
  

  

  

  

  

   پارسيان در چينةدهكد

   مردم چين و ايرانةگواهي تاريخي بر روابط دوستان

  

  يه سيون ون

  استاد و عضو هيئت علمي بخش آموزش زبان فارسي راديو و تلويزيون پكن

  

  

شمار پارسياني . المللي در چين بود در آزمند قديم يک شهر مشهور تجاري بين» يانگ جو«شهر 

اي  دهکده» يانگ جو«در شرق . آمدند بسيار زياد بود ة ابريشم به اين منطقه ميکه از راه دريا يا جاد

 پارسيان وجود دارد که سابقة آن حداقل به ششصد سال قبل ةبه معناي دهکد» بوسي جوان«نام  به

اکنون در مسير . کند نيز از مرکز اين دهکده عبور مي) پارسي(» بو سي «ةرودخان. گردد باز مي

»  پارسيانةدهکد«و » بوسي جوان«اي قرار دارد که بر روي آن به زبان چيني   لوحهورودي دهکده

 ميالدي دولت محلي بنا به خواست مردم کوشک ١٩٩٤در سال . به زبان فارسي حک شده است

بر روي . شود يادبودي به سبک ايراني بنا کرد که از راهرو، چاه، لوحه، استخر و گلدان تشکيل مي

کوشک يادبود قرار دارد تاريخچة دهکده پارسيان حکاکي شده است که ترجمة اي که در  لوحه

  : متن آن از اين قرار است
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   پارسيانةدهكد

بازرگانان » تانگ«از دوران دودمان . نام داشت» جوشوگاه«هاي دور  دهکدة پارسيان در گذشته

شتند و با مردم اينجا در صلح و گذا اند و مردم به آنها احترام مي ايراني به اينجا رفت و آمد داشته

) ايراني(خيز، که راهزنان فراوان شده بودند، بازرگاني پارسي  سالي سيالب. بردند سر مي آرامش به

مردم را در راندن راهزنان رهبري کرد و جان و مال مردم را نجات داد، اما در اين راه جان خود را 

. د و رود پيکر خونين قهرمان را به کام خود کشيددشمن پيکر قهرمان را به رودخانه افکن. فدا کرد

مردم پيکر او را در کنار دهکده به خاک . آلود نشانة فداکاري و دليري قهرمان گشت آب خون

  .نام نهادند»  پارسيانةدهکد«را » جوشوگاه«سپردند و 

ت وي برگزار نمودند و سرگذش» پرسه«از آن زمان، به ياد اين قهرمان بزرگ هر سال مراسم   

در ميان مردم زبانزد شد و دولت به خواست مردم و براي گراميداشت و يادبود اين قهرمان 

  .اي تنظيم کرد لوحه

  »جيانگ دو«    ادارة آثار باستاني شهر             

  سال هزار و نهصد و نود و چهار ميالدي             

اکنون .  است باستاني پارسيان نشستهةسالهاي سال گذشته است و گرد تاريخ بر دهکد  

ماندة پارسيان  مدارک و آثار مادي باقي. تشخيص زمان دقيق نامگذاري دهکده کمي سخت است

هاي فرهنگي و داستانهاي مربوط به آن قهرمان شهيد  با اين وجود، پديده. هنوز کشف نشده است

به ياد بسياري از سالمندان مراسم يادبود قهرمان شهيد پارسي را . پارسي همچنان زبانزد است

من مدت کوتاهي در دهکدة پارسيان اقامت کردم و اطالعات ومدارکي دربارة اين موضوع . دارند

  . شويد آوري کردم و کار تحقيقاتي انجام دادم كه در اين مقاله از آن مستحضر مي جمع

  

   پارسيانةبه دهكد »جوشوگاه«شاهد زمان تقريبي تغيير نام 

مان شهيد پارسي سالهاي مديدي است که بين مردم زبانزد  داستاني دربارة فداکاري قهر-الف

طور مشخص نوشته شده  به» وانگ«در نسبنامه فاميل . است ولي زمان دقيق آن مشخص نيست

سو «از شهر » مينگ«و اوايل سلسلة » يوان «ةاست که وابستگان اين خانواده در اواخر دوران سلسل
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 ميالدي ١٣٦٨در تاريخ چين اين دوران به حدود سال . نقل مکان کردند» دهکدة پارسيان«به » جو

به » جوشوگاه«توان استنباط کرد که زمان تغيير نام  در واقع، با تحقيقات و بررسيها مي. گردد برمي

  .  ميالدي يعني حدود ششصد سال پيش بوده است١٣٦٨حداقل پيش از سال »  پارسيانةدهکد«

اين دهکده هيچ تغييري نکرده و اکنون نيز در آور است که با گذشت صدها سال نام  شگفت  

درمانگاه «و » آرايشگاه بوسي«، »اقامتگاه بوسي«، »رستوران بوسي«هايي مانند  اين دهکده لوحه

  . شود ديده مي» بوسي

در زبان چيني جر کشور باستاني پارسي يعني ايران امروزه معناي ديگري » بوسي «ة کلم-ب

اي که پيکر قهرمان را به کام  به منظور يادبود قهرمان شهيد رودخانهبه غير از نام دهکده . ندارد

شود و جايي واقع در سه راه نهر که پيکر وي از مسير  ناميده مي» بوسي «ةخود گرفته، رودخان

اين اسامي از ديرباز مورد استفاده . شود ناميده مي» بستر نهر«يعني » تان گئو«رودخانه به آنجا آمده 

) هاي بزرگ چين بوده كه يکي از رودخانه(» يان تسه«ن دهکده در محل اتصال رود اي. بوده است

واقع ) به جنوب چين امتداد دارد» هان جو«که از پکن در شمال به شهر (و کانال بزرگ چين 

به نظر من، با توجه . بوده، و تسهيالتي در امر رفت و آمد و داد و ستد در آنجا رونق داشته است

  .  محلي و جغرافيايي آمدن اين بازرگان پارسي به اين دهکده امکان داشته استبه اين شرايط

  

   يادبود با زرتشتيانةارتباط مراسم ويژ

اش از شهر ديگري به اين  شود که بعد از شهيد شدن قهرمان پارسي اعضاي خانواده گفته مي

که مردم آن محل از آنجا . منطقه آمدند و طبق رسوم خود مراسم يادبود را برگزار کردند

دانستند، از اين مراسم نيز استقبال کردند و با  بزرگداشت اين قهرمان را سبب حفظ آرامش مي

حفظ اين مراسم باعث شدند که حتي پس از گذشت صدها سال تا سالهاي پنجاه قرن بيستم، اين 

م يادبود يعني مراس» بوسي لونگ شيان جي«مردم مراسم را . مراسم در اين منطقه برگزار شود

: گويند سالخوردگاني که در اين مراسم شرکت داشتند چنين مي. ژنرال پارسي نامگذاري کردند

يکي از .  چوبي که با الک و طال تزئين شده بود، در تاالر قرار گرفتةقبل از همه دو مجسم«

قبل از شروع . ها سمبل درستکاري و نيکي و ديگري سمبل بدي و ستم و زشت بود مجسمه
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کنندگان مراسم به شانزده تا بيست نفر  شمار شرکت. هاي تاالر باز بود م درها و پنجرهمراس

برنامه با استقبال از . شد تمام فعاليتها طبق دستور رئيس مراسم و راهنماي برنامه انجام مي. رسيد مي

مشکي گروهي از افراد با لباس . شد شد؛ بعد طبق دستور رئيس مراسم برگزار مي نياکان شروع مي

  . دادند ها با حرکات معين نمايش مي و سيني در دست جلوي مجسمه

نواختند و طبل و سنج  همزمان گروه موسيقي در دو طرف تاالر سازهاي خود را مي  

شد و بعد از مشايعت روح نياکان مراسم به  همة فعاليتها با همراهي موسيقي برگزار مي. زدند مي

 صدها سال اين مراسم کمي رنگ چيني گرفته است ولي تاکنون بعد از گذش. رسيد پايان مي

موضوع اصلي آن مانند احترام به خداي نيکي، روشن کردن شمع، پيشواز خدايان و نياکان و 

اين مراسم کامالً با پرسة زرتشتيان ارتباط . نخورده باقي مانده است مشايعت آنان و غيره دست

، ١)دستوري دستوران( لقب روحانيان زرتشتيان در حين تحقيقات و بررسيها مشخص شد که. دارد

مسئوالن برگزاري مراسم به » بوسي لونگ شياجي«در مراسم .  است٤)هربد( يا ٣)ارواد(، ٢)دستور(

به . روند کار نمي در هيچ مراسم چيني به» اين«و » تون«اصوالً . ناميده شدند» اين«و » تون«چيني 

گرفته شده که به چيني هم معنا » ارواد«و » دستور«ارسي نظر من، اين تلفظ هم از تلفاط کلمات ف

  . انتخاب شده است» اين«و » تون«رو کلمات  دهد و از اين مي

  

  با بازرگان پارسي» ناي«رابطة فاميل 

. در دهکده با بازرگان شهيد پارسي در ارتباط بودند» ناي «ةمردم محلي آگاهي داشتند که خانواد

اعضاي . برند ن گفتن دربارة داستانهاي مربوط به اين خانواده لذت ميحتي امروز نيز آنان از سخ

در . کردند نيز خاطراتي دربارة نياکان خود دارند  پارسيان زندگي ميةکه در دهکد» ناي «ةخانواد

ناميدند که اندامي درشت با بيني  مي» پيرمرد پارسي«را » ناي يوتساي«نام  اين دهکده پيرمردي به

. اند سخن گفت انبوه داشت و در دوران سالمندي از اينکه نياکان او پارسي بودهکشيده و ريشي 

 مينگ معروف بوده و امالک روستايي آنها با ة پارسيان و در دوران سلسلةدر دهکد» ناي«فاميل 

با اين حال، در منزل . شکوه تمام در يادداشتها ثبت شده است؛ البته اين مورد شاهد کتبي ندارد

را خواندم و قسمتي از آن توجه من را به خود جلب » ناي«نسبنامة فاميل » اي يوتساين«پيرمرد 
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اعضاي اين خاندان از مأموران . گردد  تانگ برمية تاريخي اين خاندان به سلسلةسرچشم«: کرد

به اينجا » نان تون جو«از شهر » پو«نام  پسر دوم از فرزندان نسل چهل و پنجم به. رتبه بودند عالي

 پارسيان از پسر دوم فرزندان نسل ةنسبنامة دهکد. بود» گو« فاميل ةه و داماد سرخانآمد

ودوم  نام وي اشاره شد از نسل شصت وپنجم شروع شده و ادامه يافته است و پيرمردي که به چهل

  .خاندان بود

اج آيد که چرا ازدو در بررسي اين نسبنامه و مقايسه با داستانهاي محلي، اين سؤال پيش مي  

به اينجا آمده بود در هيچ يادداشتي و حتي در » نا تون جو«با پسر دوم که از » گو«دختر فاميل 

  نسبنامه نيز مشخص نشده است؟

  : طور ذکر کرد شايد بتوان داليل آن را اين

. آمد شمار مي اي ننگين به  درجامعة فئودالي چين ازدواج يک دختر با فردي خارجي پديده-الف

کردند تا  شدن بازرگان پارسي، فرزندانش براي اقامت دائمي نام خود را ثبت ميبعد از شهيد 

 فاميل ةدر نسبنام» گو«براي اثبات رسمي شايستگي دختر از فاميل . خانوادگي داشته باشند نام

اين جمله هم براي . بود» گو« فاميل ةداماد سرخان» پو«نام  نوشته شده است که پسر دوم به» ناي«

، هم براي فرزندانش بسيار مناسب بود؛ زيرا در چين اگر كسي داماد سرخانه »گو«ل دختر فامي

ولي . گيرند  زن را ميةکند، بلکه فرزندانش نيز نام خانواد باشد نه فقط در منزل عروس زندگي مي

ن لذا اين نشا. را انتخاب کردند» ناي«را نگرفتند، بلکه فاميل » گو«فرزندان اين بازرگان نام فاميل 

نبوده و جمله در نسبنامه نيز تنها » گو« فاميل ةدهد که در آن موقع، وي داماد رسمي سرخان مي

  .براي نشان دادن شايستگي وي بوده است

است، مثالً پسر دوم، » دوم«در زبان چيني دو معنا دارد و يکي از آنها به معناي » ناي «ة کلم-ب

» پو «ةکلم. است» پو«نام   شده است که پسر دوم بهدر نسبنامه نوشته. ديگر نام يک فاميل در چين

پسر دوم يشم « محلي به معني ةتلفظ اسم و فاميلش به لهج. دهد به زبان چيني يشم سبز معني مي

  . خالصه شده و به تلفظ فارسي آن هم شباهت دارد» طبيعي

. ستاز دو قسمت تشکيل شده ا» ناي«از لحاظ ساختار کلمات چيني،  اين کلمه يعني   

توان گفت که از  همچنين مي. يکي است» گو «ةطرف چپ به معناي آدم و طرف راست آن با کلم
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وجود آمده است؛ البته نظريات  به» ناي«يک فاميل جديد يعني فاميل » گو«با فاميل » يک نفر«پيوند 

لحاظ ترين کلماتي که هم از لحاظ چيني و هم از  آيد مناسب نظر مي مزبور استنباطي است و به

  . دهد انتخاب شده است فارسي معنا مي

طور کلي، در قرون متمادي روابط بازرگاني وسيعي بخصوص از طريق جادة معروف  به  

 ةدر سلسل. فارس تا بنادر چين، ميان چين و ايران وجود داشته است ابريشم و از راه درياي خليج

» چانگ آن«دداشتهاي تاريخي در طبق يا. چين، شمار پارسيان در چين بسيار بوده است» تانگ«

هايي تأسيس شده بود و در آنجا صداي  آتشکده» تانگ «ةپايتخت سلسل) آن امروزه شهر شي(

بعد از اينكه اعراب ايران را . دين زرتشتي دين رسمي ساسانيان بود. رسيد موسيقي به گوش مي

قامت کردند و از ماموران اشغال كردند بسياري از پارسياني که به چين آمده بودند، در آنجا ا

تبار اعتقادات و رسوم خود را  بيشتر اين زرتشتيان و مهاجران ايراني يا ايراني. رتبة چين شدند عالي

کتيبة مقبرة ماسيس، زني از خاندان » آن شي« ميالدي در حومة غربي شهر ١٩٥٥سال . حفظ کردند

. خط چيني حکاکي شده استمتن اين کتيبه به دو خط يعني خط پهلوي و . سوران کشف شد

روي اين کتيبه هم . متن کتيبه دربارة ماموريت سوران و زمان درگذشت ماسيس همسرش است

دهد که  موضوع اين کتيبه نشان مي. شود متن نماز در برابر اهورامزدا و تاريخ زرتشتي ديده مي

ه و پيروان مؤمن سوران و همسرش از نسل ايرانيان بودند که از دوران ساسانيان به چين آمد

در ايران پس از . از انقراض ساسانيان تا فوت ماسيس دويست سال فاصله است. زرتشتي بودند

ورود اسالم تعداد پيروان زرتشتي بسيار پايين آمد ولي در چين همچنان پيروان زرتشتي مانند اين 

ي پنجاه قرن بيستم آن، که تا سالها» ةپرس« پارسيان و مراسم ةدهکد. شدند زن و همسرش پيدا مي

دهد و از  نيز باقي مانده بود، از يک طرف دوستي بين مردم دو کشور چين و ايران را نشان مي

  .آيد حساب مي اي فرهنگي مربوط با دين زرتشتي به طرف ديگر، پديده

  
  ها نوشت پي

1. dastur-i-dasturan 

2. dastur 

3. ervad 

4. herbad 
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