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  چکیده 
اط عا  تاریو  ح ایت از روابط دیرین ایران و چین دارد. در دور  اس س ، سیلمانان به دریی   

سوتلف از دمله بازرگان  از طریق  ش   و دریا را  چین را در پی  گرفته و بر   از آنها اقی ام  

تیوان از سیلیمان    نمودن . از سیان این اکیوا  سی     هنیالبه ثالت سشاه ا   ود از این سرزسین ک

التیواریخ ییا همیان     تادر سیراف  نام برد که  یاطرا  و سیفرناسه او از سیفر بیه چیین در سلییله      
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 مقدمه

سلمین در جیرافیا مهنوع و اموزنده ات  و تیر و تفر به دالیتل مخهلتف از   اثار م

جمله تفر هج  تجارت و الب علم در نرر انان اهمی  داشهه ات . از همین روت  که 

بینیم ینج قرن قبل از مارکویولو  یک تیاآ مسلمان بته نتاد تتلیمان تتاجر از چتین       مى

زید تیرافى باقى ات . موضوعی کته   ابو دیدن کرده ات  و وصف مشهودات او در روای 

کند  ع قه به وصف غرایب در این اثار ات  و این ع قته تتا    در این میان جلب توجه می

انتد. بایتد دانست  کته      امیز م هان را ذکتر کترده   هدى ات  که ههى ترگرش  افسانه

دریتا تتا    شد  انهتا از راه  اا عات جیرافیاى مسلمین به هدود قلمرو خ ف  محدود نمى

چین و هند و کره و ژاین تفر کردنتد و از راه زمتین  اتتیاى مرکتزى و ههتى چتین را       

  .61: 6163دیدند و شناخهند )ابن فقیه  

ظتاهراً نخستهین    نبتود   چنداناگاهی مسلمانان از چین از قرن اول تا تود هجری 

. بتوده اتت   خطتا    بتن  ها در دوران ات د در ع ر خ ف  عمر برخورد اعرا  با چینی

اند که وقهى در ایّاد خ ف  عمر  بندر ابلّ  در نزدیکی ب تره بته دتت  عربتان      نقل کرده

  .666: 6113هاى چینى در انجا بود )کراچکوفسکی   افهاد  کشهی

همزمان با تثتیس بیداد و توتعه و رونق دو بندر ب ره و تیرا   فعالی  اعترا  و  

اتاس ابادانی و شکوه و رونق دو یز گسهرش ییدا کرد. ایرانیان مسلمان در کار بازرگانى ن

فتارس بتیا از هتر      بندر ب ره و تیرا  و دیگر بازارهای مکاره دوران ات می در خلتیج 

  66: 6131چیز مرهون تجارت مسهقیم با دو ترزمین هند و چین بوده ات  )قرچتانلو  

ن و چین همتین بتس    . در اهمی  نقا تیرا  در تجارت بین ایرا12: 6116اقهداری  

  .111: 6116دانتد )مقدتتی     الهقاتیم تیرا  را درگاه چتین متی   که مقدتی در اهسن

ترین راهى بتود کته    اوالنى  فارس به بندر کانهون راه دریایى از خلیج  ابق اتناد معهبر

در منتابع    کردند. در اغتاز اتت د   اى مى برای رتیدن به چین ایرانیان و اعرا  مسلمان

هتا ایرانیتان را    )ایرانتى  اشتاره فتراوان شتده اتت . چینتى       "یوته"هاى کشهى چینى به
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  611 :6131)قرچتانلو    گفهنتد  مى"تاشیه"عر  زبان ایرانى را  گو و مسلمانان زرتشهیان یارتى

هاى چینتى   در مقایسه با کشهى مسلمانانهاى  هر چند کشهى . 22-21: 6126تیرافی  

  کترد  هاى بزر  انها را تهدید مى مواجه شدن با والکوچک بود و در اقیانوس هند خطر 

هاى دریتایى دور و دراز و یرخطتر تتن در     با شجاع  و شکیبایى به مسافرت با این هال 

  .215-211: 6112  مقبول  25: 6126)تیرافی   دادند مى

برخی از بازرگانان با تحمل خطرات به این تفرها اقتداد کترده و مشتاهدات ختود را     

ییا توان به تلیمان تاجر تیرافی اشاره نمود. البهه  هند و از جمله این اشخاص مینوش می

  از تلیمان تاجر تیرافی  در ان روزگار )نیمه اول قرن تود  بعیى از مستلمانان بته چتین   

امتده اتت . منبتع ایتن شتواهد کهتابى از        6رتیده بودند و این مطالتب در تتاریخ اباضتیّه   

گویتد یکتى از    فّى در نیمه اول قرن تود هجری ات  که متی ابوتفیان محبو  عبدى  مهو

مشایخ فرقه مرکور  ابوعبیده عبداهلل بن قاتم  که از علماى بتزر  و تتاجر معترو  دوران    

رفهه ات . اما تتاریخ تتفر     خود بود و به کار دادوتهد اشهیال داش   براى تجارت به چین

هتاى   یر بن میمون که ظاهرا در هدود قرنتاجر اباضى دیگرى نیز به ناد ناو معلود نیس   

زیس   از انجا به چین رف   اما هیچ گونه تف تیلى از ایتن    دود و تود هجری در ب ره مى

توان این تاجران اباضى را به منزلته هموارکننتدگان راه    تفر به دت  نیس . به هر هال مى

 . 666: 6113سکی    کراچکوف66براى تلیمان تاجر معرو  و ابن وهب دانس  )تیرافی  

 تلیمان تاجر نیز به چین تفر کرد و مشاهدات خود را از چین یادداش  نموده ات .

 

 گذر  بر حدود و اوضاع سیاسی چین، ارتباط مسلمانان و چینیان

زبتان   ترین کها  جیرافیاى عمومى برجاى مانده به قدیمیدر کها  هدودالعالم که 

   165: 6121اتت  )رضتازاده شتفارودی     ده تثلیف شت  ق. 112ات  و در تال  فارتى

نتاهیهی اتت  کتی مشترق او دریتای اقیتانوس       »هدود چین را چنین ذکر شده اتت :  

                                                 
 ای از خوارن فرقه. 6
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میتر  وی   6مشرقی ات  و جنو  وی هدود واق واق و کوه تتراندیب و دریتای اعرتم.   

هندوتهان و تب  ات  و شمال وی هدود تب  و تیزغز و خرخیتز و گوینتد کتی ملتک     

«    ناهی  دارد که هر روزی از تال  مال یک ناهی  به خزینته ارنتد  چین  تی د و ش

خرداذبه از نویسندگان قرن تتود    . ع وه بر این کها   ابن611-613: 6112)هدودالعالم  

اوری اا عتات   که مسئولی  ریات  دیوان برید را داش  و به همین دلیل موفق بته جمتع  

ی و منااقی چتون چتین شتده اتت   در کهتا       های تجار ای در توصیف راه مفید و ارزنده

گویتد:   الممالک خود همین هدود را برای چین ذکر نموده اتت ؛ انجتا کته متی     و المسالک

شود و از غر  بته هنتد و در مشترق چتین      مرز چین از دریا به تب  و ترکسهان خهم مى»

یته دریتاى    . چتین تترزمینى در ناه  52: 6116خرداذبته    )ابن« اقواق قرار دارد ترزمین و

  .1مشرق مهمایل به جنو  ات  که در شمال ان ترزمین ترکان قرار دارد )همان  

ها ارتبا  بود و یتس از ظهتور اتت د ایتن      از گرشهه بین ایرانیان و اعرا  با چینی

های خشکی و دریتایی بتا چتین ارتبتا        ارتبا  ادامه داش . منااق مخهلف از اریق راه

مسیر جاده معرو  ابریشم بوده ات . موقعی  جیرافیتایی   داشهند و مسیر خشکی همان

های ارتباای چین با جهان غر  ان روزگتار از ایتران    کرد که راه ایران و چین ایجا  می

توانسهند به چین بروند. جاده معترو    بگررد و در مقابل  غربیان هم فقط از راه ایران می

شتد و   الیه شرق و شمال چین شروع می ابریشم تبلور عالی این ارتبا  ات  که از منههی

یس از گرشتهن ازفت ت یتامیر و عبتور از خراتتان ایتران و شتهرهای دیگتر در نهایت           

رتید و از انجتا چتین را    خاورمیانه را یش  تر نهاده و به شهر صور در کنار مدیهرانه می

خود مستیر   . یعقوبی در البلدان 1: 6113کرد )خان محمدی   به افریقا و ارویا مه ل می

خشکی تفر به چین را ذکر کرده ات . البهه مطالب وی با ان چه کته از جتاده ابریشتم    

                                                 
ها  دریاهتا   اند که گرداگرد ان را ا  فرا گرفهه ات .تماد خلیج دانسهه . مهقدمان خشکی را به صورت برامدگی می6

انتد   .. نامیتده .های بحر محیط  دریتای اعرتم  اوقیتانوس و    . ان را به ناداند دانسهه و خورها را منشعب از این دریا می

  ابوالفتدا   3ص  16و  11شتماره   26 و بهتار   21  زمستهان  "هف  اقلتیم "   6163)نک:محمد هسین یایلی یزدی)

  .22-23تقویم البلدان  ترجمه: عبدالمجید ایهی  تهران: بنیاد فرهنگ ایران  صص 
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هتای دیگتری هتم     دهد و این معر  ان ات  کته راه  شناتیم  اندک تفاوتی نشان می می

 . مسعودی در مرون الرهب از ییرمتردی  3برای ارتبا  با چین وجود داشهه ات )همان  

تا چین تفر کرده ات  و این موضوع بیتانگر اتتهفاده از جتاده     برد که از خراتان ناد می

 . راه دیگتر ارتبتا  ایرانیتان و    656: 6116ابریشم برای تفر به چین اتت  )مستعودی    

ها از اریق راه دریایی بود. راه دریایی چین تابع وزش بادهای موتمی  مسلمانان با چینی

  کند. بته علت  عتاری بتودن ایتن      توانس  با ان هرک نما می بود که کشهی بدون قطب

هتا از هرگونته ابتزار دریتانوردی مستافرت یوشتیده از انتواع خطترات بتود و اگتر            کشهی

کردند و مستافر وقهتی بته     هایی هف  بار این راه را رفهه و بازگشهه بود  تعجب می کشهی

انگاشت    کرد و بازگش  به وان را نزدیک به محال متی  رتید  بسیار تعجب می چین می

الهواریخ چنان بته دقّت  توصتیف شتده اتت  کته         . این راه در تلسله551: 6112هز  )م

   .666: 6113هتتای امتتروزی وجتتود دارد )کراچکوفستتکی   امکتتان ترتتتیم ان در نقشتته

کند: از تیرا  از راه دریا تا مستقط  بتر تتاهل     تیرافی این مسیر را اینگونه توصیف می

بر تتاهل ماالبتار رتتیده تتتس از تنگته یالتک در       جزیره العر  رفهه و از انجا به کلم  

رفهه و از انجا بته کلبتره    6شمال جزیره تی ن و خلیج بنگال گرشهه تا جزیره لنکبالوس

بر تاهل غربى ماالیا ییا رفهه و از انجا به جزیره تیتومن در جنتو  غربتى ماالکتا و از     

اینان رتتیده و تتتس از   انجا به دماغه تن ژاکو  نزدیک تایگون و از انجا به جزیره ه

عبور کرده و تا بندر خانفو  یا کانهون جدیتد    تنگه واقع میان این جزیره و ترزمین چین

بیشهر از چهار ماه اول کشتیده اتت  و     ییا رفهه ات . تفر دریایى از مسقط تا چین

دى ها یا به گفهه یونانیان  یریتلوس ]دریتانور  تلیمان در توصیف خود به یاداورى منزلگاه

ها به مقیاس روز و گاه به فرتخ بتس نکترده  بلکته توصتیفى      [ و تعیین مساف  اکهشافى

هاى مخهلف و شهرها و مردد و مح والت و م نوعات  زنده از تواهل و جزایر و بندرگاه

  ابتن خرداذبته    51- 11: 6126و کاالهاى بازرگانى به جتاى گراشتهه اتت  )تتیرافی      

                                                 
 بار. یکى از جزایر نیکو6
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هتای مهقتارن بتا هیتور       . اشتنایی بتا تلستله   666 :6113  کراچکوفسکی  56: 6116

تتر در زمینته تترزمین     تواند راهگشای تحقیق بیشهر و دقیتق  مسلمانان در چین  نیز می

چین باشد. در کها  تاریخ جدید تانگ امده ات  که: نخسهین مبلیان ات می عر  کته  

و ایتن تتاریخ   د. وارد چین شدند  156ق.  16توتط خلیفه تود فرتهاده شدند  در تال 

م اد  با بیس  و یکمین تال درگرش  هیرت محمد )ص  بود و درتت  صتد تتال    

د. به خلفای عباتتی   156قبل از این که چین  اتیای میانه را در جنگ تاالس در تال 

  .16: 6115واگرار کند )قربانی  

اله د. تاریخ هزار ت 156ها یعنی تال  از هنگاد معرفی ات د توتط اعرا  به چینی

د. بتا بته قتدرت رتتیدن تلستله      6166ق.  6156ا یی مسلمانان اغاز شد و در تتال  

تتال  چتین تحت  هکومت       331د.  یایان یاف . در خت ل ایتن   6166ت6366چینگ )

د.   6213تت 6112د.   یتوان )  311تت 6213د.   تتونگ )  162تت 311های تانگ ) تلسله

لهواریخ در زمتان تلستله تانتگ     . کها  تلسله ا11د.  بود )همان  6112ت6166مینگ )

  .616: 6126نوشهه شده ات  )بیات  

 

 سلسله التواریخ  

شرآ تفر دریایی تلیمان تاجر تیرافی اتت  کته    "الهند و اخبارال ین"تلسله الهواریخ یا 

 . تتلیمان  11: 6121ابوزید هسن تیرافی ان را گرداوری و اضافاتی بر ان افتزود )میرجلیلتی    

  و  ایرانی از مردد بندر تیرا  بر تاهل خلیج فارس بتود  بته چتین تتفر کترد      تیرافی بازرگانی

  .263: 6151  تمسار  65: 6126خاارات تفر خود را در کهابی به زبان عربی نوش  )تیرافی  

یتردازان معترو  بتا تتلیمان      نویسد: از تلسله ق ّته  کراچکوفسکی در مورد تیرافی می

هتایا بته هتدود تتال      دانیم  جتز اینکته ق ّته    ى چیزى نمىشود که در باره و تاجر اغاز مى

رفهه ات  و راه را چنان بته    گردد و بارها به منرور تجارت به توى هند و چین ق. بازمى211

تتلیمان    گابریل فران محقق معترو  فرانستوی و مهترجم تتفرنام    کند که  دقّ  توصیف مى
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اى  اى نوین  او را دنبتال کنتد. وى نمونته   ه توانسهه ات  بر روى نقشه تاجر از عربی به فرانسه

  .666: 6113اند )کراچکوفسکی   رفهه  خو  از تاجران عر  و ایرانى ات  که توى چین

های گوناگون فراوانی از کشورهای هند و چین و چگتونگی   تفرنامه تلیمان دانسهنی

یدهستن  زندگی مردد در این دو تترزمین در بتر دارد. ش ت  تتال بعتد از تتلیمان  ابوز      

تیرافی  تفرنامه تلیمان را خواند و اا عات فراوانی را ییرامون چتین از شخ تی بته نتاد     

رتد کته    . به نرر می66-65: 6126ابن وهب قریشی گرفهه و بدان افزوده ات  )تیرافی  

ناد اخبار ال ین و الهند را ابوزید هسن تیرافی یس از اضافه کردن مطالتب ابتن وهتب بتر     

نویسد: ابوزید کهابی را در بتاره اا عتات    مان گراشهه ات . نفیس اهمد میهای تلی نوشهه

  .65)اخر شده از هند و چین  به ناد اخبار ال ین و الهند تثلیف کرد )همان  

اا ع چندانی از خاندان و دوران زندگی)تولد و وفات  ابوزید وجود نتدارد. همتین قتدر    

زیسهه ات . و ابق گفهه وی که با مستعودی   ی میدانیم که تا نیمه اول قرن چهارد هجر می

در میان گراشهه  عموزاده مزید بن محمد بن ابردین بسهاشه فرمانروای تتیرا  بتوده اتت .    

ابوزید اغاز زندگی )کودکی و نوجوانی  را در تیرا  زادگتاه ختود گررانتده  تتتس بته تتال       

  61: 6126)تتتیرافی   انجتتا اقامتت  گزیتتده اتتت  ق. از تتتیرا  بتته ب تتره رفهتته و در 111

 . مسعودی نیز که معاصر ابوزید بود  تقریترات او و تتلیمان را تثییتد    661: 6116مسعودی  

  .661: 6116  مسعودی  61: 6111  ویلسن  65: 6126کرده ات  )تیرافی  

 

 سرزمین چین در سلسله التواریخ

 . شاهان چین5

شود و عل  ان این اتت    ه میماه یک بار دید 61به گفهه تیرافی یادشاه چین هر 

دانند و با انها باید بتا زور و   که یادشاه بر این عقیده ات  که مردد ارزش دادگری را نمی

شتود   قدرت رفهار کنیم تا در نرر انها بزر  جلوه کنتیم و ریاتت  بتا تکبتر برقترار متی      

  .12: 6126)تیرافی  
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اتت  کته بته معنتی یستر       فیفور یا بیتور ناد یادشاه بتزر  چتین  :  نام شاهان چین

نامه دهخدا فتغ بته     . در لی 615: 6116  مسعودی  15: 6126اتمان ات  )تیرافی  

معنای خدای یا ب  معنی شده ات  و یور یا فور به معنای یسر و فیفور در معنتی یستر   

شتان بستهگى دارد. اگتر     یادشاهان انها به ارزش مقاد و بزرگى شهرهایخداوند ات . ناد 

کننده شهر ات . اگر  معناى اوتنج اداره ؛نامند "اوتنج"باشد  شاها را شهر کوچک 

 . 16)تیرافی   شهرى بزر  مثل خانفوا باشد  شاها را دیفو گویند

 

امد هاصل از انح ار  امد شاه چین ع وه بر مالیات ترانه  در در:  درآمد شاهان چین

ر شاه چین بود. این کاالها عبتارت  تعدادی از کاالها بود. تعدادی از کاالها فقط در انح ا

بودند از معادن نمک و گیاهی به ناد تاخ )چایی  که در تماد شتهرها بته قیمت  گتزا      

این تماد موجودی خزانه عبارت بودنتد از: جزیته )مالیتات   نمتک و      شد. بنابر فروخهه می

  .المال شهر خودش بود )همان  . تثمین هزینه هر یادشاهى از بی 12چای )همان  

 

گرشتهه شتاهان ختود را بتا تمتاد       در چینیانگوید:  تیرافی میتدفین شاهان: نحوه 

 -کمربند چینیان بسیار گرانبهتا اتت    -ها و کمربندهایا اش از جمله لباس خانه وتایل

انتد  زیترا قبتور برختى از مردگتان را       اکنون این تنّ  را تترک کترده   اماکردند   دفن مى

 . 11)همان   را به ترق  برده بودند شکافهه و وتایل همراه مرده

 

دادخواهی نزد شاهان شیوه خاصی داشت ؛ بترای دادختواهی    :  دادخواهی نزد شاهان

نوش   در غیر ایتن صتورت بته     ای می  نزد شاهان فرد شاکی باید تقاضای خود را در نامه

بته  نامه نزد یادشتاه بترود  متردى کته      قبل از اینکه صاهبشد.  تخن او گوش داده نمی

کند  اگتر در   اش را نگاه مى هاى مردد کنار در ق ر یادشاه ایسهاده  نامه منرور دیدن نامه

کته روش   شت  نو این کسى به یادشاه نامه متى  نابر؛ بگرداند ان اشهباهى باشد  او را برمى

 -که در نامه  ناد خود و یتدرش  [موظف ات ]نوشهن نامه به شاه را بداند. نویسنده نامه 
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ف ن را  بنویسد. از این رو اگر خطایى در نامه باشد تترزنا ان بته نویستنده    ف ن یسر 

برای اینکه اشهباهی در هکم صتادره رخ ندهتد  شتاه    زنند.  گردد و او را با چو  مى بازمى

 . در هنگاد بارعاد دادن  12کرد )همان   بعد از خوردن و اشامیدن اجازه بارعاد صادر می

هتایی کته    نشتیند  تتتس نامته      میتزی بتر صتندلی متی    یادشاه در تتاالر بزرگتی یشت   

  .16برند )همان   های مردد در ان نوشهه شده ات  را به نزد او می خواتهه

ع وه بر این شیوه  در هر شهری  زنگی باالی تر شاه اویزان ات  و به نخی بستهه  

تکان بته  ترین  شده ات  که از کاخ شاه تا کنار راه عمومی کشیده شده ات  و با کوچک

تواند با تکان دادن ایتن نتخ    اید و چنانکه در هق کسی تهمی شده باشد  می صدا در می

شاه را اگاه کند تا به شکای  او رتیدگی شود؛ این برنامه در همته شتهرها بته اجتراء در     

  .12-11امد )همان   می

 

ه مدت فرمانروایی شاهان چین اوالنی ات   به اتوری کت  :  مدت فرمانروایی شاهان

انتد؛   گفهه شده ات  که هیچ یک از شاهان انها کمهر از چهتل تتال فرمتانروایی نکترده    

  .16گویند تجربه و عقل انها را کامل کرده ات )همان   می

 

نامه تفر ات . هر کتس   یکی دیگر از وظایف شاه صدور اجازه:  نامه سفر صدور اجازه

اه و خواجه شتهر ختود دو نامته    بخواهد در چین از جایی به جای دیگر تفرکند  از یادش

گیرد و نامه یادشاه برای اول راه ات . در این نامه ناد شخص مستافر و همراهتانا     می

تن او و همراهان و ناد قبیله انها امده ات . اما نامه خواجه در باره مال و کاالی همتراه  

ارد کته  هتایی وجتود د   هتا بترای ان اتت  کته در بتین راه یاتتگاه       مسافر ات   این نامه

  .11کنند تا از جان و مال انها محافر  شود )همان   مشخ ات مسافر را ثب  می

 

از رتود چینینتان بته هنگتاد    ها:  ام سوار شدن پادشاهان به کشتیرسوم چینیان هنگ

های نتاقوس ماننتد    توار شدن یادشاه به کشهی ان ات  که ییشاییا انها مردانی چو 
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شتود  از ایتن    ها از دور شنیده می زنند. صدای این چو  هم می دهند و انها را بر را هرک  می

اش  ایسهد. و هر کتس کته بتر در خانته     رو هیچ یک از مردد عادی بر تر راه عبور یادشاه نمی

  .31بندد تا ان یادشاه عبور کند )همان   رود و در را به روی خود می باشد به درون خانه می

 

 . قضاوت و دادگر  در چین1

چینیان ع وه برکارگزاران شهرها  قیاتی دارند کته در میتان انهتا قیتاوت     :  قاضی

 . مطالب کهتا  هکایت  از انهختا  یتک قاضتی مستلمان در بتین        22کنند )همان   می

وزیر یادشاه چین به خواتهه شاه  مترد مستلمانی را   »گوید:  مسلمین را دارد  انجا که می

ایند  من و   میان مسلمانانی که به انجا میدر خانفوا که جایگاه تاجران ات  به داوری 

  .51)همان  « کرده ات 

 

القیات دارند؛ انها  چینیان شیوه جالبی در انهخا  قاضی: القضات روش انتخاب قاضی

هرگاه بخواهند قاضى القیات انهخا  کنند  او را قبل از انه ا  به این شتیل  بته تمتاد    

بتاره مردمتان    شهرى یک یا دو ماه بماند و درفرتهند تا در هر  شهرهاى مهم مملک  مى

کتداد یتک از انهتا صتادقانه تتخن       شان تحقیتق کنتد و بدانتد کته     انجا و اخبار و رتود

او به تماد شهرهاى مهتم تتر زد و    وقهیتوان به وى اعهماد کامل داش .  و مى گویند می

گیرد و تریرتتهى   مىالقیاتى را بر عهده  گردد و من ب قاضى بازمىبه یایهخ    همه را دید

در هالى که اا عات و اگاهى او به تمتاد مملکت  و    .شود تماد قیات مملک  به او واگرار مى

کامل ات  و نیتازى نتدارد تتا بتا       کسانى که شایسهگى ت دى قیاوت در هر شهرى را دارند

 اى کنتد و یتا دروغتى    کسى )در این مورد  مشورت و از او تؤال نماید که ممکن ات  هیلته 

القیتات   بگوید و هیچ یک از قیات جرأت ندارند به او مطلبى بنویسند که صح  ندارد. قاضى

زند  ایا کسى هس  کته   اى  دارد که هر روز بر در تراى او بانگ مى یک جارچى )خبر دهنده

از یادشاه ینهان از چشم رعایا یا از یکى از فرماندهان و دیگر کارگزاران او داد بخواهد  بدانیتد  
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من )قاضى القیات  از ار  یادشاهم و در این کارها نیاب  دارد و او مرا به این کتار گماشتهه    که

 . 662)همان   کند جارچى این مطلب را ته بار تکرار مى ؛و دتهم را باز گراشهه ات 

اتت  کته انتان عقیتده دارنتد دو چیتز تتبب تتقو           به این دلیلاین کار قاضى 

هاى )مراکز  شاهان تابعته )اتتهانداران     هایى که از دیوان شود: اول انکه نامه هکوم  مى

شود  ممکن ات  یر از درو، و نیرنگ و تهم اشکار باشد. دود انکته   به مرکز فرتهاده مى

اش ان  نهیجته   زیرا وقهى به این کار توجه شتود   به کار داورى و داوران توجه نشده باشد

هتا و والیتات بته مرکتز  فرتتهاده       کتز اتتهان  هتا )مرا  هایى که از دیوان ات  که اوال نامه

شتوند کته    دار متى  اورى را عهدهنی دعادالنه و درت  ات  و دود انکه تنها کسا شود  مى

  .662-663)همان   دارند و در نهیجه این دو  هکوم  اتهوار خواهد بود هق را به یا مى

 

دان و تهمگران را نتاد  توان برخورد با دز های مجازات می از نمونه:  ها  مجازات نمونه

 . در 11کشتند )همتان     برد. روش انها در باره دزدان ان ات  که اگر دزد را بگیرند  می

تماد ترزمین چین کیفر دزد چه کم دزدی نموده باشد و چه زیاد  مر  اتت  )همتان    

 . در این ترزمین هرگاه یکتی از امرایتی کته زیتر نرتر یادشتاه بتزر  انجتا اتت            21

 برند )همان .   ترش را میتهمگری کند

 

 . مردم شناسی9

مردمان چین زیبارو  بلندقد  تفیدرو  یتاکیزه و مهمایتل   :  شکل و شمایل مردم چین

شان موهای خود را یش  ترشتان   ترین مردمند و زنان اند و انها تیاه موی به ترخ رویی

ا چنتین اتت     . بیشهر مردان چینی ریا ندارند و افرینا انهت 11کنند )همان   رها می

  .26)همان 
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 . مسائل اجتماعی چین3

یزنتد  یتس ان    ها گندد و برنج ات  )همان .گاهى با برنج ماهى متى  غراى چینى: خوراک

خوک  دیگتر هیوانتات     گندد  گوش  خورند  اما یادشاهان انها نان ریزند و مى را بر روى برنج مى

تازند. در تترزمین   بیرى ات  که از برنج مىشان ن  . شرا 12خورند )همان   و غیر از ان را مى

نوشند. از تترکه بترنج    شناتند و نه مى کنند. نه ان را مى )خمر  نیس  و وارد هم نمى انها عرق 

  .12کنند )همان  و نبیر و شکرینه  هلواى شیرین و چیزهایى شبیه ان درت  مى

 

دهنتد    ها قترار متى   هکنند و در ان شان شان را برهنه مى زنان چینى ترهای: پوشاک

. امتا متردان چینتى     چه بسا در تر یک زن )چینى  بیس  شانه از عان و غیر از ان ات 

اند   . زنان چینى تر برهنه11یوشانند)همان   شان را با چیزى شبیه شب ک ه مى ترهای

یوشند و کمربند   . مردد چین قبا می11یوشانند )همان   شان را مى و مردان انان ترهای

  .21ها هسهند )همان   بندند  انها زیباتر از هندی می

یوشاک مردد چین از کوچک و بزر  و در زمسهان و تابسهان هریر اتت . امتا یادشتاهان    

گرارنتد   تر به اندازه توانایى خود  انها عمامه نمى کنند و ابقات یائین از بههرین هریر اتهفاده مى

ن گفهه شده ات  که لبتاس غ متان ویتژه شتاه و      . در مرغوبی  هریر یوشاک چینیا12)همان 

فرماندهان بزر  چین از گرانبهاترین هریر چینى ات . هریترى کته ماننتد ان را بته تترزمین      

کنند. مردى از بازرگانان ترشتناس کته کستى     روى مى کنند و در بهاى ان زیاده عر  صادر نمى

بینتد کته از زیتر     اجه خالى متى    گف  که او بر تینه خو31کند )همان  به خبرهایا شک نمى

کند که این خال تنها از زیر دو لباس هریتر او ییداتت   یتس     لباس هریر او ییدات . گمان مى

کرد تا ان که خواجه به او گفت  بتراى چته دائمتا بته تتینه متن نگتاه          همننان به ان نگاه مى

در شتگفهم. خواجته    هتا نمایتان اتت      کنى  مرد بازرگان گف : از خالى که از زیر این لباس مى

خندید و تتس اتهین لباتا را به توى او دراز کرد و به او گف : ببین کته متن چنتد لبتاس     

اد. تاجر دریاف  که ینج قباى هریر بر روى یکدیگر یوشتیده اتت  و ختال از زیتر همته       یوشیده
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شود. هریترى کته چنتین وصتفى داشتهه باشتد  ختالص و بستیار ظریتف اتت .            انها دیده مى

  .32تر ات  )همان   تر و شگف  یوشند  از این هم مرغو  ایى که یادشاهان انان مىه لباس

 

های مشبک اتت . روی ایتن    بناهای ترزمین چین از چو  یا )نی  و چو :  مسکن

کنند که مانند شتیر تتفید    ای را از دانه شاهدانه تهیه می مالند و نیز ماده ها را گل می نی

 . 35کند )همان   مالند که درخششی شگف  ییدا می ا میرنگ ات  و ان را روی دیواره

های چین از چو  ات   البهه ممکن اتت  بناهتایی از    همانگونه که ذکر شد  دیوار خانه

  .26تنگ  گچ  اجر و گل نیز تاخهه شود )همان  

 

اى دارند و روى ان ناد داروها و دردهتا )و اههمتاال    شده چینیان تنگ ن ب:  درمان

کارى شده ات . مث  ف ن بیمارى درمانا ف ن داروت . اگر شتخص   ا  کندهدرمان انه

هتا یزشتکی نیتز     یردازند )همان . چینی المال مى بیمار فقیر باشد  یول دارویا را از بی 

  .25دارند و بیشهر اباب  انها با دا، کردن ات  )همان  

 

اموزگارانى هسهند کته  ها و  خانه در هر یک از شهرهاى چین مکهبآموزش و پرورش: 

خورنتد   دهند و فرزندان ایشتان  از بیت  المتال )روزى  متى     شان را تعلیم مى فقرا و فرزندان

  .16)همان   اموزند مردد چین از کوچک و بزر   دارا و ندار  خط و نوشهن مى . 11)همان  

 

ه یرداخ  در چین مردان از هجده تا هشهاد تالگی موظف بمستمر  به از کار افتادگان:  

  .11شود )همان   مالیات هسهند و از هشهاد تالگی به بعد به انها مسهمری داده می

 

گوینتد و هدیته    به یکدیگر تبریتک متى    رگاه بخواهند ازدوان کننده: مراسم ازدواج

شان  کنند و هدایای ها اع د مى ها و ابل دهند و تتس خبر عروتى را با صداى صنج مى

 . 21)همان   مالى انها ات به اندازه توانایى 
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 . جغرافیا  طبیعی چین1

تر و بیمتاری در انهتا کمهتر     هوای شهرهای چین در مقایسه با هند تالم:  آب و هوا

گیتر   ات . چین بههرین ا  و هوا را دارد و در انجا کور  یک چشم  لتوا و بیمتار زمتین   

  .21رد )همان  بارد و نهرهای بزرگی دا شود. باران در ان بسیار می دیده نمی

 

 هتا نتزد انهتا بستیار اتت       دیگتر میتوه   و اندک ات انگور در چین :  ها  چین میوه

هاى چینیان عبارت ات  از تیب  هلتو  لیمتو شتیرین  انتار  بته         . میوه26-25)همان  

گ بى  موز  نیشکر خربزه  انجیر  انگور  خیار چنبر  خیتار  کنتار )میتوه درخت  تتدر        

دق یسهه  الو  زرد الو  تنجد و نارگیل. در چین درخ  خرما زیاد نیس   گردو  باداد  فن

  .12جز اینکه در خانه برخى از انها درخ  خرمایى کاشهه شده ات  ) همان  

 

 . مسائل اقتصاد 8

یول رایج ان ترزمین  فلوس ات  کته داد و تتهد متردد    :  پول رایج در سرزمین چین

تیرافی از واهد یول دیگری به ناد فکون نتاد بترده اتت      . 13شود )همان   با ان انجاد می

ها از جنس مس ات  که با فلتزات دیگترى    که برابر با هزار فلوس ات  )همان . این فلوس

نیز در هم امیخهه شده ات . از ان جمله فلوتى ات  که به اندازه درهم بیلی اتت  و در  

بور کند و ارزش هتر هتزار فلتوس    میان ان توراخ گشادى ات  تا از ان نخ )یا ریسمان  ع

برابر با یک مثقال ا  ات   بر هر نخ )یا ریسمانى  هزار فلوس به رشهه در امده و بتر تتر   

هر صد دانه )فلوس  گرهى وجود دارد. چون خریدار  زمین یا کاال یتا هبوبتات و چیزهتاى    

هتا در تتیرا     فلوس گونه یردازد. این ها به اندازه قیم  کاال مى خرد  از این فلوس دیگر مى

  .35هم موجود ات  که بر ان نقشى به خط مردد چین دارد )همان  
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اى از متردان بته    شود  اما مالیات تترانه  های انها مالیات گرفهه نمی از زمین: مالیات

گیرند. اگر یکى از اعرا  یا دیگران در ان شتهر باشتند  از دارایتى انهتا      اقهیاى هال مى

در چین از ا  و ملتک  .  12شان را هفاظ  کنند )همان   د تا اموالشو مالیات گرفهه مى

گیرند.  شان مى اى به اندازه توانایى مالى گیرند و فقط از هر کس مالیات ترانه مالیات نمى

نویسند و چتون   هرگاه براى شخ ى فرزند یسرى به دنیا اید  ناد او را در دفهر یادشاه مى

گیرنتد   تاله شد  از او مالیات نمتى  21گیرند و چون  مى تاله شد  از او مالیات ترانه 62

  .15-11)همان  

 

ها )در چین  باال رود  یادشتاه از انبارهتایا )متواد      و هرگاه نرخ: جلوگیر  از گرانی

فروشد؛ بنتابراین گرانتى ندارنتد     خوراکى را بیرون اورده و به قیمهى کمهر از نرخ بازار مى

  . 12)همان  

 

مهارت چینیان در صتنع  شتهره ختاص و عتاد بتوده      :  کشور چین صنایع دستی در

خواتهند از صنع  شتهری تعریتف کننتد  ان را بته چتین       ات   به اوری که وقهی می

هتای   خراتان را هوای خو  ات  و ابی گوارا و ختاکی تتالم و میتوه   »کردند.  تشبیه می

ای  یی خراتان بهتره ها چنانند که گو خوش اعم... مردد خراتان در اتهوار کاری صنع 

 . در تلسه الهواریخ در این مورد چنین امده ات : 611: 6163ات  از چین )ابن فقیه  

  32: 6126انتد )تتیرافی     مردد چین از ماهرترین مخلوقات خداونتد در صتنایع دتتهى   

   در نقا و نگار 33: 6111  قزوینی  661: 6116  مسعودی  613: 6112هدودالعالم  

ع  و دیگتر صتنایع هتیچ ملهتى بتر ایشتان ییشتى نگرفهته اتت .گاهى          )نقاشى  و صتن 

رود دیگرى از تتاخهن   تازد که گمان مى اش را چنان مى صنعهگرى از انان دت  تاخهه

برد و براى این صتنع  ظریتف و    ان عاجز ات . انگاه م نوع خود را به دربار یادشاه مى

دهد تا ان تتاخهه را از همتان    ىکند. یادشاه فرمان م ابهکارى خود یاداش درخوات  مى

زمان به مدت یک تال بر دروازه کتاخا بیاویزنتد و اگتر کستى بتر ان عیبتى نگرفت          
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ان عیبتى   اگتر در   اورد و  دهد و او را در زمره صتنعهگرانا در متى   صنعهگر را یاداش مى

: 6126دهد )تیرافی   اندازد و صنعهگر را یاداشى نمى مشاهده شد  ان م نوع را دور مى

 . در مورد اهمی  صنایع ظریفه به داتهانی اشاره 661-666: 6116  مسعودی  33-32

شده ات : مردى از ایشان )چینیان  خوشه گندمى را که گنجشکى روى ان نشستهه بتر   

برد که ان خوشه گندد واقعتى   لباس هریرى نقا کرد  چنان که بیننده به ان شک نمى

ى ات . مدتى گرش  تا مردى گوژیشت  بتر   ات  و گنجشکى که بر ان نشسهه  م نوع

ان نقا گرر کرد و از ان عیب گرف . او را به نزد یادشاه ان شهر بردنتد و صتورتگر ان   

نقا را هاضر کردند. در باره عیب ان نقا از گوژیش  تؤال کردنتد  او یاتتخ داد کته    

  ولتى  کنتد  دانند که اگر گنجشک روى خوشه گندد بنشیند  ان را خم مى همه مردد مى

این صورتگر خوشه گندد را کام ً رات  و بدون خمیدگى نقا کرده و گنجشک را روى 

ان ایسهاده کشیده و این خطا ات . تخن گوژیش  را ت دیق کردند و یادشاه  صتنعهگر  

را یاداشى نداد و هد  ایشان از این کار تمرین و ممارت  هر چه بیشتهر کستانى اتت     

تتازند  بیشتهر    اورند تا ناچار شوند در اننته بتا دتت  متى     ها را یدید مى که این صنع 

  .33: 6111  قزوینی  666: 6116  مسعودی  33: 6126بیندیشند )تیرافی 

 

 نتیجه 

ایران و چتین دارای روابتط تتاریخی کهتن هستهند و از دیربتاز روابتط بازرگتانی و         

تتوان نشتان ایتن     فرهنگی بین این دو کشور برقرار بوده ات . در اثار تاریخی کهتن متی  

روابط را از دوره ییا از ات د مشاهده نمود. ایرانیان از اریق خشکی و دریتا بتا تحمتل    

یرداخهند و یتس از ظهتور اتت د     های راه به چین تفر نموده و به داد و تهد می تخهی

نیز این روند ادامه داش . برخی از بازرگانتان ایرانتی اقتداد بته ثبت  مشتاهدات ختود از        

ای از  نمودند؛ از جمله انها تتلیمان تتاجر تتیرافی بتود کته تتفرنامه       ین میترزمین چ

مشاهدات خود باقی گراش  و ابوزید تیرافی تفرنامه او را بتا افتزودن اضتافاتی بته نتاد      

هتای فراوانتی امیخهته بتا افستانه از       ماندگار کرد. این کها  دانستهنی  "تلسله الهواریخ"
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قه ادی این ترزمین ارائه داده اتت  و اا عتاتا   اوضاع تیاتی  اجهماعی  فرهنگی و ا

در عرصه تیاتی بیانگر ان ات  که یادشاهان چین دارای ثبات هکوم  بودند  توائه و 

ترین فرد کشور بود  ارتبااا با مردد کم بود و بتا   شورش علیه انان کم بود  شاه توانمند

دی بود که منبع در امتدش  وجود ان امکان دادخواهی نزد او وجود داش   او فرد ثروتمن

ع وه بر مالیات ترانه  انح ار برخی از کاالهتای مهتم بتود و ایتن کهتا  نرتاد قیتایی        

تتازد. بتر اتتاس     القیات اگاه بته مستائل را در چتین بتازگو متی      توانمند و وجود قاضی

های کها  باید گف  که: به لحاظ اقه ادی  یول رایج ان زمان فلوس و فکتون بتود     داده

دادند  اما در انجتا مالیتات بتر     در چین کم بود  مردد به هکوم  مالیات ترانه می گرانی

دتتهی چتین ان زمتان     یرداخهنتد و صتنایع   زمین وجود نداش   مردد به مشاغل مخهلف می

شهرت جهانی داش . از لحاظ فرهنگی و اجهماعی نیز این کها  به بازنمایی لبتاس  ختوراک    

ردازد و نکهه جالب توجه  یکی بحث هقوق مسهمری بترای از  ی مسکن و موارد دیگر مردد می

 اموزی در میان چینیان ان زمان بود. کار افهادگان و دیگری فراگیر بودن تواد و علم
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