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Abstract
Some believe that ancient mythological and literary texts solely aimed to amuse and 
entertain, and were sprouted from their feelings and thoughts, and do not regard the 
study of the ancient and mythological stories as having the definiteness and clarity 
which science is known for it. Hence, this is why mythological stories in reality convey 
the beliefs, nature, attitudes and the extent of human knowledge at some point in his-
tory. They account for one of the most important signs of civilization and an important 
factor in creating cultural ties and dominance in the past. It is on this basis that literature 
is considered as a symbol of cultural competence and civilization of various nations. 
Although Ferdosi’s Shanameh from Iran and Fēng Shén Yǎn Yì from China are in-
dependent works, numerous similarities in various fields including mythological and 
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خالصه مقاله
برخي معتقدند داستان هاي اساطیري و متون ادبي کهن، تنها براي شاد کردن و 
سرگرمي مردم اند و از احساسات و افکار آن ها پدید مي آیند و مطالعه داستان هاي 
اساطیري و ادبیات کهن را در خور آن قطعیت و صراحتي که خاص علم است 
کننده  بیان  حقیقت  در  اساطیري  داستان هاي  که  است  حالي  در  این  نمي دانند. 
تاریخ هستند و  از  انسان در مقطعي  عقاید، چیستي ها، نگرش ها، و گستره دانش 
یکي از مهم ترین نشانگان تمدن و عامل مهم برقراري ارتباط و غلبه فرهنگي در 
گذشته به شمار مي آیند. بر همین اساس است که ادبیات به عنوان نماد شایستگي 
فرهنگ و تمدن ملت ها به شمار مي آید. شاهنامه فردوسی و فنگ شن ینی هرچند 
زمینه  تشابهات مختلفی که در  بررسی  با  از یکدیگرند ولیکن  که آثاری مستقل 
یافت می  اساطیری و حماسی آن ها  از جمله پزشکی در عناصر  های گوناگون 
شود می توان چنین نتیجه گرفت که این آثار تاثیراتی از یکدیگر پذیرفته اند که 

این خود نشان از قدمت روابط تاریخی میان ایران و چین دارد.
واژگان کلیدی: تاریخ پزشکي، پزشکی ایرانی، پزشکی چینی، شاهنامه ، فنگ 

شن یني

مقدمه
ادبیات فارسي به سروده ها و نوشته هاي رزمي و پهلواني  حماسه: حماسه در 
گفته مي شود؛ بخصوص آن دسته از سروده ها و نوشته هایي که به بیان افتخارات 
و جنگاوري ها مي پردازند.1 اصوال آثار حماسي در میان ملت هایي بوجود آمده اند 
که عالوه بر داشتن تاریخي کهن، بر ملیت و تمامیت مرزهاي خود آگاهي کامل 
داشته اند و درحفظ آن در برابر بیگانگان تالش مي کرده اند. از همین رو است 
بسیار کهن  با تمدن و فرهنگ  نوع آثار کهن عموما ویژه ي کشورهایي  این  که 
آثار  نمود.  اشاره  یونان  و  ایران، چین، مصر،  به  توان  از آن جمله مي  هستند که 
حماسي را مي توان از منظرهاي گوناگوني طبقه بندي نمود که از لحاظ موضوع 
به پهلواني، اساطیري، تاریخ، دیني، عرفاني، عاشقانه، تمثیلي، طنز و فکاهي تقسیم 

بندي مي شوند.2
اساطیر: اساطیر، جمع مکثر اسطوره است که در فهم عامه معني خیالي و غیر 
و  داستان  باید  را  اسطوره  حقیقت  در  اما  دارد؛  اي  افسانه  جنبه  بیشتر  و  واقعي 
با  بیان عقاید و چیستي ها که پیوندي ناگسستني  به  سرگذشتي مینوي دانست که 

فرهنگ و تاریخ و دانش یک ملت دارند، می پردازد.3، 4 
ترکیب واژه ي  تعریف  به  توانیم  مي  حال  شده  ارائه  توضیحات  به  توجه  با 
شرح  که  بدانیم  ادبي  آثار  از  اي  گونه  را  آن  و  بپردازیم  اساطیري-حماسي 
از  ریشه هایي  با  تاریخي  بستري  در  که  است  جنگاوري  و  پهلواني  داستان هاي 

اعتقادات فرهنگي، دانشي، و ملي یک ملت شکل گرفته است.5
در ادامه ضمن معرفي دو اثر اساطیري-حماسي زیر- یعني شاهنامه فردوسي از 
ایران و فنگ شن یني از چین - که با هدف بررسي روابط پزشکي دو کشور ایران 
و چین انتخاب شده اند، به 5 مورد از تشابهات داستاني این دو اثر در مباحث و 

آموزه هاي پزشکي پرداخته شده است.

شاهنامه فردوسي
شاهنامه؛ اثر حکیم ابوالقاسم فردوسي، بزرگترین و برجسته ترین سروده حماسي 

1- Safa, 1954: 3-5.
2- Ibid.
3- Amouzgar, 1995: 88.
4- Amouzgar, 1998: 91-102.
5- Amouzgar, 1995: 88.
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medical elements are to be found. It can be concluded that the effects of each of these 
works have acknowledged the signs of old historical relations between Iran and China.
Key words: History of Medicine, Persian Medicine, Chinese Medicine, Shahnameh, 
Fēng Shén Yǎn Yì
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جهان است که سرایش آن به زعم سراینده پس از 30 سال در سال 1010میالدی 
به انجام رسیده و دربرگیرنده شصت هزار بیت است.6 این اثر اساطیري-حماسي 
دربرگیرنده تاریخ ایران از زمان پادشاهان پیشدادي تا حمله اعراب به ایران است 
و یکی از مهمترین منابع تاریخ ایران به شمار مي آید.7 شاهنامه فردوسی در ادبیات 
بنیاد  پیشنهاد  به  میالدي  در سال 2010  است چنان که  شناخته شده  جهان کامال 
فردوسي از ایران، هزاره ي شاهنامه در یونسکو به ثبت رسیده و کشورهاي بسیاري 
از جمله فرانسه و آلمان براي گرامیداشت این رویداد برنامه هاي مختلفي برگزار 

کردند.8، 9
شاهنامه از 3 بخش پهلوانی، اسطوره ای و تاریخی تشکیل شده است که بخش 
تاریخی آن یکی از ویژگی های مهم کتاب بشمار می آید چرا که با نظمی منطقی 
و واقعی پیش رفته و دوران پادشاهی شاهان باستانی ایران را از کیومرث10 تا زمان 
حمله اعراب به ایران در سده هفتم میالدی در بن مایه های اساطیری و پهلوانی به 

تصویر کشیده است.11، 12   

فنگ شن یني
اثر مستقل از یک نویسنده  فنگ شن یني13، بر خالف شاهنامه فردوسي یک 
آن  نشر  و  نگارش  در  چین  گمنام  فالسفه  و  شعرا  از  کثیري  گروه  بلکه  نیست 
شرکت داشته اند. با این حال محققین حوزه تاریخ چین بر این باورند که تدوین 
فنگ شن یني بین سال هاي 1368میالدی الي 1644میالدی در زمان سلسله مینگ 
گرفته  صورت  سین،  سي  لو  یا  لین14،  جنگ  شو  فرد:  دو  این  از  یکي  توسط  و 
است.15 این اثر شامل 100 فصل است که به حوادث و جنگ هایي مي پردازد که 
در زمان پادشاهي چو وانگ16 اتفاق افتاده است و خدایان، فرشتگان و سایر عناصر 
اساطیري را در خالل این رخدادها دخالت مي دهد. شروع منظومه چینی از زمان 
سقوط سلسله شانگ در حدود قرن 11 پیش از میالد است. فنگ شن یني بیشتر به 
مجموعه اي از حکایت هایي شفاهي می ماند که بعدا با دخل و تصرفاتي در اجزاي 

داستان اصلي به صورت منظوم و مکتوب در آمده است.17، 18

تشابهات پزشکي شاهنامه فردوسي و فنگ شن ینی
شاهنامه فردوسی و منظومه فنگ شن ینی به عنوان کتاب های ادبیات و تاریخ 
ملت های  در  جغرافیایی  و  دینی  اجتماعی،  سیاسی،  زمینه های  کلیه  در  اساطیری 
خود شناخته می شوند. اما  نکته قابل توجه وجود مباحث و آموزه های پزشکی در 
هر دو اثر است. به اعتقاد پژوهشگران، تشابه اساطیر در فنگ شن ینی با شاهنامه 
فردوسی بسیار زیاد است اما شاهنامه فردوسی به واقعیت نزدیک تر است و اساطیر 
ایرانی شکل واقعی تری نسبت به اساطیر فنگ شن ینی دارند.19، 20 محققان بسیاری 
بر روی شاهنامه فردوسی و جنبه های پزشکی و درمان آن کار کرده اند. اما آثار 
محدودی را در ارتباط به شباهت های درمانی بین شاهنامه فردوسی و شاهنامه چینی 

می توان یافت.

1- درمان نابینایی
بر اساس دستوري که یک پزشک  بر دیو سفید، رستم  در داستان غلبه رستم 
آنان  به  را  همراهانش  و  کاووس  بینایي  اینکه  براي  است  داده  وي  به  فرزانه 
بازگرداند بایستي جگر دیو سفید را درآورد و خون آن را درون چشم هاي افراد 
بیان شده  نیز  نابینایی در فنگ شن یني  کور شده بچکاند. این شیوه درمان براي 
است. بر اساس متون دینی تائوئیستی آمده است که: شش اندام درونی، شامل تمام 
»لونگ-  جگر  »ِشن«  می شود.  نامیده  »شن«21  که  است  آدمی  روان  از  بخشی  یا 
که  کسی  یعنی  است  »هن-مینگ«23  به  ملقب  و  دارد  نام  اژدها«  »دوِد  یا  ین«22 
روشنایی در آوراره های خود دارد. بنابراین خون جگر دیو سفید به اعتقاد باستانی 
تائوئیست ها دارای روشنایی است. این یکي از معدود مواقعي در شاهنامه فردوسي 

Medical Parallels between Two Works of Mythology and Epics

6- Ferdowsi, 2010.
7- Safa, 1954: 3-5.
8- Dehkhoda, 1998.
9- Chien et al, 1992.
به روایت شاهنامه، و آدم  ایرانی  10- نخستین شاه 

ابوالبشر به روایت اوستا است.
11- Safa, 1954: 3-5. 
12- Ramezan mahi, 2005.
13- Feng- shen Yen-I or  Fēng Shén 
Yǎn Yì.
14- Xu Zhong Lin.
15- Chien et al, 1992.
16- Chou Wang
17- Liu Ts’un-jen, 1983.
18- Chien et al, 1992.
19- Ramezan Mahi, 2005.
20- Coyajee, 1965.
21- Shen
22- Long-yan
23- Han-ming
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است که بدون اینکه توجیهي براي اینکار ارائه شود یک روش درماني گفته شده 
است. فردوسی در شاهنامه علتی برای این نحوه درمان که به رستم پیشنهاد شده 
است ذکر نمی کند، تنها نکته ای که ذکر میشود این است که این روش درمانی 
دستور العمل یک پزشک فرزانه است. اما همان طور که اشاره شد این مطلب در 
آموزه های تائوگرایان باستان دارای توجیه درمانی است. اینکه یک روش درمانی 
در شاهنامه فردوسی یک توجیه پزشکی از چین دارد نکته قابل توجه ای است که 
می تواند گستره روابط پزشکی ایران و چین را در سال های خیلی دورتر نشان دهد  

و اینکه احتماال اثر شفا بخشی جگر از همین آموزه کهن چینی گرفته شده است.

2- نوش دارو
شاید بتوان تنها تفاوت مهم در این داستان را با شاهنامه فردوسی در پایان خوش 
آن دانست. رستم شاهنامه چینی )فنگ شن ینی(، لی- چینگ24 و پسرش نو -چا 
و حتی خصوصیات  قسمت ها  کلیه  در  داستان  شباهت  دارد.  نام  نوچا25  لی-  یا  
اخالقی شخصیت ها در فنگ شن ینی با شاهنامه فردوسی همانند است. سیر داستان 
و بستر اصلی داستان ها نیز یکی است. به عنوان مثال رستم به دستور کاووس و لی-
چینگ به دستور پادشاه چو26 به رزمگاه می روند.27 شباهت افسانه چینی را حتی 
پهلوان، رشد آن ها در کودکی، سرنوشت  دو  توانمندی  و  قدرت  بازو بندها،  در 
غیره  و  پسران  جوانمردی  آن ها،  شدن  عاشق  نحوه  و  پسران  جنگ های  مادران، 
العاده برای تسکین و درمان  می بینیم. در هر دو داستان پدران از نیروهای خارق 
خود و آرامش روانی در میدان رزم کمک می طلبند. در شاهنامه فردوسی، رستم 
برای نجات سهراب از مرگ، طلب نوشدارو )در اوستا )انوشا( و در زبان پهلوی 
)انوش( به معنی بی مرگ آمده است. واژه )نوش( در زبان فارسی در مقابل )زهر( 
است. نوشدارو مترادف است با انوشا، انوش، پادزهر و تریاق( می کند اما کاووس 
از ارسال به موقع نوشدارو سرباز می زند. گرچه در فنگ شن ینی سخنی از نوشدارو 
نیامده است اما لی- چینگ از استاد دائوئیست خود با نام، تای- ای- جن- رن28یا  
جن- تائو- تنگ- جن29 که پزشکی با مهارت بسیار است کمک می طلبد و او 
با دانش خود نوچا را از مرگ نجات می دهد.30 معادل نوشدارو را می توان قارچ 
جاویدان در فنگ شن ینی نیز دانست. البته استفاده از این قارچ در داستان رستم 
و سهراب نیامده ولی خصوصیات درمانی و معجزه ای این قارچ جاویدان، دقیقا 
مشابه به نوشدارو است، به طوری که هر دو دارو می توانند انسان را از مرگ نجات 
اما همان طور که گفته شد در شاهنامه چینی، برای درمان نوچا از علم و   دهند. 

مهارت یک پزشک استفاده می شود نه قارچ جاودان.

3- اشاره به گیاهان و خواص دارویی آن ها
اشاره به گیاهان و خواص درمانی آن ها در متون باستانی بیانگر این است که در 
پزشکی کهن، داروها از گیاهان به دست می آمده است. نام گیاهان دارویی در 
متون ادبی نشان دهنده اهمیت شناخت و رواج گیاهان دارویی بین ایرانیان است.31 

در ابتدای شاهنامه نیز به اهمیت گیاهان دارویی در درمان اشاره شده است.

چو بان و چو کافور و چون مشک ناب       چو عود و چو عنبر چو روشن گالب

                 پزشکی و درمان هر دردمند        در تندرستی و راه گزند32

همچنین در داستان رستم و اسفندیار، اشاره به خواص گیاهانی را می بینیم که 
تعدادی از قرینه های آن ها را در ادبیات کهن چین نیز می توان مشاهده کرد.33 گیاه 
کاسیا34، صنوبر، کاج و دیگر درختان زندگی بخش )گیاه جاودانگی یا زندگی 
بخش یا همان گیاه جاودانگی در داستان گیلگمش35 است.36  این گیاه را اولین 

24- Li Ching
25- No-cha or Li No-cha or Ne- Cha.
26- Chou Wang (ruled from 1154 to 
1123 B.C.)
27- Coyajee, 1961.
28- Tai-Yi-Zhen-Ren.
29- Jen-Tao-Teng-Jan.
30- Ramezan Mahi, 2005.
31- Ghazavi, 2005.
32- Ferdowsi, 2010.
33- Coyajee, 2005.
34- Cassia.
یک  که  گیلگمش  حماسه  اصلی  شخصیت   -35
پیش  سال   2700 به  متعلق  آکدی  حماسی  سروده 

از میالد است.
36- Sanders, 2009.
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بارها  باستانی چین  ادبیات  از جمله گیاهانی هستند که در  ماده درمانی می دانند( 
به آن اشاره شده است. درخت هایی که تندرستی و طول عمر، نیرو، جاودانگی 
چین  دریای  کرانه های  را  آن ها  رویش  محل  و  می بخشند  بیماران  به  زندگی  و 
می دانند. جایگاه تقّدس این گیاهان در هر دو شاهنامه قابل تامل است. در شاهنامه 
»آیین  یا  کاسیا«  »آیین  نیز  در چین  و  اشاره شده  »آیین درخت گز«  به  فردوسی 
درخت« ذکر شده است. درخت گز و پرنده سیمرغ در شاهنامه فردوسی با درنا 
و درخت کاسیا  همانندی دارند. به گفته ِد گروت37: »اشکال شگفتی که گاهی 
قسمتی از گیاهان پیدا می کنند باعث رواج عقیده )جان داری( این گیاهان در چین 

شده است«.38
وی همچنین داستان مردی را نقل می کند که در آستانه مرگ بود و با خوردن 
گیاه زندگی بخش جوانی و نیروی حیات به او بر می گردد. در شاهنامه فردوسی 
آمده است که پس از زخمی شدن رستم توسط اسفندیار، کمک سیمرغ به رستم 
باعث نجات وی می-شود و مالیدن پر های مرغ معجزه گر بر روی زخم ها باعث 
بهبودی آن ها گردید. سیمرغ در شاهنامه در واقع نماد پزشک و حکیمی است که 

به درمان بیماری های مشکل می پردازد.39

ازو چار پیکان بر بیرون کشید          به منقار از آن خستگی خون کشید

             بر آن خستگی ها بمالید پر         هم اندر زمان گشت با زور و فر

       بدو گفت کین خستگی ها ببند         همی باش یک هفته دور از گزند

           یکی پر من تر بگردان به شیر        بمال اندر خستگی های تیر40

به اعتقاد چینیان پرندگان درنا دارای روح زندگی بخش و درمان گر هستند و بر 
شاخه های درخت کاسیا با بلندی سه هزار متر آشیانه دارند. محل زندگی سیمرغ 
نیز درخت گز است. از طرفی همان طور که میوه درخت گز درمانگر است، در 
چین نیز میوه درخت کاسیا زندگی را باز می گرداند.41 در توصیف درخت گز در 

شاهنامه آمده  است:

گزی دید بر خاک سر بر هوا          نشست از برش مرغ فرمانروا42

در شاهنامه چین اشاره به پرنده ای با نام »مرغ رخ« نیز هست که احتماال همان 
»ختو« است.43 برخی ختو را معادل سیمرغ و برخی دیگر مرغ درنا را معادل سیمرغ 
می دانند.44 هر دو پرنده چینی شباهت هایی با سیمرغ دارد. مرغ رخ دارای سرشتی 
دو گانه است، یعنی گاه به صورت پرنده ای است و گاه به صورت پیرمردی پارسا 
با نام »جان دنگ دائو جن« در می آید که می توان این پیرمرد پارسا  و درمانگر 
را با پزشک روحانی ایرانی»سئنه« مقایسه کرد. نام مرغ رخ یا ختو بارها در متون 
به  را  نام آن  برخی  ایرانیان آمده است و  ادبی، جغرافیایی و حتی طبی  تاریخی، 

معنی »بزرگ« نیز تعبیر کرده اند.45 

4- تولد زال و رستم
نام بیماری ها و گاه  به  یکی از نکات مهم در شاهنامه فردوسی اشاره های وی 
نحوه درمان آن ها است؛ از جمله بیماری آلبینیسم46 و نحوه تولد نوزاد به روش 
سزارین را می توان نام برد. افسانه چینی هائو- گی47 شباهت زیادی به تولد زال 
با موهای سپید )بیماری آلبینیسم( دارد.48 در شاهنامه فردوسی، سام پدر زال بعد 
از تولد کودکش او را رها می کند تا بمیرد، اما سیمرغ از او مراقبت می-کند. در 
افسانه چینی نیز هائو-گی  نخستین پسر خانواده با موهای سفید )مانند بره( به دنیا 

201

37- De Groot.
38- Morad Ganje et al, 2012.
39- Ibid.
40-  Ferdowsi, 2010.
41- Christie, 1997.
42-  Ferdowsi, 2010.
43- Tonekaboni, 1669.
44- Ibid.
45- Rastgary Fasayi, 1990.
46- Albinism.
47- Hau-ki.
48- Azari, 1988.
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می آید و پدر از تولد چنین نوزادی خجالت می کشد و به همین خاطر او را رها 
می کند تا بمیرد. اما بعد از مدتی هیزم شکنان کودکی را می بینند که پرنده ای به 
منظور حفظ و حمایت او بال هایش را از هم گشوده است. از شباهت های دیگر 
این دو داستان می توان به نحوه تولد رستم از طریق سزارین نیز اشاره کرد. فردوسی 
بیش از پنجاه بیت را به نحوه تولد رستم پرداخته است. وجود اصطالحات پزشکی 
معادل  فسون«  پر  دل  بینا  »مرد  جراحی«،  »چاقوی  معادل  آبگون«  »خنجر  چون 
»جراح«، شکافتن و بخیه کردن، استفاده از داروی بیهوشی، استفاده از پماد برای 
بهبود جای زخم و غیره  بخشی از توضیح علمی غیر قابل انکار مباحث پزشکی 
با  در شاهنامه فردوسی است.49 در شاهنامه چینی، دو روایت یعنی تولد نوزادی 
یعنی  چین  تاریخی  شخصیت  مشهورترین  تولد  در  سزارین،  و  آلبینیسم  بیماری 
به مدت 72 سال  این روایت وی  دائو آمده است. در  بنیانگذار  الئودزو، حکیم 
در ُزهدان مادر خود می ماند و سرانجام بعد از عمل سزارین در حالی که موهایی 

سفید داشت به دنیا می آید.50

5- رویش گیاه دارویی از خون
ایرانی  نمونه  با  نظیری  بی  ینی که شباهت  فنگ شن  افسانه های  از  دیگر  یکی 
نام  در  شباهت  است.  گیائو51  یین  یا  کیائو  ین  نام  با  سیاوش  داستان  دارد،  خود 
شخصیت ها نیز به چشم می خورد؛ به طوری که سودابه در افسانه چینی سودا-گی 
یا سو تا کی52 نام دارد. بر طبق شاهنامه فردوسی محلی که خون سیاوش بر زمین 

ریخته می شود گیاه می روید.

گیاهی بر آمد همانگه ز خون            بدانجا که آن طشت شد سرنگون

گیاه را دهم من کنونت نشان            که خواهی همی خون آسیاوشان53

در افسانه ها این چنین آمده است که گیاه خون سیاوشان را هر چه بِبُرند باز هم 
می روید. گیاه خون سیاوشان، گیاهی دارویی است که هنوز هم در درمان استفاده 
می شود. این گیاه دارویی جزء گیاهانی بود که به چین صادر می شد و در متون 
طبی و دارویی آن ها دیده می شود. در افسانه چینی نیز سیر و روند داستان یکی 
دارویی سبز  گیاهان  با رویش  زمین می ریزد  به  کیائو  ین  است، محلی که خون 
می شود، داستان سودابه با نام سو تا کی و  داستان کیکاووس با نام چو وانگ54 نیز 
از جمله افسانه هایی هستند که شباهت بی نظیری در خصوصیات اخالقی و رفتاری 

با روند یکسان داستان دارند.55

نتیجه  گیری
   در تاریخ ادبیات به ندرت می توان دو اثر حماسی و ملی متعلق به دو تمدن مختلف 
مشترکاتی  دارای  حد  این  تا  اساطیری  نمادهای  و  شخصیت ها  در  که  کرد  پیدا 
باشند. قدمت روابط دو تمدن کهن آسیایی ایران و چین به اولین تبادالت تجاری 
و سیاسی از طریق جاده ابریشم خاکی باز می گردد. سال نامه نگاران چینی نیز در 
ذکر حوادث و وقایع کشور خود به اخالق و صفات پارسیان اشاره کرده-اند که 
گویای این است که دو تمدن کهن ایران و چین از حدود 2500 سال پیش از میالد 
از طریق جاده ابریشم خاکی و بعدها جاده ابریشم آبی با یکدیگر در ارتباط بودند. 
جاده ابریشم عالوه بر انتقال اسطوره ها، در علومی مانند طب، نجوم، ریاضیات و 

علوم دیگر نقش موثری داشته است.  
زمینه های داستانی،  تمامی  فردوسی در  با  شاهنامه  ینی  بسیار  فنگ شن  شباهت 
شخصیت پردازی قهرمانان و گاهی حتی تشابه در نام شخصیت ها بسیار شگفت 
انگیز است. تفاوت در شاهنامه ها تنها در نام مولفان و برخی شخصیت ها است و 

49- Brewster, 1972:115-122.
50- Liu Ts’un-jen, 1961.
51- Yin Kiao.
52- Su Ta-Ki.
53-  Ferdowsi, 2010.
54- Chou Wang.
55- Coyajee, 1983.
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درباره  قطعی  می شود. حکم  تمام  شیرین  پایانی  با  چینی  شاهنامه  در  داستان  گاه 
زمان ورود اساطیر ایرانی به چین و یا بالعکس کار مشکلی است؛ اما بدون شک 

دو کشور در طول زمان از یکدیگر تاثیراتی گرفته اند.
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