردها خراسرران

(Graf, 1990: 186.) 
 ی جراده  ا جمله ،  ان غن   می ها ری س کنار در انیهخا نش توسطی شاه ی جاده جادیا

 و  سردد   انندی  راکز بر تسلط وی  رکزی ایغس در انیهخا نش قلمرو گسترش به ،خراسان
 کرراال تبراد   بره  و نرردبود تمراس  در انیر نیچ بررا درا  انیسرال  ا  کره شررد   نجرر یی سرکا  اقروام 

 ی نره ی   جراد یا بره   راکرز  نیا بر انیهخا نش تسلط .(Vaissière, 2005: 22) پرداختند ی 
ا  غنجرا  . (Briant, 2002: 929) شرد   نجرر  نیچر  و رانیا کشور دو  رد ان شتریب شناخت

 برا  غنی ادار وی اسر یس دسرتگاه  وی هخا نشر ی شاهنشراه  نیبر  تمراس  در رورد ی اطالعات که
در دسرترس   ،(م.ق 112-772ی)شررق  ژو ی سلسرله ی عنی ،نیچ در ها غن با   ان هم حکو ت
 ،انرگ یج نیشر  ا جملره  ،نیچی ارب  ناطق بر نیچ ا پراتوران تسلط عدم به توجه با ونیست 

 تحرت یی سرکا  اقروام  وترا   تاخرت  ا را ت؛ اسر  نداشرته  وجرود ی تماس نیچنرسد که   ی نظر به
 انتقرا   برا  همرراه  م.ق او  ی هرزاره  اواسرط  ا  ،داشتندی رانیا فرهنگ که انیهخا نش ی سلطه

 اواخرر  ا ی خیترار   ترون  براسراس  که انیسدد تجارت و ها غن توسط نیچ بهی رانیا فرهنگ
 تمراس  ماًی سرتق  انیر نیچ برا  سردد  فرتح  و رانیر ا به اسکندر ی حمله   ان وی هخا نش ی دوره

 نیبر  انردک  هرچنرد ی فرهنگر ی هرا  تماس وجودی ایگو ،(Vaissière, 2005: 22) داشتند
 .است انینیچ و انیهخا نش
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 نیا یمتوان ی  ،یهخا نش ی دوره اواخر در انینیچ و انیسددی فرهنگ تبادالت به توجه با
 ا جملره  ،ی رکرز ی ایغسر  بره ی هخا نشر  شاهنشراهان  نیفرا  انتقا  که کنیم  طرح را هیفرض
 شرد   نجر انینیچی برای هخا نش رانیا تمدن و فرهنگ شتریب شناخت ی نهی   جادیا به ،سدد

یی غشرنا ی هخا نش شاهنشاهانی حکو ت نیفرا  با نیچی ارب شما  حاکم ی طبقه حداقل ای و
ی رو شرده  حرک  کرورش   نشرور  ی اسرتوانه  رونوشرت  قطعه دو کشف با هیفرض نیا. داشتند

 طرب  پزشرک  کی یالدی  2289 سا  در که( 41: 2921بادا چی، ) نیچ در اسب استخوان
 ردیر گ ی ر  قروت  اسرت،  کررده  اهردا  پکن ی و ه کاخ به 1«یو شن شوئه» نام بهی نیچی سنت
(Wu, 1986: 13) .ایبرات  کرا الً  تراکنون  اسرتخوان  دو نیای روی ها نوشته اصالت اگرچه 

 وجرود  رایر   ؛رنرد یگ قررار  شرتر یب ی  طالعره   ورد دیبا همچنان وانخاست دو نیا، 2است نشده
 انیهخا نشر  قدرت  راکز با غنی کینزد به توجه با ،نیچی ارب شما  دریی ها رونوشت نیچن
 ا یی هرا  رونوشت نیچن وجود  ورددر. دور ا  ذهن نیست ،سدد ا جمله ،ی رکزی ایغس در
 قطعره  دو کشرف  ا را  ؛دارد وجود نانیاطمی هخا نشی ا پراتور سرتاسر در وشیدار نیفرا 

 سرتون یب ی بهیکت ا یی ها رونوشت ی هیت  درکنار ،نیچ در کورش  نشور ی استوانه رونوشت
 را هیفرضر  نیر ا توانرد  ی ر  شرد،  فرسرتاده ی شاهنشراه   ختلرف  نقراط  به که وشیدار دستور به

  شرابه ی اقردا   زیر ن کرورش  توسرط  و داشرت  سابقه زین نیا ا  شیپ عمل نیا که کند تیتقو
   9.است گرفته صورت
 تمراس  انینیچ با میر ستقیا صورت به گاه انیهخا نش   ان تا رانیا فالت انیرانیا نکهیابا
 ی  طالعره  با، است ا دهین دست هب طرف دو نیب می ستق تماس ا ی شواهد تاکنون و اند داشته

 ،یشناس باستانی ها افتهی ،ی رتشت نید و انیرانیهندوا نییغ با غن شباهت و چو فرهنگ نییغ
  نشرور ی هرا  رونوشت کشف ژهیو به و یونانی وی نیچ سندگانینو کتب در  وجود اطالعات

                                                           
1. Xue Shenwei 

 واسرت   داده رییتد را خود نظر اکنون ،هستند لیاصها  استخوان بود  عتقد 1229 سا  تا که نکلیف نگیارو. برای نمونه 1
 تعلق به اوایل قررن بیسرتم اسرت کره      ی دلیل اصلی فینکل وجود یک نسخهکند.   ی دیکأت نوشته دو نیا بودنی جعل بر

 .(Finkel, 2013: 33-34) ها ا  روی غن رونویسی شده است روی استخوان ی نوشته احتماالً

کورش را به بعد ا   رگ وی در   ان ا پراتوران دیگر هخا نشی با توجره   ی هایی ا  استوانه رونوشت ی توان ت یه  ی. 9
 و جایگاه   م غن نیز نسبت داد. (Function)به عملکرد 
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 نیشر  شرما   در 1تونگوت گوربانی صرحرا  در اسرب ی پرا  اسرتخوان  قطعه دوی رو کورش
ویرژه   ، بره انیهخا نشر    ان ا  نیچ و رانیا فرهنگ می ستق تماس ا  یمتوان ی  ،نیچ انگیج

 نره ی   ،یستیهلن فرهنگی ریگ شکل و اسکندر ی حمله با. بگوییم سخن ،دوره نیا اواخردر 
 کرار ی رو برا    ران  هرم  نمونهی برا شود؛ ی  ای   شتریب نیچ و رانیای ها فرهنگ تماسی برا

 پسررش  و 2د وسیر اوت ایر باکتری ونران ی حکمرران  اسرترابون،  ی گفتره  استناد به انیپارت غ دن
 گسرترش ( نیچی ارب شما )  یریس تای حت را خودی ورتا پرا م.ق دوم قرن در 3وسید تر
 شرم یابرتولیرد   ی  هیر ناح عنروان  بره ی اربر   رد ان توسط  یریس ی هیناح ،  ان غن در. دادند

 ا ی بعضر  برا ایرن حرا ،   . شرد  ینمر  اطرالق  نهرا   یا پراترور  نیسر   تمام به و شد ی  شناخته
 همران  یرا   یریسر  ی هیر ناح کره   عتقدند 5گ امیکون ی.ا و 4نینارا. کی.ا  انند ،دانشمندان

 نینخسرت (. Ju-ping, 2007: 103)اسرت  نیچر  انرگ یج نیشر  در ،7کاشردر ی عنر ی ،6سروله 
 در انیر چ جانرگ  سرفر  بره  برود،  گریکرد ی ا  طررف  دو شناخت دری عطف ی هنقط که یتماس
 م.ق  دوم یسررده در ،نیچرر در نهررا  ی هسلسررل و رانیررا در انیاشررکانی   ا رردار ی هدور
 .گردد یبر 

 
ا  به آسلیای مرکلزی و    ی سیاسیها موریتأاکتشافا  جانگ چیان در م. 4

فرهنگ ایرانلی و هلنیسلتی در    ی مرزهای شرقی شاهنشاهی اشکانی و اشاعه
 چین
ن، جانرگ  هرا   نوی   ش ور دوران ا پراتوری تاریخ، 9لیف سیما چیانأت، 8شیجی تاریخطبق 

دو برار بره  نراطق اربری      ،نهرا  ی  ا پراتوری سلسرله  ،(ق.م 242-88)10چیان توسط  اوو دی
قبرل   210ترا   298یرا   292ی ها های سیاسی فرستاده شد. اولین سفر او در سا   وریتأ  برای

                                                           
1. Gurbantünggüt Desert 
2. Euthydemus 
3. Demetrius 
4. A.K.Narain 
5. A. Cunningham  
6. Sule 
7. Kashgar )疏勒( 
8. Shiji )史記( 
9. Sima Qian )司馬遷 / 司马迁( 
10. 汉武帝 
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 3واجییر (، داسردد ) 2(، کان جوفراانه) 1داوان ی نطقه چ اردر این سفر ا  او ا   یالد بود. 
کشرور   پرنج  ی کره شرایعاتی دربراره    حرالی در؛ تخارسرتان( عبرور کررد   ) 4داسریا  و کوشان()

کشروری  ) 6(، یران  ائری  بالکش در قزاقستان ی ه)کشوری در جنوب شرقی دریاچ 5اووسون
 9)سرر  ین عررب( و شرندو    8(، تیرائوجی )سر  ین اشرکانیان  7(، غن سیاربی سدد در شما 

 (.Sima Qian, 1959: 3162-3163, 3169-3170) هند( شنیده بود)
 نشخود به اووسون رفت و  یردستاکه  22بود ق.م 220-222ی ها دو ین سفر او در سا 

ن هرا   )خرتن(،  11را به ش رهای داوان، کان جو، دایواجی، داسیا، غن سری، شرندو، یروه تیران    
                      )جررایی در اسررتان شررین جیانررگ چررین( و سررایر کشررورهای همسررایه فرسررتاد         12شررین

(Sima Qian, 1959: 3162-3163, 3169-3170.) 

 ورد  ناطق اربری  جانگ چیان را در که گزارشات ورخ ی سیما چیان ها براساس نوشته
ابریشرم   ی در با گشایی جراده  ،ویژه سفر دوم وی به ،ارائه داده است، سفرهای جانگ چیان

برار اطالعراتی    که برای اولین این سفرها سبب شدند(. 020: 2979یر بود ) ظاهری، ؤبسیار  
سرفر خرود    اولینشود. بعد ا  غنکه جانگ چیان ا   وارد ورد  ناطق اربی به کشور چین در

ور اوودی تر بره ا پرا  ،ا  جزئیات غنچه دیده و شرنیده برود  را به کشورش با گشت، گزارشی 
نرد  با هم  دایر ا در بعضی ا  جزئیاتا  ؛کل با هم  طابقت دارند در ها ارائه داد. این گزارش

  رورد غن ی و اطالعات ناکافی جانگ چیران در دلیل عدم غگاه به هم احتماالً تفاوت که این
ی دست اولری هسرتند   ها داده ،که سیما چیان ارائه داده است هایی  ناطق بوده است. گزارش

در  ،ی اوهرا  بار به چین غورده بود. براساس گفته یان ارائه داده بود و برای اولینکه جانگ چ
                                                           
1. Dayuan )大宛( 
2. Kangju )康居( 
3. Dayuezhi   
4. Daxia 
5. Wusun )乌孙(  
6. Yancai )奄蔡( 
7. Anxi )安息( 
8. Tiaozhi )条支( 
9. Shendu )身毒( 

هان قرار گرفرت. وی   جانگ چیان پ  ا  دو ین سفرش به چین با گشت و به پاس خد اتش  ورد ستایش ا پراتور. 22
 .(021: 2979پ  ا  یک سا  در گذشت ) ظاهری، 

11. Yutian )于寘(  
12. Hanshen )扜罙( 
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فرهنگ ایرانی و هلنی برای  ردت طروالنی وجرود داشرت. او همچنرین       تأییر ها این سر  ین
     برره چررین  رکررزی غورد ،برری بررود ررورد کشررورهای  نرراطق ارکرره دررا گزارشررات دولترری 

(ibid: 3172-3174.)  
کره   یرابیم  در ی تاریخ شیجیبا بررسی اطالعات سفرهای جانگ چیان به ارب غسیا در 

ی هرا  ی اربری چرین، شرکل   هرا  هرا، همسرایه    ورد  سرافت او شا ل اطالعاتی در های گزارش
. هسرتند حتری تولیردات و دادوسرتد و با رگرانی     و  هرا  ، فرهنرگ ها ختلف حکو ت در ش ر

یان  ائی بیابرانگردانی بودنرد کره     و اقوام اووسون، کان جو ،انیسیماچ های براساس گزارش
کره توسرط    یدور ا   ر هرای  ،ی غلترایی هرا  در اطراف دریای  ا ندران و دریای غرا  و کوه

نیز ابتردا در   ها در کوچ  بودند. دایواجی ند،شد انیان در باکتریا کنتر   یقلمرو پادشاهی یون
 غوردنرد در سرلط خرود  تتخارسرتان( را تحرت   ) 1قسمت شمالی غ ودریا  ستقر شدند و داسیا

(ibid: 3173-3374) .یراد تریا را تسرخیر کردنرد و   تن ا قسمتی ا  باک ها دایواجی ،ادا هدر  
ای را  هرا هنرو  رسروم سرنتی قبیلره      غن  یررا  ؛فرهنگ  حلی هلنیستی قرار نگرفتنرد  تأییر تحت

 کردند.  حفظ  ی
گوید کره   سخن  ی 2داوان یگزارش سفر جانگ چیان، سیما چیان ا   نطقه ی در ادا ه

به ا بکستان ا ررو ی و تاجیکسرتان و    وشد  شناخته  یغن  ی هو  ناطق همسای با فراانه بیشتر
شا ل  بود، تی ا  سدد در   ان اسکندر  قدونیقسمکه  ین سر  ین. ابودند  تعلق قرقیزستان

                        (.Strabo, 1917: 273-275) شد در باکتریا  ی ها  ر های قلمرو پادشاهی یونانی
بیشرتر   9فرهنگ هلنیستی قرار گرفرت.  تأییرسر  ین بعدی غن سی )پارت( بود که تحت 

تیائوجی و قسرمتی   ،نا یدند. داسیا  یرا دوستدار یونان  خود شانهای در سکهپادشاهان پارتی 
چیران بره   گ کره جانر   وری اسرکندر بودنرد.   رانی   ت تعلق به ا پرااربی هند(  ا  شندو )شما 

کره قلمررو    اد. به هر حرا  داسری  تیائوجی جزو قلمرو سلوکیان بو ،غسیای  رکزی رسیده بود
نشرینی   باکتریرا بره هنرد عقرب     -اهان یونرانی ش با  اندگانیونانی باکتریا بود، فتح شده بود و 

                                                           
1. Daxia 
2. Dayuan )大宛( 

           بررر ایررن باورنررد کرره اشررکانیان حررا ی فرهنررگ هلنیسررم بودنررد       ،برریجملرره غرنولررد تررویین   ا  ،برخرری  ورخرران . 9
(Toynbee, 1959: 183). 
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که تصورات جانگ چیان ا  این  استپذیرفتی  کا الً ،کرده بودند. با توجه به این اطالعات
 شود.  ورد فرهنگ هلنیستی  ی یادی در طق شا ل اطالعات نا

شر رت  نیرز  شراب عالی غن و  این  ناطق فقط تولید حبوبات نبود کشاور یت  حصوال
درسرت کرردن شرراب را     ی ی پیشررفته هرا  . اسرترابون روش (Laufer, 1919: 221) داشت

شر رهای هلنری در   اب در بلرخ و  توضیح داده و به رواج کاشت انگور و درست کرردن شرر  
 هرای  اریخبراساس ت (.Strabo, 1917: 273) کرده استاشاره شرقی قلمرو اشکانیان  شما 
درسرت کرردن شرراب در     2برود.  شراب یکی ا   حصوالت خاص فراانه و غن سی ،چینی
 وکردنرد   ی  قدار  یرادی ا  غن را انبرار  ری   غنقدر پربار بود که  ردم یروتمند حت  نطقه این
 ،. پ  ا  سفرهای جانگ چیان به  ناطق اربری کنندبرای چندین دهه نگ داری  ندتوانست  ی

ابریشرم بره چرین  رکرزی  عرفری       ی هساخت شراب در فراانه و ایران ا  طریق جراد  ی شیوه
 (.sima qian, 1953: 3169-3170) 1شد

)فراانره( شر رهای   ن اننرد داوا غن سری )پرارت( نیرز     ،اساس اطالعات جانرگ چیران  بر
بزرگ و کوچک در ایرن   تعداد ش رهای طوری که ؛ بهرا به خود اختصاص داده بود یادی 

 ،ا  هزاران لی گسترش یافتره برود   به بیشکه رسید و  ر های غن  کشور به چندصد عدد  ی
نرد و  ختپردا ه برود.  رردم غن سری بره کشراور ی  ری      ارب ساخت ی ترین  نطقه غن را بزرگ

جانگ سین همچنین دور ش رهای غن  حصور بود ) .بودغن گندم و برنج  ی  حصو  عمده
 .(088: 2979؛  ظاهری، 91-92: 2980 ،لیان

 
رهایی ا  درخت انگور و یونجره را  برا خرود بره     ذهان ب  ورانتفرستادگان ا پرا»نویسد: سیما چیان در تاریخ شیجی  ی. 2

فرسرتادگان بسریاری بره پایتخرت      .یز کررد های حاصرلخ  در سر  ین ها غنور اوودی شرو  به کاشت توردند. ا پراغچین 
     «هرا کاشرته شرد   هرا و اقا تگراه   رهای درخرت تراک و یونجره در تمرا ی  نراطق برزرگ کنرار کراخ        ذغ دند و درنتیجه بر 

(Sima Qian, 1959: 3169-3170). 

 یونرررانی بترررروس ی انگرررور ا  کلمررره ی واژه ی ریشرررهکررره  عتقرررد اسرررت  (Friedrich Hirth) فررردریش هرررر  . 1
(βότρυς/botrus)  است. تو اشک)Tomaschek( و کینگز یل (T. Kingsmill) ا را طبرق نظرر     ؛نیز با هر   وافقند

 یا پرو داو  (p'u-t'ao) پو تااو ی در  بان چینی و ژاپنی ا رو ی ا  واژه (budō) انگور، (Berthold Laufer) برتولد لوفر
(bu-daw) کند که پو داو است. او استدال   یهان گرفته شده   ا پراتوری ی  بان دوره (bu-daw) ای برای انگرور   واژه

یرا   (budāwa) بروداوا  ی است که جان چیان در فراانه فراگرفته است. پرو داو خرود ا   بران فارسری باسرتان و ا  کلمره      
 .(Laufer, 1919: 225-226) فارسی نو نیرز ا  غن گرفتره شرده اسرت     ی باده ی غ ده است که واژه(buSawa) بوساوا

 .(Chavannes, 1995: 7) نیز با هر   خالف است(P. Pelliot) پل پلیت
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  که سفیران ا پراترور  است: هنگا ی نوشته ورد غن سی )سر  ین اشکانیان( درسیما چیان 
هزار سربا  را برای استقبا  ا  سرفیران   بیستپادشاه اشکانی  ،ن به  ر های غن سی رسیدندها

بین  ر  شرقی غن کشور و پایتخت چنرد هرزار کیلرو تر برود.      ی فرستاد. فاصلهبه  ر  شرقی 
ن پ  ا  گذشتن ا  ده ش ر ترا ه بره پایتخرت رسریدند،  رردم بسریاری  یرر        ها  سفیران دربار

گردنرد، پادشراه   خواستند به کشرور خرود با    ن  یها  یرانفکه س فر ان پادشاه بودند. هنگا ی
د که کشورشران ترا   ها گسیل داشت تا ا  نزدیک ببینن مراه غناشکانیان فرستادگان خود را ه

 رغ( و هنر نردان  فرستادگان تخم پرندگان بزرگ )شترو وسیع است. این  چه اندا ه بزرگ
 2کردنرد ن تقردیم  هرا   عنروان هدیره بره دربرار     بره  ،که ا  روم شرقی جلب شده بودندرا بندبا  

(Hirth, 1917: 107).  

 
تراریخ  ، (Hanshu/汉书) ن شرو هرا  اشکانیان یا کشرور غن سری در تراریخ     ی درباره وجود   قایسه شود با اطالعات. 2

لیف أچیران تر   هان شررقی کره بعرد ا  سریما      تاریخ دود ان ،(Hou Hanshu/后汉书) هان شو هوهان اربی و   دود ان
: غن سری یرا پوتیرائو )سرر  ین اشرکانیان( کره       تهان اربی، غ ده اس  تاریخ دود ان ،ن شوها  تاریخ 20جلد  اند. در شده

کیلو تر( فاصله دارد. این سر  ین  یر  0822لی ) 22022پایتخت غن ش ر فان دو است، با ش ر چان غن )پایتخت چین( 
در ارب غن سرر  ین عررب    و سی سدد، در شرق غن اوو ای شان لی )سیستان( هان نیست. در شما  غن  فر ان دود ان

با سیستان و کشمیر  شابه است.  ردم غن سر  ین اسربان   قرار دارد. وضعیت جدرافیایی و اجتماعی و رسوم  ردم کشور
غن ترا   دهند. در غنجا صدها ش ر بزرگ و کوچک  یر فر ان حکو ت  رکرزی قررار دارد و  سراحت    قوی پرورش  ی

ترین کشور در سر  ین اربی است. در این کشور رودی به نرام   چندین هزار کیلو تر  ربع است. کشور اشکانیان بزرگ
کننرد.  رردم روی چررم خرط      وی )جیحون( جاری است. با رگانان غن با ارابه یا کشتی به کشورهای همسایه سرفر  ری  

برار سرفیران خرود را بره غن      هران بررای نخسرتین     دی ا  دود اننویسند و خطشان ا  راست به چ  است. ا پراتور اوو  ی
  ،(Hou Hanshu/ 后汉书)هان شو  تاریخ هو 88جلد در  .班固(, 1959: 3889-3890)( Ban Gu) کشور فرستاد
نیز چنین غ ده است: پایتخت کشور اشکانیان خه ترو )هکراتوپولی ( اسرت. ایرن شر ر ا  هرر        هان شرقی  تاریخ دود ان

کیلو تر( فاصله دارد. در شما  این کشور سدد اسرت و   21022پنج هزار لی ) و هان شرقی، بیست  پایتخت دود انلویان، 
در جنوب غن سیستان است.  ساحت غن کشور چندین هزار کیلو تر  ربع است. تعداد ش رهای بزرگ و کوچرک کره   

دارای نیروهای نظا ی بسیار قوی و انبارهرای غن   رسد. جمعیت غن بسیار  یاد و یر فر ان غن قرار دارند، تا چندصد  ی
شود. شر ر  ررو ا  شر ر     نا یده  ی« کشور کوچک اشکانیان»پر است. در  ر  شرقی غن ش ری به نام  رو قرار دارد که 

.م(  82-80ی حکو رت ا پراترور جران دی )    م( در دوره87هرزار لری فاصرله دارد. در سرا  او  جران خره )       لویان بیسرت 
، «شراخ  جرانور ترک  »به دربار  ا فرستاد. فوبا حیوانی است  انند « فوبا»انیان هدایای خود را با هدایای شیر و سر  ین اشک

هرا   هران شرو نیرز بره غن      ریخ شریجی و ااشاره دارد به ازا  ایرانری و یرا شرتر رغ کره در ترو      فوبا احتماالً) ولی شاخ ندارد
 范晔(, 1971: 2918-2919; Wang, 2007: 100-101.)( Fan Ye) عنوان هدایایی ا  ایران اشاره رفته است( به

که جانرگ چیران    بود.   انینفر ا  یک  یلیون  بیش نیز تقریباً جمعیت داسیا )تخارستان(
به داسیا رسید، پادشاهی در داسیا و ش رهای بزرگ و کوچک اطراف غن وجود نداشرت و  

 ی (. شراید سلسرله  99: 2980 ،جانگ سرین لیران  ها فر انروایان  حلی خودشان را داشتند ) غن
دسرت ایرن    درو  نراطق اطرراف را    ها ین ش رنشینی خود به هند، ا یونانی باکتریایی در عقب

 حکام باقی گذاشتند.
سرتد با رگرانی در   ا  داسیا و غن سی،  به وجرود دادو خود  های در گزارش جانگ چیان

                                 کنرررررد ی در تجرررررارت اشررررراره  ررررریایرررررن کشرررررورها و انصررررراف  رد ررررران  حلررررر
(Sima Qian, 1959: 3172-74).2    احتمراالً  ،ی جانرگ چیران  هرا  با توجه بره تراریخ سرفر 

پادشرراه  ،ق.م( 87-219سررفیران خررود را در   رران   رررداد دوم )  ، ا پراتررور چررین  ،اوودی
 یمتروان  ی یونانی  تعلق به این دوره  ری ها کشف سکهدلیل  به ایران فرستاده است. به ،اشکانی

بگروییم  ی فلزی در قلمرو هلنیستی و حوالی غن  ناطق برای تجرارت سرخن   ها   رواج سکها
(Holt, 2005: ی کشرور غن سری در   هرا  و سکه ها جانگ چیان همچنین به این سکه(. 125

ی چینری  هرا  یی که دیده بود خیلی برا سرکه  ها  یرا سکه ؛خود اشاره کرده است های گزارش
. وی ندحرک برود، تفراوت داشرت     هرا  یرک سروراخ بره شرکل  ربرع در غن      کهشکل  ای دایره
شرده ا  نقرره هسرتند برا      ی سراخته هرا  گویرد: سرکه   ی رایرج در غن سری  ری   ها سکه ی هدربار

کره پادشراه    شرود.   رانی   حرک  ری   ها رخ ا   پادشاه که روی سکه رخ و یا تمام تصویری نیم
شرد    ی جدید ضرب ی و صورت پادشاه جدید و سکه شد  یعوض  فوراً باید رد، سکه   ی
(Sima Qian, 1959: 3172-74; Hirth, 1917:97.)1     اطالعراتی کره جانرگ چیران

، ا   شاهدات  سرتقیم وی  گفتیمغورده است،  انند غنچه در باال  ورد پو  رایج غن سیدر

 
سرتد با رگرانی بررای    وبرد که در غنجرا  رکرز داد   نام  ی (Lanshi/ 蓝市)او ا  پایتخت باکتریا، النشی  نمونه،برای . 2

های درخرت   ور اوودی  گزارش داده است که در داسیا شاخهتتجارت تولیداتی  تنو  وجود داشت. همچنین او به ا پرا
 ی در غن   ران یرک شربکه    یعنری  ؛با بو ا   رکز چین و لباس ابریشم که ا  جنوب اربی چین غ رده برود، دیرده اسرت    

 .(Hirth, 1917:97)رد ک  عا التی به  رکزیت باکتریا وجود داشته است که شرق، ارب و جنوب غسیا را  تصل  ی

 اسرت،  لیف شرده أکره بعرد ا  سریما چیران تر      هران اربری    تاریخ دود ران ، (Hanshu) هان شو  تاریخ 20جلد  البته در. 1
خروانیم کره اشرکانیان برا نقرره سرکه ضررب         اشرکانیان وجرود دارد. در اینجرا  ری     ی سرکه  ی تری درباره اطالعات کا ل

 .班固(, 1959: 3889-3890)( Ban Gu) دند و روی سکه تصویر پادشاه و پشت غن تصویر  لکه بوده استکر  ی
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که جانرگ چیران    بود.   انینفر ا  یک  یلیون  بیش نیز تقریباً جمعیت داسیا )تخارستان(
به داسیا رسید، پادشاهی در داسیا و ش رهای بزرگ و کوچک اطراف غن وجود نداشرت و  

 ی (. شراید سلسرله  99: 2980 ،جانگ سرین لیران  ها فر انروایان  حلی خودشان را داشتند ) غن
دسرت ایرن    درو  نراطق اطرراف را    ها ین ش رنشینی خود به هند، ا یونانی باکتریایی در عقب

 حکام باقی گذاشتند.
سرتد با رگرانی در   ا  داسیا و غن سی،  به وجرود دادو خود  های در گزارش جانگ چیان

                                 کنرررررد ی در تجرررررارت اشررررراره  ررررریایرررررن کشرررررورها و انصررررراف  رد ررررران  حلررررر
(Sima Qian, 1959: 3172-74).2    احتمراالً  ،ی جانرگ چیران  هرا  با توجه بره تراریخ سرفر 

پادشرراه  ،ق.م( 87-219سررفیران خررود را در   رران   رررداد دوم )  ، ا پراتررور چررین  ،اوودی
 یمتروان  ی یونانی  تعلق به این دوره  ری ها کشف سکهدلیل  به ایران فرستاده است. به ،اشکانی

بگروییم  ی فلزی در قلمرو هلنیستی و حوالی غن  ناطق برای تجرارت سرخن   ها   رواج سکها
(Holt, 2005: ی کشرور غن سری در   هرا  و سکه ها جانگ چیان همچنین به این سکه(. 125

ی چینری  هرا  یی که دیده بود خیلی برا سرکه  ها  یرا سکه ؛خود اشاره کرده است های گزارش
. وی ندحرک برود، تفراوت داشرت     هرا  یرک سروراخ بره شرکل  ربرع در غن      کهشکل  ای دایره
شرده ا  نقرره هسرتند برا      ی سراخته هرا  گویرد: سرکه   ی رایرج در غن سری  ری   ها سکه ی هدربار

کره پادشراه    شرود.   رانی   حرک  ری   ها رخ ا   پادشاه که روی سکه رخ و یا تمام تصویری نیم
شرد    ی جدید ضرب ی و صورت پادشاه جدید و سکه شد  یعوض  فوراً باید رد، سکه   ی
(Sima Qian, 1959: 3172-74; Hirth, 1917:97.)1     اطالعراتی کره جانرگ چیران

، ا   شاهدات  سرتقیم وی  گفتیمغورده است،  انند غنچه در باال  ورد پو  رایج غن سیدر

 
سرتد با رگرانی بررای    وبرد که در غنجرا  رکرز داد   نام  ی (Lanshi/ 蓝市)او ا  پایتخت باکتریا، النشی  نمونه،برای . 2

های درخرت   ور اوودی  گزارش داده است که در داسیا شاخهتتجارت تولیداتی  تنو  وجود داشت. همچنین او به ا پرا
 ی در غن   ران یرک شربکه    یعنری  ؛با بو ا   رکز چین و لباس ابریشم که ا  جنوب اربی چین غ رده برود، دیرده اسرت    

 .(Hirth, 1917:97)رد ک  عا التی به  رکزیت باکتریا وجود داشته است که شرق، ارب و جنوب غسیا را  تصل  ی

 اسرت،  لیف شرده أکره بعرد ا  سریما چیران تر      هران اربری    تاریخ دود ران ، (Hanshu) هان شو  تاریخ 20جلد  البته در. 1
خروانیم کره اشرکانیان برا نقرره سرکه ضررب         اشرکانیان وجرود دارد. در اینجرا  ری     ی سرکه  ی تری درباره اطالعات کا ل

 .班固(, 1959: 3889-3890)( Ban Gu) دند و روی سکه تصویر پادشاه و پشت غن تصویر  لکه بوده استکر  ی
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شناسرری و  حکایررت دارد کرره درسررتی نظرررات وی توسررط دانررش سررکه     هررا ا  ایررن سررکه 
 .شناسی ایبات شده است باستان
غن سی و فرهنرگ  رد ران    ی بارهجانگ چیان در های دیگر ا  نکات   م گزارش کیی

در  یران  رد ران غن سری اسرت. او     نگرارش غن   ی خط و  بان و وسریله  ا غن، اطالعات او 
 . تفاوتی وجرود داشرته اسرت    یها و گویش ها گوید که ا  داوان )فراانه( تا غن سی  بان  ی

توانستند  بان هم را تا حدود بسیار بف منرد.    ردم  یشبیه یکدیگر بودند،  ها فرهنگ هرچند
(. Sima Qian, 1959: 3172-74) ونرانی نیرز رایرج برود    یی ایرانری،  بران   ها کنار  باندر

 (. Hirth, 1917:97نوشتند ) ی چرم  یها ا تکهی ها صورت افقی روی برگه  ردم غن سی به
ابزاری عنوان  پوست بهداشته باشد،   ورد غن سیی درل ا  غنکه جانگ چیان  شاهداتقب

برای نوشتن شناخته شده بود. درکنار کشف  واردی ا  وجود پوسرت در قلمررو اشرکانیان،    
ا  ایرن نرو     ییهرا   انرده  شناسان فرانسوی براقی  باستان ،خانمغی ی در  نطقه 2202 ی در دهه

    نوشرررتند کشرررف کردنرررد  غن  ررری روی ارررذ پوسرررتی را کررره در شررر رهای یونرررانی   کا
(Wiesehofer, 1996: 114; Holt, 2005: 160)    شرا ل   ،و یک کاارذ پوسرتی یونرانی

(. بره ایرن   Holt, 1999: 176) در باکتریا کشف شرده اسرت   ،در جای دیگر، رسید  الیاتی
شده برود و ایرن هنگرا ی اسرت      شناخته کااذ پوستی در غن سیشویم که   طمئن  ی ترتیب

 یراد جانرگ چیران برا چشرمان خرود       که جانگ چیان در غن سی اقا ت داشت. به احتمرا   
طور افقری ا  چر  بره     بهدر غن به که ی یونانی ها نوشته وگونه کااذ پوستی را دیده بود  این

 هرا   یرا در   ان او هنو  چینی ند؛توجه او را به خود جلب کرده بودند، شد راست نوشته  ی
       نوشررتند یصررورت عمررودی  رر کردنررد و برره ی بررا بو برررای نوشررتن اسررتفاده  رری هررا ا  برگرره

(Tarn, 1902: 278.) 
ارد و کررد، کرا الً   ق اربی  سرافرت  ری  جانگ چیان ا  چین  رکزی به  ناطکه  هنگا ی

ک بره  نراطق    وریرت دیپلماتیر  أتن ا نخستین کسی بود که بره    ج ان  تفاوتی شده بود. او نه
بلکه نخستین فردی بود که اطالعات  فصلی راجع به فرهنگ ایران  ،اربی فرستاده شده بود

اکتشررافات او در  نرراطق ارررب چررین و فتوحررات شرراهان   .و هلنرری  بررا خررود برره چررین غورد
برار تبرادالت    بررای اولرین   ،هخا نشی و اسکندر  قدونی ا  سمت ارب در غسریای  رکرزی  



فصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا / 23

 ی در نتیجره  کررد و ی غن سوی اوراسیا را  مکرن  ها تمدن بیشترگی و اقتصادی در  یان فرهن
و  نرد  رکرب ا  فروالد یرا غهرن بود     ، الک چینری،  جمرو  اجناسری کره    2غن ابریشم چینری 

بره   ی کاشرتن درخرت برادام و هلرو    هرا  و حتی روش ، اجناس چر یهای ساختن فوالد روش
Wiesehofer, 1996) و ا  غنجرا تعردادی هرم بره روم رسرید      رفرت ج ان اررب   : 147;

Sima Qian, 1959: 3172-3174)همچنین  حصروالت کمیراب، حیوانرات و گیاهران      ؛
          هررا و حترری ادیرران نررو ا  ارررب برره چررین  عرفرری شرردند   هررا و رقصررندهبررو ی، نوا نرردهایر
(Sima Qian, 1959: 3172-74 .) 

 گیری نتیجه .5
ی  ردون ی سر ینو خیترار  سرنت  ،بحث  ورد ی دوره در ویژه ، بهاسالم ا  شیپ رانیا در هرچند
ی هرا  سرالنا ه  و  نرابع  برا  ژو ی سلسرله  سراسر در ربا ید ا  نیچ یسینو خیتار و نداشت وجود
   ران  ا  برار  نینخسرت ، حضور فعرا  داشرته اسرت    1 تخاصمی ها دولت و زییپا و ب ار ی دوره

)در ی  رکرز ی ایغسر  و نیچ اربی ها فرهنگ با نیچ روابط به( ق.م 80-240) 9انیچ مایس
 انیر چ جانرگ  سرفر  ی دربراره  و شرده  پرداختره  (اسرت   عرروف ی اربر   نراطق  بهی نیچ  نابع
  4.است غ ده دست هب هایی شگزار

 
ا جملره کرارادوو و عبراس اقبرا       ،ابریشم نظرهرای گونراگونی وجرود دارد. برخری ا  دانشرمندان      خاستگاه ی درباره. 2

کننرد کره    که به  عنی کرم فیل است، استدال   ری « چنگ سیانک» ی یعنی واژه ،با توجه به نام ابریشم در چین ،غشتیانی
: 2902خاستگاه ابریشرم در ایرران بروده اسرت )اقبرا  غشرتیانی،        بنابراین بان فارسی است و  رکرم فیل همان کرم پیله د

انرد و ا  غن در پررچم و    اشکانی با صنعت ابریشم غشنا بوده ی به هر روی ایرانیان در دوره (.180: 2909؛ کارادوو، 080
صا  ابریشرم ا   در برخی  نابع ک ن فارسی غ ده است که کرم ابریشم و استح همچنینکردند.  بیرق سپاهیان استفاده  ی

ا ررا گروهرری ا   ورخرران و   ؛(41: 2982)تکمیررل همررایون،  ای ایررران برروده اسررت  پادشرراه اسررطوره ،ابررداعات جمشررید
اختررا    ،شناسری  ای چرین و  ردارک باسرتان   ش بانوی افسانه ،(嫘祖/ Léi Zǔ) لئیتسو ی شناسان با تکیه بر افسانه باستان

 (.90: 2982؛ تکمیل همایون، 00: 2970دهند )فرانک و براونستون،   ینسبت  ق.م 18 ی هابریشم را به لئیتسو در سد

 و (Guo Yu) ، گروؤ یرو  (Zuo Zhuan)،  وؤ جروان  (Chun Qiu) ، چرون چیرو  (Shang Shu) شانگ شو. ا جمله 1
    (.Zhan Guo Ce) جانگ گوؤ تسه

لیف أهرای  جراور را تر    تاریخ  دون چین و  ناسبات غن با فرهنرگ  ی هان که نخستین  جموعه  کاتب بزرگ دود ان. 9
 .شدنگاری چینی  ش ور  کرد و به پدر تاریخ

 رراد   احتمراالً ، به  ناطق اربی اشراره شرده اسرت     و شاه ی نا ه  ندگیا جمله  ،ینیچاگرچه پیش ا  این نیز در  نابع . 4
 .(Yu, 2010: 23)وده است بغلتایی  یها جیانگ تا کوهشین ی  نطقه ،این  نابع ا   ناطق اربی
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 فرالت ی ها فرهنگ وی رانیا و هند اقوام نیب میر ستقیای ها تماس ا  سلسله کی نکهیباا
 و کرورش  فتوحرات  و انیهخا نشر  غ ردن  کرار ی رو برا  ،داشرت  وجود نیچ فرهنگ با رانیا

 وی فرهنگرر تبررادالت جیترردر برره ،ی رکررزی ایغسرر دری  قرردون اسررکندر سررپ  و وشیرردار
 برا . افتی گسترش اروپا و کینزد شرق هند، ران،یا ،ی رکزی ایغسی ها تمدن نیبی اقتصاد
 ی جراده  ا جملره  ،  ران  غن  عرروف ی هرا  جراده  گرید به غن اتصا  وی شاه ی جاده احدا 
 ا  شیپر  دوم قررن  اواخرر  در ایغسر ی ارب  ناطق در انیچ جانگ اکتشافات ا  شیپ ،خراسان

 طرور  بره ی رانر یا فرهنرگ . گرفرت  شرکل  اروپرا  و قایفرغ ا،یغس   می تجار شاهراه سه ،الدی 
 فراانه و سدد ا جمله ،ی رکزی ایغس ا ی  ناطق بر نیا ا  شیپ و بود افتهی انتشاری ا گسترده

 سرپ   و انیر ونانی ان،یسردد  توسرط  ،یهخا نش ی دوره اواخر در فرهنگ نیا. بود ن اده تأییر
 شررق  در نیچر  بره  و جنروب  در هنرد  بره  براختر  ا  حرون، یج ی رودخانره  تی رکز با ،انیپارت

 .افتی گسترش
کره  نسربت دهریم    ،نها ورتا پرا ،اوودیفقط به بلندپروا ی را نباید ابریشم  ی ابدا  جاده

 سرپ   و وشیر دار و کرورش  فتوحاتباید ؛ بلکه برای کنتر   ناطق اربی سفرایی را فرستاد
سفرهای سیاسی جانگ چیان را هم عا رل با گشرایی    و ی رکزی ایغس دری  قدون اسکندر
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 یرهبر به جانیآذربا فداکاران تیجمع لیتشک یچگونگ
 مصدق دکتر یمل دولت قبال در آن کردیرو و میهید محمد

                                                                               
 1یبسطام یباقر عادل
 2 یمانیسل میکر

 
 82/7/28تاریخ دریافت: 
 82/1/29تاریخ تصویب: 

 
 دهیچک
 یبرا یمناسب ی نهیزم ن،یمتفق توسط 1982 وریشهر در رانیا اشغال با 

 اشغال با. آمد وجود هب رانیا در یاسیس یها تیجمع و احزاب لیتشک
 یاسا یس یهاا  شیگارا  باا ی مختلف یها تیجمع و ها گروه جان،یآذربا
 چا   ی دساته  ساه  باه  معماو ا  کاه گرفتند  شکل جانیدرآذربا خاص
 یکا ی. شاددد  یم میتقس دوست شاه و طلب هیتجز سم،یالیسوس طرفدار

 در کاه  بود جانیآذربا فداکاران تیجمع ،یاسیس یها تیجمع نیا از
 دفاا   و یدوست شاه یاسیس شیگرا با و میهید محمد یرهبر با، زیتبر
 زانیا م و لیتشاک  یچگاودگ . گرفات  شاکل  رانیا ا یارضا  تیتمام از

                                                           
   .رانیااا تهااران، قااا یتحق علااو  واحااد ،یاساا م آزاد دادشااگاه ،یاساا م ی دوره رانیااا خیتاااری دکتااری دادشااجو.1
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