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 چکیده
قرن سوم هجری در تاریخ نوکته های دغرافییای ا تمی ن اسی س سیرآغازی نیوین بیود ،زییرا بیرای
نویتین بار دغراف نوییان سیلمان به دغرافییای عمیوس و توصییف روی آوردنی  .سریییین ،آثیار
دغرافیای ا قرنهای سوم و چهارم هجری را به دو س تب دغرافیای عراقی و بلوی تییییم کیرد و
ویژگ های را نیز برای هر یک هکر نمود ان  .دغراف دانان س تب عراق بیر

ف س تیب بلوی در

کنار توصیف سرزسینهای اس س  ،به سرزسینهای ار از قلمرو اس س نیز س پردا تن و چیین از
دمله سناطی بود که توده اص به آن داکتن  .بنابراین ،پژوه

حاضیر بیا روش تیاریو و کییو

توصیف  -ترلیل در ص د است تا با بررس و سیاییه تطالیی آثار ابن رداهبه ،ابن رسته ،ابین فیییه،
یعیوب  ،سیعودی و دیهان به این سؤالها پاسخ ده که سرزسین چین چگونه در این سنابع توصییف
ک است؟ دغراف نگیاران ایین س تیب از چیه سنیابع اط عیا

یود را در بیار ایین سیرزسین

دمعآوری کرد ان ؟ چه کالاهتها و تفاو های در توصیف هر ییک از آنهیا از چیین ودیود دارد؟
بررس ها نشان س ده که دغرافیای تاریو  ،اقتصادی و ادتمیاع چیین در گیزارشهیای دغرافی
دانان این س تب بردیته است و آنها اط عا

ود را از را های سوتلف ا ا کرد ان .
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مقدمه
توجه به دانا جیرافیا در بین مسلمانان در نهیجه عواملی چون توتتعه تیاتتی و
جیرافیایی تجارت و مسافرت تعالیم دینی و هس کنجکاوی شتکل گرفت  .اولتین گتاد
توجه مسلمانان به جیرافیا تثلیف کها های جیرافیای نجومی و ریاضتی بتود و تتا قترن
تود هجری تعدادی کها جیرافیایی به صورتهای مخهلف به زبان عربتی نوشتهه شتد.
قرن تود هجری در تاریخ نوشهه های جیرافیایی تراغازی نوین بود زیرا برای نخستهین
بار جیرافی نویسان مسلمان به جیرافیای عمتومی و توصتیفی روی اوردنتد .متواد اصتلی
جیرافیای توصیفی ابهدا توتط لی شناتان جمعاوری شد و در ادامه از تتوی افترادی
که -بهعنوان مسافر یا اتیر -ترزمینهای مخهلتف اتت می و غیراتت می ان روزگتار را
دیده بودند فراهم امد .با توجه بته مطالتب کهتا هتای جیرافیتایی بته نرتر متیرتتد
مسلمانانِ عر زبان بعیی از اثار یهلوی یا ترجمههایی از ان اثار را که در بتاره مملکت
تاتانیان جیرافیا راه های چایاری و اصول تشکی ت اداری بود در اخهیار داشهند و نیز
به اثار یونانی در زمینه جیرافیا که هاوی اا عات جیرافیتای توصتیفی و نجتومی بتود
دتهرتی ییدا کردند .معموالً ابنخرداذبه را بانی جیرافیای توصیفی میدانند و برخی از
محققین مانند تِشنر اثار جیرافیاییِ قرن هتای تتود و چهتارد هجتری را بته دو مکهتب
جیرافیایی عراقی و بلخی تقسیم نمودهانتد و ویژگتی هتایی را نیتز بترای هتر یتک ذکتر
کرده اند .ویژگیهای مکهب عراقی را اینگونه بیان کرده اند :مقدد داشهن توصتیف عتراق
در اثارشان توجه به توصیف تماد عالم و تف یل بیشهر ترزمینهای ات می گترداوری
اا عات دنیوی و غیردینی توجه به شبکه راههای عمومیِ بختا هتای مخهلتف جهتان
ات د و ارائه اا عاتی ییرامون جیرافیای نجومی ریاضی ابیعتی انستانی و اقه تادی.
عل نادگراری این مکهب را نیز هیور بسیاری از جیرافینویسان در عراق ذکر میکنند.
با توجه به ویژگیهای مکهب جیرافیدانان عراقی یژوها هاضتر در صتدد اتت تتا بتا
کاوش در اثار جیرافینگاران مکهب عراقی یعنی ابن خرداذبه ابتن رتتهه یعقتوبی ابتن
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فقیه جیهانی و مسعودی ترزمین چین را بهعنوان یکی از منااقی که خارن از محدوده
قلمرو جیرافیایی جهان ات د قرار داش

بررتی کند.

 .5ابن خرداذبه
عبیداهلل بن عبداهلل بن خرداذبه مکنی به ابوالقاتم معرو بته ابتن خرداذبته (د آ
 111ق . .در مورد ناد وی اخه

نرر وجود دارد (مسعودی 22 2 :6121؛ ابتن نتدیم

[بیتا]615 :؛ مسهوفی 131 :6112؛ مدرس تبریزی  . 631 1 :6116نژاد ایرانی داش
و چنان که از ناد وی ییدات

جدش مجوتی بوده و توتط برامکه به ات د گروید (ابتن

ندیم [بیتا] . 615 :خرداذبه یا خُرَّداذبه به معنای "خرداد بههر اتت " یتا "ختور بههتر
داد" .بنابراین در هر دو صورت نشان دهندۀ ریشه ایرانی کلمه ات و ت ش برختی کته
میگویند این واژه عربی اتت

بیهتوده اتت (کراچکوفستکی  . 621 :6126یتدر ابتن

خرداذبه در اوایل قرن تود هجری هاکم ابرتهان بود و برختی از نتواهی دیلتم را کته
ییا از وی به اااع خ ف در نیامده بود را مطیع کرد (ابری  . 551 2 :6311تولتد
وی را هدود تال  266ق .ذکر کردهاند (بیات  . 615 6 :6111ابتن خرداذبته نتزد یتدر
تعلیم نکو یاف و مدتی را نیز شاگرد اتحاق موصتلی موتتیقیدان مشتهور و بتزر

ان

ع ر مشیول فراگرفهن هنر موتیقی شتد .در شتهر تتامرا از مقربتان و نتدیمان خلیفته
معهمد عباتی ( 251-213ق .به شمار می امد .در دوران معهمد مدتی را در دیوان برید
و دیوان کشف اخبار مشیول فعالی بود و ریات ان را نیز بتر عهتده داشت (قرچتانلو
 . 25 6 :6121وی تثلیفات بسیاری داشهه ات (ابن ندیم [بیتا] 65 :که در دتتهرس
نیسهند اما از میان تثلیفاتا دو کها "المسالک و الممالک" و "اللهو و الم هی" بتاقی
ماندهاند .المسالک و والممالک که رونویس اول ان در  212ق .و رونویس دود ان نیتز در
212ق .اماده شده بود الگویی برای جیرافیدانان بعد از وی قرار گرف  .وفات او را تتال
 111ق .و در تن  31تالگی ذکر کردهاند (مدرس تبریزی . 632 1 :6116
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توصیف چین در المسالک و الممالک

ابن خرداذبه بهعنوان یکی از جیرافی نگاران مکهتب عراقتی وصتف قابتلتتوجهی از
ترزمین چین در کها خود اورده ات  .وی اا عاتی در باره موقعیت جیرافیتایی راه
دریایی چین منااق مخهلف این ترزمین و یادشاهان چین اورده ات که در نوع ختود
جالب توجه ات  .از انجا که المسالک و الممالک با قبله ترزمینها شروع میشتود ابتن
خرداذبه قبله مردمان چین را به همراه تاکنان تب و ترزمین ترکمان و من توره یکتی
دانسهه ات (ابن خرداذبه  . 5 :6662در ادامه ابن خرداذبه نوشتهه اتت  :هنگتامیکته
فریدون یادشاه ایرانی زمین را بین فرزندان خود تقسیم میکرد مشرق را به فرزند ختود
اوش (اون داد و هاکمان چین و ترکسهان نیز از فرزندان او به شمار میروند (همتان:
 . 65وی لقب یادشاهان چین را "بیبور" ذکر کرده اتت (همتان . 61 :هنگتامیکته راه
چاا تا ترکسهان را توصیف میکند نوشتهه اتت کته در جنتو منطقته کوشتیبین در
ترکسهان کوههای چین واقع شده ات که نشان میدهد ترکسهان در شمال چین قترار
داش (همان . 25 :البهه او منطقه نوشجان را در مرز ترکسهان و چین را بهعنوان نقطته
مرزی یاد کرده ات (همان. 23 :
ابن خرداذبه بر اتاس رتال اصلی وی در المستالک و الممالتک بته راههتا توجته
خاصی دارد که این موضوع در چین نیز نمایان ات  .او معهقد ات هر کتس کته ق تد
دارد به چین برود باید در منطقه بلین به تم جزیره لنگبالوس هرک کند و از انجتا
تا چین ده تا یانزده روز راه ات (همان . 11 :ابن خرداذبه در بختا دیگتری از مطالتب
کها به کاالهایی مانند عنبر عود و مشتک اشتاره کترده اتت کته از چتین و منتااق
همجوار به خلیج عدن میبردند (همان . 11 :راه ب ره تا مشرق که ضمن ان راه دریتایی
چین توصیف شده ات

یکی از مطالب مهم کهتا بته شتمار متیرود زیترا افتزون بتر

توصیف راه دریایی اا عات مهنوعی اعم از ابادیهتای مستیر مح توالت و جیرافیتای
ابیعی ان را نیز ارائه میدهد (همان. 11-13 :
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ابن خرداذبه از منطقهای وتیع به ناد کیماک در مرزهای چین یاد کترده و معهقتد
ات که مردمان انجا ترک هسهند و مسیرهای منههی به انجا یر ییچوخم ات (همتان:
 . 12ضمن توصیف راه بازرگانان یهودی نوشهه ات که انها مح توالت مخهلتف ماننتد
مشک عود کافور و دارچین از چین با خود به ترزمینهای دیگر میبرند (همان. 651 :
 .1یعقوبی
ابوالعباس اهمد بن یعقو بن جعفر بن وهب بتن واضتگ کاتتب عباتتی (د226ق.
مورخ و جیرافیدان شیعی مرهب (اهرانی  231 1 :6611معاصر ابن خرداذبته دینتوری
و ب ذری بود و مانند ابن خرداذبه در ابقه کارمندان دول قرار داش  .واضگ جتدّ اعت ی
وی از موالی من ور ( 611-662ق .بود و روزگاری هکوم ارمنسهان و م ر را در اخهیتار
داش (مدرس تبریزی  132 1 :66116و زندگی خویا را بر تر تمتای ت بته تشتیع از
دت داد .یعقوبی در بیداد به دنیا امد اما خیلی زود انجا را ترک کرد و مدتهای دراز در
ارمنسهان و خراتان مقیم شد .به هند و فلسطین تفر کرد و در اتی ایتن تتفرها کهتا
البلدان را تثلیف کرد (همان  .در م ر و میر از توجه اولونیان برخوردار بتود و تترانجاد
در  226ق .در م ر از دنیا رف (کراچکوفسکی . 621-626 :6126
وصف چین در البلدان

نسخهای که از البلدان در دتهرس ات

نشان میدهد که مطالب مربو به هند و

چین ناقص ات و به نرر میرتد با توجته بته مستافرتهتای یعقتوبی و مطالتب دیگتر
بخا ها به اههمال فراوان مطالب این بخاها نیز می بایست هتاوی اا عتات دقیقتی
باشد .با وجود این مطالبی از چین در کها وجتود دارد کته نشتاندهنتده اگتاهیهتای
یعقوبی از چین ات  .او در توصیف عدن می نویسد کته تتواهل صتنعا در خلتیج عتدن
لنگرگاه کشهیهتای چتین اتت (یعقتوبی  . 665 :6612در جتای دیگتری از کهتا و
هنگامیکه به تجارت انواع مشک اشاره میکند مشتک چینتی را بعتد از مشتک منطقته
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تب و مشک نواهی تید در ماوراءالنهر در زمره بههرینها قرار داده ات  .ضمن اینکه از
بین انواع مشک های چینی به نوعی از ان که از مرکز چین ان روزگار یعنی ختانفو اورده
می شد یرداخهه ات

یعقوبی در ادامه شهر خانفو را توصیف کرده ات (همتان. 661 :

البهه در جای دیگر مشک منطقه ق ار (منطقه ای بین چین و هند را با مشتک چینتی
مقایسه کرده و معهقد ات که مشک چینی بههر ات (همتان . 661 :او از عتود چینتی
نیز تخن گفهه و معهقد ات که از منطقهای به ناد صتنف کته منطقتهای صتعبالعبتور
بوده اورده میشد (همان. 663 :
 .9ابن رسته
در بارۀ شرآ هال مؤلف اا عات کمی موجود اتت (همیتده  . 61 :6661اصتل
وی را از اصفهان ذکر میکنند و خود او ضمن وصف اصفهان مینویستد کته از متردد ان
دیار ات (ابن رتهه  . 613 :6612محققین تال وفات وی را بین  231تتا  111ق .در
هجاز ذکر کردهاند (قرچانلو  213 6111و ابن رتهه را از جیرافیدانان مکهتب عراقتی
میدانند (قرچانلو  21 6 :6121اما وی برخ

دیگر جیرافیدانان این مکهب از روش

تقسم بندی یونانی -تقسیم بر اتاس اقالیم هف گانه -اتهفاده کرده و کها ختود را بتا
توصیف دو شهر مکه و مدینه اغاز میکند (تشنر . 26 :6121
چین در االعالق النفیسه

ابن رتهه از جمله جیرافیدانانی ات که در جیرافینگاری از ابتن خرداذبته تتثثیر
یریرفهه ات

اما از لحاظ ادبی از ابن خرداذبه بههر ات (کراچکوفسکی . 611 :6126

ابن خرداذبه به داتهانهای مخهلف ع قه نشان داده ات ؛ بهعنتوان نمونته ق ته تتلّاد
ترجمان را اورده ات  .در باره ترزمینهای شرقی بهویژه هند و چین نیز مطتالبی بیتان
کرده ات و ههی وقایع مربو به ترزمین قِمار یا خِمِر (کامبون امروزی را از فردی به
ناد ابوعبداهلل محمد بن اتحاق روای کرده ات (ابن رتتهه  . 611 :6612ابتن رتتهه
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ترزمین تی در منههی الیه چین را معدن ا دانسهه و نوشهه ات که هر کتس وارد انجتا
شود دیگر ع قهای به خرون از انجا را ندارد (همان . 22-21 :وی دریتای چتین را از جملته
ینج دریای معرو ربع مسکون زمین دانسهه ات و در باره چگونگی ورود بته دریتای چتین
نیز توضیگ داده ات (همان . 21 :همننین در توصیف هف اقلیم معهقد ات که اقلیمهتای
اول و دود و تود که از مشرق شروع میشوند از ترزمین چین و هند عبتور متیکننتد و بته
دریای میر خهم میشوند (همان . 21 :در مجموع با توجته بته اینکته فقتط جلتد هفتهم از
االع ق النفیسه بر جای مانده ات و ابن رتهه نیتز جیرافتینگتاری دقیتق بتوده متیتتوان
هدس زد که مطالب بیشهری در باره چین جمعاوری کرده بود که از بین رفهه ات .
 .3ابن فقیه
ابوعبداهلل اهمد بن محمد بن اتحاق بن ابتراهیم همتدانی معترو بته ابتن فقیته
همدانی از جیرافیدانان تده تود هجری ات (ابن ندیم [بیتا]616 :؛ هموی :6331
633 6؛ همیده  . 616 :6661اثر جیرافیایی وی البلتدان نتاد دارد کته در اصتل 6111
صفحه داش

اما اکنون بخشی از ان بر جای مانده ات (همیده  . 616 :6661کهتا

البلدان را نمی توان اثری صترفاً جیرافیتایی دانست

زیترا ابتنفقیته قبتل از انکته یتک

جیرافیدان باشد ادیب بود (این ندیم [بیتا] . 616 :به همین دلیل کها وی امیتزهای
از اا عات جیرافیایی تاریخی اتاایری انز شعر عجایب تترزمینهتا افستانههتا و
به نوعی "جُنگ جیرافیایی" به شمار می رود (اهمد 16 :6116؛ کراچکوفستکی :6126
 . 622-623شاید بهوان گف کها البلدان از اولین اثار دایرهالمعار گونه اتت کته در
ان اا عات مربو به عجایب و شگفهیهای ترزمینها به همراه داتهانها افسانههتا و
اتتتاایر در یتتک جتتا جمتتعاوری شتتده ات ت  .گونتته تکمیتتلشتتده و ییشتترفهه ان را در
عجایبنگاریهای مسهقل مانند عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات نوشهه محمد بن
ایو الحاتب الطبری (د 625 .ق .میتوان مشاهده کرد.
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چین در البلدان

ابن فقیه از جمله جیرافینگارانی ات که به مناتب های مخهلف از چین تخن گفهته
ات  .در ابهدا وقهی که به توصیف دریاهای مخهلف یرداخهته اتت

از دریتای چتین تتخن

گفهه ات و نوشهه ات که در زمان وی هدود چهارصد شهر در اخهیار یادشتاه چتین قترار
دارد (ابن فقیه  . 66 :6661در ادامته از کاالهتا یوشتا مردمتان ا وهتوا عتادات غترایی
یادشاهان یوشا گیاهی م الگ تاخهمانی ایین و مرهب وتع و ظاهر شتهرهای چتین
تخن گفهه ات (همان . 61 :در جای دیگر مسیرهای دریای چین را مف ل توصتیف کترده
ات که در این قسم عجایبنگارانه نوشهه ات (همان . 62 :در بختاهتای دیگتر نیتز از
ویژگیهای شخ یهی مردمان چین گفهه و تاعی بودن انها را تحسین کترده اتت (همتان:
 . 662او همننین مردد چین را هنرمند و صنعهگر خوانده ات (همان. 211 :
 .1ابوالحسن علی بن حسین مسعود
مورخ و جیرافی دان مشهور مسلمان در اواخر تده تود هجری (اههمتاالً  221ق.
در بیداد در خانواده ای کوفی که تلسله نسب ختود را بته ابتن مستعود صتحابی بتزر
ییامبر میرتاند به دنیا امد (ابن هزد  . 631 :6611او تفرهایی دور و دراز به شترق و
غر جهان ات د داش ؛ از اینرو به وی لقب "رهّاله" دادهاند .مستعودی در تتال 111
ق .در بیداد بود و  111ق .از ایران دیدن کرد تتس به هند رف و شتاید تتا تتی ن و
چین هم رفهه باشد (کراچکوفسکی  . 661 :6126وی مرون الرهب و معادن الجتوهر را
در تال  112ق .نوش و در تالهای  111و  165ق .دو بار ان را تنقیگ کرد (همان و
در تالهای یایانی عمر خویا الهنبیه و االشرا را نوش (همیتده  . 161 :6661بعتد
از تتری کردن هیاتی درخشان و نگارش چندین اثر در تال  165یا  161ق .درگرش
(. Taeschner, 1986: 785
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توصیف چین در التنبیه و االشراف

مستتعودی را ازجملتته اصتتیلتتترین جیرافتتینگتتاران قتترن چهتتارد متتیداننتتد .وی
مسافرت های بسیاری انجاد داد و تفرهایا ترزمین های میان هند و اقیانوس االتس و
دریای ترخ و دریای قزوین را در برگرفهه ات و به اههمال زیاد چین و مجمتعالجزایتر
ماالیا را نیز دیده بود (کراچکوفسکی  . 613 :6126با وجتود ایتن مطالتب چنتدانی در
الهنبیه و االشرا در باره چین نیاورده ات و در مرون الرهب و معادن الجتوهر مطالتب
بیشهری را بیان کرده ات  .مسعودی زمانی که در باره شکل و مستاه زمتین صتحب
میکند چین را دورترین منطقه زمین در تم مشرق اورده ات (مسعودی [بتیتتا]
 . 26وی در بخا مربو به هف اقلیم تترزمین چتین را در اقلتیم هفتهم اورده اتت
(همان . 23 :همننین مینویسد رودهایی از چین به گنتگ در هنتد متیریزنتد (همتان:
 . 51مسعودی در توصیف دریای محیط معهقد ات که دریای محیط در مجاورت جزایر
زابج تران ت هط و هرلج به چین میییوندند (همان . 53 :وی اقواد تاکن در زمین را
به هف گروه تقسیم کرده ات که مردمان چین و نواهی اارا ان را هفهمین گروه از
اقواد تاکن زمین دانسهه ات (همان. 11 :
چین در مروج الذهب و معادن الجوهر

مرون الرهب و معادن الجوهر را متیتتوان در زمتره اثتاری قترار داد کته اا عتات
تاریخی ان در مقایسه با دیگتر اثتار مستعودی بیشتهر اتت و بههترین ت تویر زنتدگی
فرهنگی دوران خ ف را به دت میدهد .این کها ف لهایی دارد که رنتگ جیرافیتا
بر انها غلبه کرده ات ؛ مطالبی در باره دریاها رودها و قبایل عر گرفهه تا هند و چین
از موضوعاتی ات که مسعودی به انها توجه کرده ات (کراچکوفستکی . 612 :6126
وی یادشاهی مملک زابج را هدفاصل بین هند و چین دانسهه ات و چین را به همتراه
دیبل در اقلیم هفهم معرفی کرده ات

(مسعودی  . 612-611 6 :6125از جزر و متد

دریا در تواهل چی ن تخن گفهته اتت و ان را نهیجته هیتور فرشتهه موکتل در دریتا
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دانسهه ات (همان  . 616 6مسعودی مردمان چین را از نسل یافث بن نتوآ دانستهه و
نوشهه ات که انها در تواهل چین و ترزمینهای اارا یراکنده شدند (همتان  .در جتایی
از کها به هیور کشهیهای چینی در دریای عمان بندر تیرا و تواهل بنتدر اُبلّته اشتاره
کرده ات (همان  . 651 6مسعودی مردمتان چتین را از نرتر هنتر چیترهدتت دانستهه و
مینویسد که هیچیک از اقواد دیگر بر انها چیرگی ندارنتد .او مطتالبی در بتاره شتگفهیهتای
دریاها نقل کرده ات و دریای چین را که هفهمتین دریتا از هفت دریتا بتوده شتگف انگیتز
خوانده ات  .همننین مشک چینی را در مقایسه با مشک تب نامرغو توصیف کرده اتت
(همان . 613 6:یادشاه چین را رعیت یترور معرفتی کترده اتت

امتا یادشتاهان ان دیتار را

تجملگرا و افراای خوانده ات (همان . 626 6 :نکهه جالتب اینکته مستعودی از نگهتداری
هیوانات مخهلف توتط یادشاهان تخن گفهه و نوشتهه اتت کته بوزینتههتا محبتو تترین
هیوانات نزد یادشاهان هسهند (همان . 222 6 :کاغر چینی و نتوع درخهتی کته از ان کاغتر
تهیه میشود (همان 231 6 :منههی الیه چتین کته تترزمین تتیلی (تتی

بتود (همتان:

 262 6وجود مروارید در دریا و کوههای هند و چین (همان 163 2 :از دیگر مواردی اتت
که مسعودی از انها تخن گفهه ات  .او به نقل از فزاری چتین را تترزمینی وتتیع توصتیف
کرده ات (همان . 222 2 :اخباری نیز در زمینه باورهای مردمتان چتین در بتاره خداونتد و
فرشهگان ب یرتهی و قربانی کردن در بین انها نقل کرده ات (همان. 225 2 :
 .8ابوالقاسم احمد بن جیهانی
ابوالقاتم بن اهمد جیهانی یکتی از افتراد برجستهه خانتدان جیهتانی بتود کته در
هکوم تامانیان هیوری فعال داشهند .خاتهگاه ایتن خانتدان از ”جیهتان" در تتاهل
رود جیحون بود (هموی  . 631 2 :6331ابوالقاتم بن اهمد جیهانی ششتمین فترد 6از
 .6اولین فرد از این خاندان ابومن تور جیهتانی نتاد داشت کته در تتال 116ق .عامتل شتهر بُست بتود .دومتین
شخ ی ابوعبداهلل محمد بن اهمد جیهانی ناد داش که در تال 116ق .به وزارت ن ر بن اهمد تامانی رتتید و
در تال 113ق .با ابن فی ن دیدار کرد و ابوزید بلخی مدتی در خدم وی بود .تومین فرد تیاتتی ایتن خانتدان
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خاندان مشهور جیهانی ات کته از وی اات ع دقیقتی در دتت نیست  .بتا توجته بته
نرری کته در بتاره ابوعبتداهلل محمتد بتن اهمتد جیهتانی و اثتر جیرافیتایی وی

اخه

(المسالک و الممالک چه در بین جیرافی دانان مهقدد (مقدتی [بی تتا] 1-6 :و چته
در بین محققین معاصر وجود دارد شبهات ی در باره این کها بته وجتود اورده اتت .
برخی بر این عقیده اند که اههمال دارد نسخه امروزی اشکال العالم ترجمه ای از کهتا
المسالک و الممالک نوشهه ابوعبداهلل محمد بن اهمد جیهانی باشتد کته مفقتود شتده
ات

6

و برخی دیگر بر این باورند که این کها هیچ ارتباای با ابوعبتداهلل محمتد بتن

اهمد جیهانی ندارد و کهابی مسهقل ات

(هدودالعالم  . 23-31 :6112نسخه عربتی

از اشکال العالم وجود ندارد و برای اولین بار هاشم شایق از روی نسخه کابل بته انهشتار ان
یرداخ  .وی همننین در مقالهای به معرفی نسخه فارتتی اشتکال العتالم یرداخهته اتت
(شایق . 21-12 :6126
چین در اشکال العالم

جیهانی در کها اشکال العالم اا عات یراکنده ای از چین ارائه میدهد و چتین را
با مملک رود مقایسه کرده و می نویسد :چین از رود ابادتر اتت

امتا از لحتاظ وتتع

رود بزر تر ات و یادشاه چین در منطقه خمدان تاکن اتت (جیهتانی . 11 :6112
در جای دیگر کها از تجارت نوعی مواد که از فارس به چین فرتتهاده متیشتد تتخن
گفهه ات (همان. 666 :

ابوعلی محمد بن محمد جیهانی فرزند ابوعبداهلل محمد بن اهمد بن ن ر جیهانی بتود کته در تتال 111ق .از دنیتا
رف  .ابوعبداهلل محمد بن اهمد(د111.ق .و ابوالعباس محمد بن اهمد جیهتانی نیتز از دیگتر افتراد برجستهه ایتن
خاندان بودند (نک :نانشاس 116-115 :6111؛ نرشخی 611 :6111؛ ابن ندیم [بی تا]. 116 :
 . 6فیروز من وری در مقدمه اشکال العالم با رد برخی شبهات مطترآ شتده توتتط مقدتتی در بتاره جیهتانی بته
گونهای بحث را مطرآ کرده ات که در اخر ق د دار د تا به خواننده القتاء کنتد کته محهمتل اتت اشتکال العتالم
ترجمه کها المسالک و الممالک ابوعبداهلل محمد بن اهمد جیهانی باشد (مقدمه اشکال العالم . 5-1
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 .0یافتهها پژوهش
توصیف سرزمین چین بهعنوان یکی از سرزمینها مهم خارج از جهان اسالم

همانگونه که گفهه شد یکی از ویژگیهایی که برای جیرافیدانتان مکهتب عراقتی
برشمردهاند توجه به ترزمینهایی ات که خارن از جهان ات د قترار داشت  .توصتیف
ترزمین چین در اثاری که بررتی شد بیانگر این موضوع ات که جیرافینگتاران ایتن
مکهب نیز به واتطه مسافرت با یرس وجو از جهانگردانی کته بته تترزمینهتای شترقی
جهان ات د رفهه بودند تعی داشهند تا از این منااق اا ع کستب کننتد .توجته همته
جیرافی دانان این مکهب به چین نشان می دهد که این ترزمین از جمله منااقی بود که
از جنبه های مخهلتف بترای مستلمانان هتائز اهمیت
جیرافی نگاران مکهب عراقی ات

بتود .ابتن خرداذبته کته از اولتین

از چین تخن گفهته و مطالتب مهنتوعی از ان کشتور

ارائه کرده ات و جیرافینگاران بعد از وی نیز به این موضوع یرداخههاند.
جغرافیا اقتصاد

در جیرافیای اقه ادی تخن از ظرفیت هتا و امکانتات اقه تادی یتک تترزمین و
منطقه ات و به موارد مخهلف اعتم از معتادن بنتدرها مح توالت و تجتارت یرداخهته
می شود .یکی از مواردی که جیرافی نگاران مکهب عراقی در ترزمین چین بته ان توجته
کرده اند جیرافیای اقه ادی ات  .در این زمینه می توان اا عات را در دو بخا دتتهه
بندی کرد :بخا اول مح والت و کاالهای چینی بخا دود رونق تجتارت و بنتدرهای
چین و مبادله کاال با دیگر ترزمینها .ابن خرداذبته نوشتهه اتت کته منطقته تتی در
منههی الیه چتین ات ی فتراوان دارد (ابتن خرداذبته  . 11 :6662همننتین در زمتره
کاالهایی که از دریای شرقی اورده می شد از ابریشتم چتین یتاد کترده اتت (همتان .
یعقوبی در باره کاالهای چین از جمله مشک و عود چینی تتخن گفهته و معهقتد اتت
مشک چینی یس از مشک تُیدی بههترین مشتک اتت

کته از ختانقو اورده متیشتود
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(یعقوبی  . 661 :6612او همننین عود چینتی کته بته "عتود صتنفی" مشتهور بتود را
تحسین کرده ات

(همان . 661 :ابن فقیه از میان کاالهای چتین بته مشتک چینتی و

یارچه های ابریشمی انجا اشاره کرده ات (همان . 211مستعودی از وجتود مرواریتد در
دریتتای چتتین تتتخن گفهتته ات ت (مستتعودی  . 132 6 :6125از دیگتتر متتواردی کتته
جیرافینگاران بر ان اتفاقنرر دارند رونق بندرها چین و تجارت انواع کاالها از چتین بته
بندرهای ترزمینهای دیگر ات  .ابن خرداذبه چین را دارای  111شتهر ابتاد دانستهه و
لتتوقین را اولتتین بنتتدرگاه ان تتترزمین معرفتتی کتترده و نوشتتهه اتت کتته هتتر بنتتدر از
بندرگاههای چین دارای رودخانهای بزر

ات کته کشتهیهتا وارد ان متیشتوند (ابتن

خرداذبه  . 13 :6662یعقوبی خانفو را شهر بزرگی دانستهه و ان را بنتدر چتین معرفتی
کرده و نوشهه ات که کشهی های بازرگانتان مستلمین در ان یهلتو متیگیرنتد تتتس
کاالها (مشک چینی را از راه دریا به زقاق همل میکنند .وقهیکه نزدیک ترزمین اُبلّته
میرتند بوی ان بلند میشود و با بوی مشک چینی بوی دریا از بین متیرود (یعقتوبی
 . 661 :6612مسعودی نیز به هیورکشهی های چینی تا تواهل عمان تیرا

دریتای

فارس بندر اُبلّه و ب ره اشاره کرده و نوشهه ات که کشهیهای این دریاها هم تا چتین
رف وامد می کننتد (مستعودی  . 611 6 :6125او همننتین بته تجتارت عتان فیتل از
ترزمین زنگ به چین و هند اشاره کرده ات (همان . 625 6
جغرافیا انسانی (اجتماعی)

یکی از ویژگیهای جیرافینگاری مسلمانان توجه به جیرافیای انسانی اتت و ایتن
موضوع را می توان در اثار ابن رتهه یعقوبی مسعودی ابتن هوقتل و دیگتران مشتاهده
کرد (تشنر  . 61 :6121جیرافی نگاران مکهب عراقی نیز در توصتیف تترزمین چتین از
این موضوع غافل نبودند .با وجود اینکه توصیف راهها در المستالک و الممالتک برجستهه
ات

اما ابن خرداذبه به مناتب های مخهلف از جوامع انستانی و ییونتدهای بتین انهتا

تخن میگوید بهعنوان نمونه اینکه مردد چین برای ییادرتانی از منطقهای بته منطقته
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دیگر از وتیله خاصی شبیه شیتور اتهفاده میکردند که از شاخ کرگتدن تتاخهه بودنتد
(ابن خرداذبه  . 11 :6662ابن فقیه از جمله افرادی ات کته در ایتن زمینته برجستهه
ات  .وی نوشهه ات که متردد چتین در زمستهان و تابستهان لباتتی از جتنس هریتر
مییوشند غرای شان برنج ات و یادشاهان نان گندد و گوش می خورند .همننتین در
باره وضع هجا زنان ان دیار نیز معهقد ات که انها هجا ندارنتد و در موهتای ختود
شانه میگرارند و گاهی در تر یکی از انها بیست شتانه از جتنس عتان وجتود دارد .او از
یوشا مردان نیز تخن گفهه ات ؛ اینکه مردان تر خود را با نتوعی کت ه متییوشتانند و
مردان چینی محاتن ندارند .همننین در باره م الگ به کار رفهه در خانههتایشتان گفهته
ات که چینیها خانههای خود را بیشهر با چو میتاخهند (ابن فقیته . 11-16 :6661
ابن فقیه متردد چتین را ت شتگر و چابتک در عتین هتال ترتتو معرفتی متیکنتد کته
مهارتهای زیادی دارند (همان . 662 :مسعودی مردد چتین را از نستل یافتث بتن نتوآ
میداند (مسعودی  62 :6125و در جای دیگر مینویسد که مردد چتین ماننتد اعترا
دارای قبایل و تیره های مخهلفتی هستهند و وابستهگان یتک تیتره نستبی بتا هتم ازدوان
نمیکنند (همان . 651 6 :او نیز مردد چین را در کار نقا و هنر و امتور دیگتر از تتایر
اقواد ماهرتر دانسهه ات (همان. 615 6 :
اطالعات متنوع از چین

جیرافی نگاران مکهب عراقی ع وه بر اا عات گفههشتده مطتالبی مهنتوع در بتاره
چین در اثار خود گرداوری کردهاند .تقریباً بیشهر انها از یادشاهان چین تخن گفههانتد
به عنوان نمونه ابن خرداذبه نوشهه ات که لقب یادشتاهان چتین "بیبتور" اتت (ابتن
خرداذبه  . 61 :6662مسعودی اولین یادشاه چین را "نسرااس" نامیده و نوشهه اتت
که یکی از یادشاهان ان دیار به ناد هراتان کشهی های تاخ چین را به تترزمینهتای
دیگر بهعنتوان هدیته متیفرتتهاد (مستعودی  . 651-656 6 :6125هتدود موقعیت
جیرافیایی و اوضاع ابیعی چین نیز از دیگر مواردی ات که به ان توجته شتده اتت
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بهعنوان نمونه ابن خرداذبه چین را در دریای مشرق مهمایل به جنو دانسهه اتت کته
در شمال ان ترزمین ترکان قرار دارد (ابن خرداذبه  . 5 :6662جیهانی نوشهه ات که
شرق و شمال چین را دریای محیط در برگرفهه ات و جنو ان مملک هنتد و اتت د
ات و غر ان تا نزدیکی تد یثجون و مثجون ادامه مییابد (جیهانی . 16-15 :6112
برخی نیز در صدد بر امدند تا چین را با ترزمینهای دیگر مقایسه کنند .بهعنوان نمونه
مسعودی چین را از لحاظ وجود رودهای بزر

مانند عراق دانسهه و گفهه اتت کته در

چین نیز رودهایی مانند دجله و فرات جریان دارد (مسعودی  . 611 6 :6125برخی نیز
چین را با هند مقایسه کردهاند از جمله ابن فقیه مردد چین را ب یرت خوانده و چین
را در مقایسه با هند ابادتر و یاکیزهتر دانسهه ات (ابن فقیه . 61 :6661
نتیجه
کنجکاوی مسلمانان در شناخهن ترزمینهای جدید یکتی از عوامتل اصتلی هیتور در
منااق خارن از قلمرو جهان ات د به شمار میرود که این امر تبب شد تتا اا عتات زیتادی
از منااق مخهلف کسب کنند .دریانوردی مسلمانان به انها این امکان را متیداد تتا در دریاهتا
به مسافرت بتردازند .ترزمین چین در شرق یکتی از منتااقی بتود کته مستلمانان بته انجتا
رف وامد داشهند .ظرفی های اقه ادی و تجاری و ع قهمنتدی تجتار و بازرگانتان بته چتین
تبب شده بود تا این ترزمین همواره در کتانون توجته قترار داشتهه باشتد .جیرافتینگتاران
مسلمان نیز به این امر واقف بودند و جیرافینگاران مکهب عراقی از جمله افترادی بودنتد کته
توجه ویژهای به ترزمینهای خارن از جهان ات د و بهویژه چین نشان دادهاند .برخی از ایتن
جیرافینگاران به چین مسافرت کرده بودند و برخی دیگر نیز از اریق افراد مخهلف اا عتات
خود را در باره چتین گترداوری کتردهانتد .همته جیرافتینویستان مکهتب عراقتی بته چتین
یرداخههاند و اا عاتی که جمعاوری کردهاند را متیتتوان بته جیرافیتای ابیعتی تتاریخی
اقه ادی و انسانی تقسیم کرد .اا عاتی که این دتتهه از جیرافتینگتاران از تترزمین چتین
ارائه کردهاند میتواند به تبیین جایگاه این ترزمین در اول تاریخ بیانجامد.
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