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 هاي چین در شعر پارسی تاریخ میانۀ ایران جذابیت
  عطاءاهللا حسنی *
 شهید بهشتیدانشگاه    

 چکیده
بازسازي این روابط باتوجه به شـرایط کنـونی   . اند ایران و چین طی روابط طوالنی خود تأثیرات عمیقی بر هم داشته 

از . که به همۀ ابعاد این روابط پرداخته شودالبته گستردگی موضوع مانع از آن است   . جهان واجد اهمیت بسیار است    
علل توجه ایرانیان به چین و چینیان چه بوده؟ و در «ال اصلی که  ؤاین رو، تمرکز این تحقیق مبتنی است بر این س         

ال تحقیق، با تکیه بـر منـابع ادبـی، از روش    ؤبراي یافتن پاسخ به س    » ؟اند  پذیرفته هایی از ایشان تأثیر می     چه حوزه 
دهد که ایرانیان کاالهاي مورد نیاز خود را بیشتر از        آمده نشان می   دست هنتیجۀ ب .  تاریخی استفاده شده است    تحقیق

اقالم وارداتی به دلیل کیفیت باال، بیشتر از کاالهاي مشابه سایر کـشورهاي مـورد عالقـه و            . اند کرده چین وارد می  
رف روزمره، تأثیرات عمیق فرهنگی نیـز بـر ایرانیـان داشـته         این کاالها، عالوه بر مصا    . تقاضاي ایرانیان بوده است   

هاي طبیعت چین  زیبایی. اند کرده سازي نسخ خطی همکاري میرهنرمندان چینی با هنرمندان ایرانی در تصوی: است
. جا مورد تحسین شاعران ایرانی بوده و براي ایشان جذابیت سیاحتی و مهاجرتی داشـته اسـت        و فضاي هنرپرور آن   

که برعکس، برخی  درحالی. اند پردازي شاعران ایرانی نقش آفرین بوده       رویان چینی نیز در ذهن انگیزي و خیال        زیبا
نـد و بـه مریـدان خـود     کرد  محکومـشان مـی  ،دانسته» راهزن ایمان«از متصوفه و عارفان ایرانی، این زیبارویان را      

 .مان خود باشنددادند که در مواجهه با ایشان مراقب ای هشدار و آگاه باش می
 .ایران، چین، روابط: ها کلیدواژه
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Abstract 
Iran and China have had deep influences on each other through their long-lived 
relationships. Reconstruction of the past relationship between two countries, due to present 
circumstances of the world, possesses a great deal of importance. The extent of the subject 
under investigation, however, places some restriction on paying attention to all aspects of the 
case. Therefore, the focus of the research shall be on this question that "why did the Iranians' 
pay attention toward China and Chinese people, and in what areas were they affected by the 
Chinese?" To find the answer, the investigation was based on literary sources through 
historical research method. The finding point out that Iranians imported the commodities in 
need, from China. The imported commodities, due to their high qualities, were more 
requested by Iranians than the same Commodities from other countries. These commodities, 
besides their daily usage, had a deep cultural effect on Iranians: the Chinese artists 
cooperated with Iranian artists in illustrating the handwritten manuscripts; beauties of 
China's nature and patronizing arts there were admired by Iranian poets, and had traveling 
and migratory attractions to them; Chinese pretty damsels had a great role in brainstorming 
and imagination of the Iranian poets. On the contrary, some of the Iranian mystics 
condemned them as "faith bandits" and warn their murids (followers) to take care of their 
faiths when facing these beautiful damsels! 
Keywords: Iran, China, Relationship.  
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 ةشـوند کـه در زنجیـر    ها اگرچه به تنهایی واجد معنا هستند، اما وقتـی نقـش آفـرین مـی        واژه
کشورها نیز، همچون واژگان، در برقراري ارتباط بـا دیگـر       . ارتباطی با دیگر واژگان قرار گیرند     

 .شوند  مییابند و در متن تاریخ جهانی صاحب هویت کشورهاست که معنا می
 بسیاري از واحدهاي سیاسی کنونی جهـان  ۀ آن زمانی که حتی نطفایران و چین از دیرباز،   

 ،حاصـل ایـن ارتبـاط   . در بطن تاریخ  بسته نشده بود، بـا همـدیگر ارتبـاط و دوسـتی داشـتند          
هاي حیاتی جهان یعنی راه معروف به ابریشم و راه دریایی منتهی بـه خلـیج          دیرپاترین شریان 

ها جهانیان را از محصوالت تجاري و        هایی که قرن   نشریا. ها بود  هاي متعدد آن   فارس و شعبه  
 .مند ساخت دستاوردهاي هنري و فرهنگی و فکري این دو تمدن بهره

هاي حیاتی به میزانی بوده و هست که نوخاستگان تمدن بشري نیز بـه        اهمیت این شریان  
 به شرطی که .اند اهمیت احیاء آن پی برده و مساعی خود را براي نیل به مقصود به کار گرفته              

اند به دندان طمـع نگزنـد و بـه مـستی       حیات نوشیدهةاي را که از آن شیر    خامی نکنند و سینه   
 :جوانی، پیران تمدن بشري را رنجه نسازند، و از زبان محتشم کاشانی بشنوند

 مـن پند غالم پیر خود بشنو ان ـ          جوانی ج
         مکن کاري که از دستت دل پیر و جوان لرزد                                            

زبان فارسی از جمله مسافران همیـشگی ایـن         .  ابریشم مسافران بسیاري داشته است     ةجاد
 عمـل کـرده   ،اي حامل پیام راستی و درسـتی و محبـت و دوسـتی              رسانه ۀراه بوده که به مثاب    

و نفوذ ایرانیان در نـزد چینیـان     موجب اعتبار    ،این مسافر و عملکرد مطلوب صاحبان آن      . است
 اهمیت نفوذ ایرانیان در چین، از پذیرش و ماندگاري زبان فارسی در             ۀمیزان و درج  . بوده است 

نامه و دستور زبان فارسی در این کـشور    هاي راه ابریشم در چین، و تصنیف و تألیف لغت          بنگاه
 .  پیداست

دسـتی نگـارگران و    تند و توانمندي و چیـره چینیان نیز در ایران جایگاه و اعتبار باالیی داش      
از متـون قـرن   . آثار هنري و فرهنگی و اقالم صادراتی ایشان مورد توجه و تکریم بوده اسـت              

 .شود ها و متون ادبی و تاریخی ایران نام چین دیده می چهارم ق به بعد، در اغلب دیوان
گرفتـه   هـایی را دربرمـی   لـه اینکه علل توجه ایرانیان به چین چه بوده و این توجه چـه مقو     

 ۀاهمیت مـسأله در مـورد پرسـش قـرار دادن پیـشین     .  اساسی تحقیق حاضر است ۀاست، مسأل 
حاصل تحقیـق بـراي سیاسـتگزاران و       . مردمی و غیر دولتی آن است      روابط دو کشور از منظر    

خواهـد   ایرانی مفیـد  ۀریزان فرهنگی ایران و چین با عنایت به روانشناسی تاریخی جامع          برنامه
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 به امپراتـور  ــ  از پادشاهان فرهنگ دوست و هنرپرور ایران     ــ  شاهرخ تیموري  ۀبنابر نوشت . بود
 یعنی دوسـتی پـدران سـبب نزدیکـی     » محبۀ اآلبا، قرابۀ االبنا« مینگ، ۀهم عصرش از سلسل   

 ).466-468 :1حافظ ابرو، ج( گردد  میفرزندان ایشان
 ایـران و چـین تـألیف و تـصنیف شـده اسـت، امـا         روابطةتاکنون چند کتاب و مقاله دربار  
 . اند هاي دیگري برآمده اند و در مقام پاسخ به پرسش رویکردي متفاوت به مسأله داشته

نیاز  کدام چین با ارتباط داشتند؟ خاص توجه چینیان و چین به خود ۀمیان تاریخ در ایرانیان چرا
توانـستند بـرآورده     این نیازها را دیگران نمـی     کرد؟ آیا     می فردي و اجتماعی ایرانیان را برآورده     

 . هاست جوي پاسخ آنو هایی است که تحقیق حاضر در جست پرسش ها سازند؟ اگرنه، چرا؟ این
 تجـاري و  ۀ ایران کشورها و مناطق بسیاري با ایران رابطۀبا توجه به این که در تاریخ میان  

 چین از نظـر عـاطفی و مـادي نیازهـاي        ةکدام به انداز   رسد هیچ   می اند، به نظر   فرهنگی داشته 
کاالهاي تجارتی چین از نظر کیفیـت بـاال، و آثـار هنـري          . اند کرده مردم ایران را برآورده نمی    

نماینـدگان عـاطفی و     کـه   شان زیبا بوده و براي شاعران ایرانـی          بهارطبیعت ایشان برجسته، و  
 » عقـل و فهـم   «ان بقول موالنا    نگارگر عالوه نقش ه  ب.  جذابیت داشته است   اند،  احساسی مردم 

بخشیده است، تا بتوانند   می خیال پردازي شاعران را وسعتۀی دختران چینی، عرص   یو زیبا  ربا،
 .رضایت عمومی را در قالب تعابیر شاعرانه بر زبان جاري سازند

 ةشـیو و این تحقیق کیفی و روش تحقیق تاریخی اسـت؛         رویکرد  نظر به ماهیت موضوع،     
اطالعات مربوط به چین و چینیان را در متون تـاریخی و          . اي عات نیز کتابخانه  آوري اطال  جمع

هاي  آوري داده جا براي جمع در این. توان یافت   می ادبی، اعم از نظم و نثر، و نیز متون پزشکی         
 تحقیق، ضمن توجه به متون تاریخی و پزشکی و متون نثر، بیشتر بـه متـون         ۀلأمربوط به مس  

 مردم و چشم و گـوش     ةشاعران در واقع نمایندگان عاطفی تود     . شده است نظم فارسی عنایت    
ها از دیـوان شـعر    برداري داده رو، فیش از این. اند هاي آشکار و نهان فرهنگ جامعه   و زبان الیه  

شـده،   آوري هـاي جمـع   گیـرد و سـپس داده   مـی  ایـران صـورت   ۀتعدادي از شاعران تاریخ میان  
 .شود ی مبندي و تحلیل و تفسیر مقوله

 از چین مورد توجه شاعران و نویسندگان ایرانی بوده اسـت، نخـست              چه  آنبندي   در مقوله 
این کاالها بسیار متنوع بوده و در سـطوح مختلـف حیـات       . پردازیم  می »کاالهاي تجارتی «به  
 .دي و اجتماعی کاربرد داشته استفر

د و طول مـدت آمدوشـد،   ش  می با در نظر گرفتن وسائطی که در دوران قدیم به کار گرفته           
شـده    مـی  جغرافیایی آن روزگار در شرق نسبت به موقعیت ایـران دانـسته       ۀچین دورترین نقط  

Archive of SID

www.SID.ir



Chinese Attraction in Persian Poetry of Iran's 200                              پژوهشنامۀ علوم انسانی    263 

 از آن کـشور نـام بـرده    »مغرب شـام « در برابر »مشرق چین«رو، گاهی با عنوان     از این . است
بی خطـاب  که ظهیر فاریا شده، چنان  می نفوذ ایران قلمداد   ةحد چین تا شام نیز حوز     . شده است 
 :گوید می خود  به ممدوح

    بساط شرع محمد ز حد چین تا شام       چو از رعایت سعی تو ماند گسترده  
 )406 :دیوان ظهیرفاریابی (

 هاي تجـاري کـه گـاهی     عد راه مانع از ارتباط میان ایران و چین نبوده است و کاروان    اما، ب
 .اند  طور مستمر آمدوشد داشتهه ، ب)203-204 :طوسی( شده  میزنان تاجر نیز همراه آن

جا که سرمایه با امنیت مالزمت دارد، شواهد تاریخی بیانگر این نکتـه اسـت کـه در                   از آن 
هاي  تمام مکاتبات بین امپراتوران چین و پادشاهان ایران تأکید جدي بر برقراري امنیت در راه             

  مینـگ ۀر شـاهرخ تیمـوري از سلـسل    امپراتور معاصـ ۀنمونه را از نام .  شده است   می رو کاروان
بعد از این کسان فرستیم تا آي و رو کنند تا          ... «: نویسد  می  هجري 815آوریم که در سال      می

 و یـا از ) 458-461 :1ج حافظ ابرو، (».راه منقطع نشود تا تجارت و کسب به مراد خویش کنند          
 ممهـد باشـد و راه   بایـد کـه    مـی  دوسـتی ةمقصود آن که قاعد  .. .«اش    هجري 820 سال   ۀنام

همـان،  (».راه ایمن باشـد   ] و[رسالت و مکاتیب گشاده تا رعایا و تجار به مراد خود آیند و روند               
مقرر آن است که بعد از      ... «: نویسد  می  نخست که  ۀو از پاسخ شاهرخ به  نام      ) 665-666 :2ج

سبب آبادانی مملکـت  ها گشاده باشد تا بازرگانان به سالمت روند و آیند، که این معنی             این راه 
ها پیداست که تا چـه   از مضمون نامه ) 466-468 :1ج همان، (».و نیکونامی دنیا و آخرت است     

 آمـدن و  »به مـراد خـویش  «اند و  ها اهمیت قائل بوده   بودن راه  »ایمن«پادشاهان براي   میزان  
 . اند رفتن بازرگانان را تا چه حد مد نظر داشته

بخشی از این اقـالم صـادراتی لـوازم خـانگی     . آمد  می ایراناما اقالم صادراتی چین که به 
بخـشی دیگـر شـامل انـواع قمـاش و           . هاي بلـورین، قـدح، کاسـه، و آیینـه          جامبود؛ از جمله    

م، کمخا، و اطلـس     اخیـر  ۀدسـت . شـد   مـی منسوجات از قبیل دیبا، پرنیان، پرند، حلّه، حریر، میرَ
 مقاومت  ةه و متقاضی داشته است که بعضاً انگیز       کاالها به قدري مورد استعمال و استقبال بود       

 در دیوان البسه، در ــ شاعر قرن هشتم ــنظام قاري . آورده است  میدر برابر ورود آن را پدید  
 عـصر خـود، بـه    ةکنار گوشه زدن به اهل تصوف، ضمن برشمردن انواع پوشاك مورد اسـتفاد            

با رویکردي حمایتی از منسوجات داخلی،   هاي وارداتی از چین اشاره کرده است و،          انواع قماش 
 : گوید  میگیري تندي همراه با موضع
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 ر صوف قماشات خطا          صد شکن از طرف کفر در اسالم افتادــتا نهادند ب
 )62 :نظام قاري (

 ةدر باب واردات مواد غذایی و احتماالً تأثیر عـادات غـذایی چینیـان بـر ایرانیـان، از اشـار           
 ایرانـی جـا بـاز کـرده بـوده      ةداست که نوعی غذاي گیاهی چینی نیز در سفر   بسحق اطعمه پی  

 ).12 :دیوان موالنا بسحق( .کند  می چینی یادۀاو از کباب. است
ت داشـته  شـهر گرفته و    می بخش دیگري از صادرات چین که در ایران مورد استفاده قرار          

حکـیم میـسري،    ( بیل، مامیران، ریوند، حب ریوند، زنج   . است، انواع داروهاي گیاهی بوده است     
ها بـوده کـه در منـابع      آنۀاز جمل) 447  : دیوان خاقانی( و مردم گیاه  ) 27،113،116،126ص  

 .ها یاد شده است طور مکرر از آنه پزشکی ب
  صـنف زرگـر و شمـشیرگر و احتمـاالً     ةنقره و آهن نیز که به عنوان مواد خام مورد استفاد          

 خاقانی شروانی. رفته است  میشمار هالم صادراتی چین به ایران ب  اق ۀدیگر اصناف بوده، از جمل    
 :نویسد می

 ی فرستــی و زر مائــم چینـزرگر ساحر صفت را بهر صنع          سی
*                                                      

           گوهر تیغ اش هندي تن و چینی سلب است
 ا مضر آمیخته اندـن چو یمن بـد با چیـ                           هن                       

 یا
  در عدن بر تخت مینا  ریختهةچون خرد           تیغ تو عذراي یمن در حلۀ چینیش تن 

 )119،380،826 : دیوان خاقانی (
ر از هاي چشمگیر و رایج عص عالوه بر این اقالم تجاري، تجارت انسان نیز از دیگر فعالیت   

 چین با عنوان غالم و کنیز در بازارهاي ایران در       ۀطریق راه ابریشم بوده و جوانان مناطق تابع       
این قلم از اقالم تجارتی طبعاً عـالوه بـر نقـش اقتـصادي،         . اند شده  می معرض فروش گذاشته  

 .تأثیرات اجتماعی و فرهنگی محسوسی داشته است
کننده همچون مشک یا نافه بـوده    مواد خوشبواما، مشهورترین قلم صادراتی چین به ایران 

رو، مـورد   داشته و ازاینزنان و مردان   براي   آرایشی   ةاست که عالوه بر مصارف غذایی، استفاد      
 بـا محبـوب آدمـی مـرتبط گـردد         چـه   آنطبعاً  . ستایش بسیار شاعران ایرانی قرار گرفته است      

 :گوید  میعطار. ویژه اینکه محبوب آسمانی باشد هب. شود  میمحبوب
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 ن افتادـه چیــه نیم شبی          چینی از زلف تو بـک از چین طلب کـمش
 )116  : دیوان عطار (

بیان تـأثیرات فرهنگـی و اجتمـاعی، حکایـت از      این طرز توجه به کاالي خاص، عالوه بر     
ایران در همان دوره از کشورها و مناطق مختلـف دیگـري از        . کند  می کیفیت مطلوب آن کاال   

مله هندوستان، تبت، روسیه، روم، ارمنستان، کریمه، سمرقند، خلّـخ، سـغد، کابـل، بدخـشان،          ج
النهرین، عدن، یمن، صـنعا، طـایف، قبـرس، محفـور،      خوارزم، شام، حلب، دمشق، انطاکیه، بین 

ه در یزد، کاشـان،     ژوی هدر داخل نیز، ب   . واردات داشته است  ...  اسکندریه، مصر، حبشه، مغرب، و    
ت برخـوردار بـوده     شـهر از     الهیجان، تبریز، سیستان، و خراسان منسوجات ابریـشمی        شوشتر،

 شاعران و نویسندگان از نام چین و کاالهاي چینـی و منـاطق       ةاست، ولی بسامد باالي استفاد    
 ، حکایت از برتري قابل توجه این کاالها در رقابـت بـا کاالهـاي مـشابه از دیگرجاهـا             آن تابع
 .کند می

از ایـن روجـذابیت   . ل طبیعت زیبا و فضاي هنرپرور جذابیت باالیی داشته استچین به دلی  
هاي دیگر مورد اشاره و توجه شاعران و نویـسندگان ایرانـی    سیاحتی و مهاجرتی چین از مقوله    

حکایتی از امام محمد غزالی نشانگر این است که جـز بازرگانـان از طبقـات دیگـر            . بوده است 
غزالی که قصدش تنبه سـلطان      . اند رفته  می حتی یا غیر آن به چین     اجتماعی هم با مقاصد سیا    

گریۀ ملـک  «کند که از سفر چین بازگشته بود و ماجراي  میزمان است، حکایت زاهدي را نقل    
  را به هدف تشویق و تشجیع خلیفۀ عصر به عدالت گستري براي او نقـل             »چین بر کري خود   

گفت نه   میگریست عظیم و  می. گوش کر شده بودرا] چین[ملک ... «؛ از این قرار که     ندک می
گـریم کـه مظلـوم بـر در       مـی  ولیکن از آن  . گریم که شنوایی من به خلل شده است         می از آن 

منادي کنید تا هر که تظلـم       . ولیکن چشم بر جاي است    . کند و من نشنوم     می سراي من فریاد  
 آمدي و هر که جامۀ سـرخ  پس هر روز بر پیل نشستی و بیرون.  پوشدجامۀ سرخخواهد کرد   

غزالـی  (» نگاه کن تـا شـفقت تـو چگونـه اسـت           ... یا امیرالمؤمنین   .... داشتی وي را بخواندي   
 ).536 : طوسی

خاقانی شروانی برخالف دیگران، در انتخاب چین یا هندوستان براي سفر، هنـد را تـرجیح           
 :گوید  می،داده

  تا کی پی مردم گیا رفتنبه چین صورتی به هندستان اصلی شو براي مردم معنی
 )447  : دیوان خاقانی (
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  که مبین تکرار فعل اسـت، پیداسـت کـه دیگـران چـین را تـرجیح      » تا کی« ۀاز قید کلم 
ـ    .  گرفته اسـت    می اند و بیشتر مسافرت ایرانیان به چین صورت        داده می  ۀاساسـاً در تـاریخ میان

 . چه به قصد سیاحت یا مهاجرتایران توجه ایرانیان به شرق است؛ چه به هدف تجارت و
در دوران صفوي که دوران گذر از تاریخ میانه و آغاز تاریخ جدید ایران است، با توجـه بـه            
شرایط جدید سیاسی و مذهبی در داخل ایران و استقبال از شاعران و متفکران ایرانی در هنـد،   

وحشی . م برجاي بودولی جذابیت سفر به چین ه    . گرفت  می جا صورت  ها به آن   بیشتر مهاجرت 
 :گوید  میجا را در دل دارد و بافقی حسرت دوري از چین و همکناري با بتان آن

 ه دشت بینوایــیـم بـن حالـی کجایی           ببیـبیا اي آهوي وحش
  چین با بتان یار          به غار مصر من چون نقش دیوارۀو در بتخانـت

 )470:کلیات دیوان وحشی(
 در »حسرت مسافرت به چـین « نیزاز ترکیب    ــ از شعراي قرن یازدهم      ــقدسی مشهدي   

در آن زمان قصد مسافرت نداشته و صرفاً بـراي جلـب           که     آن کند، و حال    می کالمش استفاده 
 ۀدهـد کـه عالقـ       مـی  اما، همین بر زبان آوردن نشان     . عنایت پادشاه آن را بر زبان رانده است       

بـراي  حـسرت  نداشـتن  ن مردم وجود داشته است کـه او از  مسافرت به چین تا چه پایه در میا 
 :کالمش این است. گوید رفتنش سخن میجا  سفر به آن

   نه رغبت است به هندم نه حسرت است به چین    ـــگال توام درین کشورشها مدیح س
 )159  :...دیوان حاج محمدجان (

ایگـاه هنـري و ادبـی خـود     بیند در مقام تفاخر و معرفـی ج       اما چون عنایت و حمایتی نمی     
 :گوید آید و می برمی

 وگر به چین کنم آهنگ ، نقش مانی را       کشد به خاك سیه کلک عنبرافشانم
 :و نیز

 ی عجب صورتی ساختمـــ                ز معن  ه پرداختم  ـس کـبه حسن سخن ب
 ر نقاش چینن                    شــود نقش دیـــواـبه چین گر کند جلوه نقش چنی

 ) 844، 228  :همان(
شود و سرانجام جذابیت بیرونی و شـرایط   ولی توجهی به او و اقدامی براي رفع نیازش نمی 

 :گوید  میکه چنان. کند  میخاص درونی کشور او را وادار به مهاجرت
 ن آستانـن ساله مدحت گستري زیــ          بعد چندی

 کشد قسمت عنانم را به ملک هند و چین   می                                                   
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 روم زین شهر تا درگوشۀ صحراي سعی  می
 دي، ولی دامان زینــ                                                     پاي در دامان کشم چن

 )266  : همان(
ی و عینـی داشـته   قدسی مشهدي در دوران پیري شعري سروده است که اگر مبناي تجرب         

 :نماید  می عشقی ناموفق او در چینۀباشد، حکایت از تجرب
 کــه مرگی بود پیري از مرگ بیش غنیمت شمار اي جوان وقت خویش
 که آن آهوان راست چنگال شیـــر مــرو از پی چشم خوبان دلیــــــر

 د دلنبندنـــکه بر مــــوي چینی  لگه خـوبان چین و چــه دل بــمن
 چو یعقوب مسپار یوسف به گـرگ ده دل به این تنگ چشمان تـركم

 به آب قناعت بشــو دســــت ازو ندارد گل آرزو رنــــــــگ و بــو
 )928، 922  : همان (

 از کاالهـاي فرهنگـی اثرگـذار       . هنر اسـت     روابط ایران و چین فرهنگ و      ۀروي دیگر سک  
 زد شــاعران و  ایــن هنــر چینـی زبــان . م بـرد تـوان نــا   مــی ایــران، نقاشـی چــین را ۀدر جامعـ 

   چینیــان بــا ایرانیــان درةشــد هــاي فرهنگــی ثبــت از همکــاري. عارفــان ایرانــی بــوده اســت
هـاي   ترین نمونه  ودمنه بوده که گزارش آن در یکی از کهن         تاریخ، همکاري در نگارگري کلیله    

 نـصر  ... «: ن گـزارش بنـا بـر آ  .  آمـده اسـت    »مقدمۀ شـاهنامۀ ابومنـصوري    «نثر پارسی یعنی    
از ] ودمنـه  کلیلـه [  بر آن داشت تـا   ــ  خواجه بلعمی   ــ دستور خویش را  ] ... سامانی[ بن احمد   

ــد    ــان پارســی گردانی ــه زب ــازي ب ــان ت ــه نظــم آورد ... زب ــا ب ــود ت ــس .... و رودکــی را فرم  پ
نثـر   ةبرگزیـد (»  تا هر کسی را خوش آید دیـدن و خوانـدن آن        چینیان تصاویر اندر افزودند   

 ).  7-8  :فارسی
. هاي نفیس توسط امپراتوران چین به دولتمـردان ایرانـی اسـت             دیگر، ارسال نقاشی   ۀنمون

 مینـگ بـه امیـر سـید     ۀحافظ ابرو در توصیف نقاشی ارسالی از جانب یکی از امپراتوران سلسل     
 صورت اسب،  نقاشان ختاي در غایت خـوبی ... «: نویسد  می هجري 820احمد ترخان در سال     

که نقاشان چابک دسـت از مثـل         چنان. کشیده بودند با دو اختاجی که آن اسب را گرفته بودند          
 ). 665،666  : 2ج حافظ ابرو،(» تصویر آن عاجز بودند

تـا  . آفرینی ایشان در میان شـاعران ایرانـی فراگیـر اسـت            ستایش از نقاشان چینی و نقش     
بایی یارشان با آثار نقاشان چینی محبت آنـان         کنند با برابر دانستن زی      می که غالباً تالش   جایی
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گونـه   را ایـن خـود  ابوشعیب هروي از شـاعران عـصر سـامانی معـشوق          . را به خود جلب کنند    
 : کند  میتوصیف

 رچکد بر سیم از شنگرف مـدــ          لب چنان کز خامۀ نقاش چین          ب
 )173: پیشاهنگان شعر فارسی (

 : نامد  می»وماچین نگار چین«فرستد، او را   میه محبوب خود پیامب که وقتی سیستانی فرخی
  گل را بگو آن شاخ نسرین راة          بگو آن تود

                                                  بگو آن فخر خوبان را نگار چین و ماچین را
 )404: دیوان حکیم فرخی سیستانی (

 :گوید وبش میحبري خطاب به محسابی از شاعران قرن دهم هج
 خط و خالت نگارستان چین است          به چین ابرویت دل همنشین است

 ) 166 :دیوان حسابی (
خواهند   می  گاهی نیز شاعران با برتري دادن زیبایی محبوب خود برجذابیت تصاویر چینی           

 :گوید  میعماد فقیه کرمانی. دل او را به دست آورند
  در حیرت اوفتند       بنماي نقش روي  به صورتگران چینتا بشکنند خامه و

 )242 :دیوان عماد فقیه                                                                     (
 :گوید  میامیر شاهی سبزواري نیز چنین

 اگر بیند تو را با زلف پر چین                  کند صورتــگري نقاش چین بس
 )55  : ...یوان امیرشاهید (

امـا،  . اي بایـد بـا زیبـایی بهـار سـنجیده شـود       طبعاً زیبایی هر پدیده. بهار طبیعت زیباست  
ونگاري بهار طبیعـت آن را بـا نقاشـی        شاعران ایرانی گاهی براي نشان دادن زیبایی و پرنقش        

 :کند  میعمعق بخاري بهار را چنین توصیف. نهند  میچین برابر
  دشت پر از نقش بافرین          تاجی  نهاده  باغ   پر از در  افتخارفرشی  فکنده 

 ون نگارخانۀ مانی پر از نگارـر ز نقش چین          این چـآن چون بهارخانۀ چین پ
 )162  : ...دیوان عمعق (

شاعران ایرانی وجه کمال هر چیز را در هنر هنرمندان و آثار هنري و کاالهاي چینی دیده          
گاهی نیـز حـد   . ا معیار و محک سنجش کیفیت موارد مشابه از سایر جاها قرار داده اند           و آن ر  

اغراق پیموده و روي یار را در لطافت به حریر چین و زلف یار را در خوشبویی به مشک چـین           
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را » زیبـایی معیـار  « چـون  شاعران ایرانی. اند  یار را در زیبایی به نقش چین تشبیه کرده ةو طر 
، زیبایی محبوب خیالی یا واقعی خود را با این محـک ارزیـابی        دانستند رویان چینی زیبایی زیبا 

 :کند  میفخر خوبان چین قلمداددر لطافت ، دلبر آسمانی خود را  عطارندیدسنج  میکردند می
 ی بگزید               که به رخ همچو ماه و پروین استــم از دلبران بتــدل

 اچین استـخر خــوبان چین و م            فـه هست آن دلبر  از لطیفی ک
 )71  : دیوان عطار (

 :دهد  میعطار از کمال حسنی که براي دلبرش قائل است، او را بر لعبتان چین برتري
 کشی  میرکان چگل               از کمال حسن لشکرـن و تـان چیـبت بر

 )645  : همان                         (                                                      
 دو ة محبـوبش بـا  زیبارویـان چینـی را دارد، رندانـه از واژ       ۀقاسم انوار نیز که قصد مقایس     

شود و در     می  معنی برابري  ةکند که در برخورد نخست از آن افاد         می  استفاده »عکس«معنایی  
 :شعر این است. شود  می دیگر برتري معشوق فهمیدهۀمرتب

 جا که بوده ایم همه  فاش دیده ایم          عکس جمال روي تو در لعبتان چینهر
 )265  : کلیات قاسم انوار (

اندیشند، گرفتـار دام عـشق     می شاعران عارف مسلک که به موانع وصول به معشوق ازلی         
راهزنـان  از این رو، برخی از ایشان زیبارویان چینی را       .  دانند  می دنیایی شدن را از جمله موانع     

 .گیرد  میأکم عنایتی برخی بزرگان به زنان نیز عموماً از چنین تفکري منش. اند ایمان دانسته
کنــد و بــه بــري مانــدن خــود   مـی قاسـم انــوار خطــر دور شــدن از محبــوب را یــادآوري 

 :نماید  می تفاخر»لعبتان خطۀ چین«ازعشق
 بتان چین و ماچینچه چین در ابرو آوردي که گشتی          اســـــــــیر لع

* 
 اچینــه جاي لعبتان چین و مــمــــرا از شاهد جان نور معنیست           چ

 )263 ،262  : کلیات قاسم انوار (
کمال خجندي نیز صورت و زیبایی دنیوي را در نزد زیبارویان چـین و زیبـایی معنـوي را                    

 :بیند  میدرنزد معشوق خود
 تو به دعویست          گر صورت چین با رخ خوب 

 ا همه معنیستــج جا همگی صورت و این آن
 ) 232  : دیوان کمال خجندي (
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انـد تـا     صـافی دل ۀشاید از همین رو است که موالنا همانند تمام عارفان که به دنبال آینـ          
قابل تجلی محبوب گردد، نگارگري چینیان را همچون زیبارویانشان مانع وصول بـه محبـوب               

مري کردن «داستان . ر مولوي دل صافی جز با ریاضت نفس ممکن نیست         از نظ . دانسته است 
مولوي کـه بـرخالف   .  چنین تالشی است ۀ در مثنوي معنوي نشان    »نقاشان چین و نقاشان روم    

 زمـانی، ( کنـد   میجا هنخستین گزارشگر این داستان یعنی غزالی، نقش رومیان و چینیان را جاب      
ستاید و حاصل کار ایشان را بـا صـفت     میان چینی را آفرین ، هرچند هنر نقش   )993-994 : 1ج
اي براي معرفت الهی نیست،      اما چون عقل و فهم ابزار بسنده       ؛کند  می  بیان »عقل و فهم ربا   «

انـد و آن را    باصفایی از دیوار، که قابلیت تـصویرپذیري نـدارد، پرداختـه           ۀکار رومیان را که آین    
مولـوي کـه طـی ابیـات پـیش از      . دانـد   مـی ، برتراند  نموده »منتها صورت بی «مستعد پذیرش   

 : مطلوب خود را به این صورت بیان کرده بودۀداستان نتیج
 

  هین یکسري،پاك کن خـــود را ز خود گر ز نام و حــــرف خواهی بگذري
 زنگ شـــــــــو  بیي اضت آینهــدر ری چو آهن زآهنی بی رنگ شـــوهـمـ

 رنگی مهیست ون ابرست و بیـرنگ چ یسترنگی ره از دو صد رنگی به بی
 )152-153: مولوي (

 نیل بـه مقـصود، کـه همـان معرفـت          ۀعنوان تنها وسیل    را به  »دل« کلیدي   ةژ وا جا  در این 
 :گوید  میشناساند و  میمحبوب ازلی است،

 

 منتها را قابل است آن صفاي آینه وصف دل است                   صورت بی
 )153: همان(

دیگري که از تأثیرات فرهنگ چین در ایران است، بیداري حـس خودمـداري اسـت      ۀمقول
و مـدح و سـتایش ایـشان    ) طورعامه ب(ویژه در برابرگذاري سالطین و پادشاهان با فغفور       هکه ب 

 . کنیم را به فرصتی دیگر واگذار میبررسی این مقوله . خودنمایی کرده است
 روابـط  ةایران با چین داشـته اسـت، در حـوز   حاصل سخن اینکه طی روابط بلند مدتی که   

ایـن اقـالم بـه دلیـل برخـورداري از      . کرده است  می تجاري اقالم تجارتی زیادي از چین وارد      
کیفیت باال، در مقام رقابت، نسبت به کاالهاي مـشابه از کـشورهاي دیگـر از جایگـاه برتـري        

اجتماعی خاصـی را نیـز     ـ    فرهنگی این کاالها، عالوه بر رواج مصرفی، تأثیرات      . برخوردار بودند 
دیگر اینکه چین به دلیل طبیعت زیبـا و فـضاي هنرپـرور بـراي ایرانیـان               . گذاشتند  می برجاي

  صفویه مالحظـه   ةهاي چنین جذابیتی تا اواخر دور      جذابیت سیاحتی و مهاجرتی داشت و نشانه      
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 هنرمندان دو کشور جمله نقاشی و در کنار آن همکاري     نیز کاالهاي فرهنگی چین از    . شود می
 زیبارویـان چـین، کـه بـا         ةدربـار . تأثیرات مثبتی در ایرانیان داشت و بسیار مورد تحسین بـود          

ـ            ایـران برآننـد کـه اینـان در     ۀمعیارهاي ایرانی در حد اعالي زیبایی بودند، منـابع تـاریخ میان
ث شده بود کـه   که این امر باع    چنان. پردازي شاعران نقش بسزایی داشتند     انگیزي و خیال   ذهن

برخی از متصوفه و عرفا زیبارویان چین را راهزن ایمان بپندارند و به جوانان و خامـان طریـق                 
 :که کالم آخر این! تصوف هشدار و آگاه باش دهند

 

 تا که زلف نگار پرچین است          چین ز لفظ  دري  برون نرود
 

 منابع
 .1332کتابفروشی زوار، : تهران. ن دکتر محمد معیةفراهم آورد.  نثر فارسیةبرگزید

 .2536کتابهاي جیبی، : تهران. بکوشش محمد دبیرسیاقی. پیشاهنگان شعر فارسی
اتـشارات سـازمان   : تهـران . تصحیح و تعلیقات دکتر حاج سید جوادي. ج2.زبده التواریخ . 1370. حافظ ابرو 

 .چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
 مؤسـسۀ مطالعـات  : تهـران . باهتمام دکتر بـرات زنجـانی    . مه در علم پزشکی   دانشنا .1366.حکیم میسري 

 .اسالمی
 انتـشارات : تهـران . اشعار حکیم کسایی مروزي و تحقیقی در زنـدگانی و آثـار او             . 1364.درخشان، مهدي 
 .دانشگاه تهران

 .1337کتابفروشی رودکی، : تهران. باهتمام رکن الدین همایونفرخ. دیوان اثیرالدین اخسیکتی
 .انتشارات علمی، بی تا:  تهران. باهتمام محمد علی ناصح. دیوان ادیب صابر ترمذي
 .1348انتشارات ابن سینا، :  تهران. به تصحیح سعید حمیدیان. دیوان امیرشاهی سبزواري

 .1347بنگاه ترجمه و نشر کتاب،: تهران. باهتمام محمد تقی مدرس رضوي. جلد2 ،دیوان انوري
 انتـشارات دانـشگاه  :  مـشهد . مقدمـه و تـصحیح محمـد قهرمـان     . مدجان قدسی مشهدي  دیوان حاج مح  

 .1375فردوسی مشهد، 
 .1354چاپخانۀ دانشگاه، : تهران. دیوان حسابی

 .بی نا، بی تا: بی جا. باهتمام دکتر ناصرالدین شاه حسینی. دیوان حکیم سوزنی سمرقندي
 .1349کتابفروشی زوار، : تهران. سیاقیبکوشش دکترمحمد دبیر. دیوان حکیم فرخی سیستانی

 .1357کتابفروشی زوار، :  تهران. باهتمام دکترضیاءالدین سجادي. دیوان خاقانی
 .1337کتابفروشی باستان، :  مشهد. باهتمام تقی بینش. دیوان ظهیر فاریابی

 .1345بنگاه ترجمه و نشرکتاب، :  تهران. باهتمام تقی تفضلی. دیوان عطار

Archive of SID

www.SID.ir



                                                  Human Sciences   جذابیتهاي چین در شهر پارسی 

 

209 254 

 .1348انتشارات ابن سینا، :  تهران. باهتمام رکن الدین همایونفرخ. د فقیه کرمانیدیوان عما
 .کتابفروشی فروغی، بی تا:  تهران. تصحیح سعید نفیسی. دیوان عمعق بخاري
 .1363کتابخانۀ سنایی، :  تهران. بکوشش دکترمحمد دبیرسیاقی. دیوان عنصري بلخی
 .مؤسسۀ مطبوعاتی خزر، بی تا:   تهران.باهتمام حسین آهی. دیوان قطران تبریزي

 .1348دهخدا، : تهران. باهتمام حسین بحرالعلومی. دیوان کمال الدین اسماعیل اصفهانی
 .1975دانش، :  مسکو. شیدفر. باهتمام ك. دیوان کمال خجندي

 .1358انتشارات دانشگاه تبریز،:  تبریز. تصحیح و تعلیق محمد آبادي. دیوان مجیرالدین بیلقانی
 .1362انتشارات امیرکبیر، :  تهران. تصحیح رشید یاسمی. دیوان مسعود سعد سلمان
 .1347کتابفروشی زوار، : تهران. بکوشش محمد دبیرسیاقی. دیوان منوچهري دامغانی

 .2چ1360کتابفروشی معرفت شیراز، :  شیراز. دیوان موالنا بسحق حالج شیرازي مشهور به اطعمه
 .انتشارات اطالعات: تهران. 1، جح جامع مثنوي معنويشر. 1378 .زمانی، کریم

: تهـران . باهتمـام هیـوبرت دارت    . سیاسـت نامـه   : ســـــــیرالملوك .1364.طوسی، خواجه نظام الملک   
 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

 :تهـران . به کوشش  حـسین خـدیو جـم        . 1 ، ج  کیمیاي سعادت  .1361.غزالی طوسی، ابوحامد امام محمد    
 .نتشارات علمی و فرهنگیشرکت ا

 .2536انتشارات جاویدان، : تهران. درویش. باهتمام م. کلیات دیوان وحشی بافقی
 .1337کتابخانۀ سنایی، :  تهران. باهتمام سعید نفیسی. کلیات قاسم انوار

 انتـشارات : تهـران . باهتمام قوام الدین خرمـشاهی    . ، دفتر اول  مثنوي معنوي  .1380 .مولوي، جالل الدین  
 .5 چ.بوستان

انتـشارات مؤلفـان و     : تهـران . باهتمـام محمـد مـشیري     . دیوان البـسه  . 1359. نظام قاري، موالنا محمود   
 .مترجمان ایران
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