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مقدمه
روابط ایران و چین در قرن دود ییا از می د اغاز شد و تا زمان هاضر ادامته دارد.
یکی از دورههای درخشان این روابط دوره میول و ایلخانان ات  .در ایتن زمتان بتر اثتر
فهوهات میول ایران و چین جزئی از قلمرو میول شدند و موانتع روزگتاران گرشتهه کته
بین دو کشور وجود داش

برداشهه شد و تتبب نزدیکتی دو ملت گردیتد .دولهمتردان

ایرانی و چینی در دتهگاه اداری میول در ترزمین خودشان و نیز در یایهخ امتراتوری
میول قراقرود مشیول به کار بودند و ع وه بر وجود رقاب بین انها به تبادل اندیشههتا
و تجربه با یکدیگر می یرداخهند .با انهقال یایهخ به یکن توتتط قتوبی ی قتاان روابتط
ایران و چین در ابعاد تیاتی تجاری و فرهنگی به اون خود رتید .روابتط تیاتتی کته
شامل روابط دیتلماتیک و تبادل تفرا بود تا دوران غتازانختان نشتاندهنتده وابستهگی
تیاتی ایلخانان نسب به دول چین بود اما بعتد از اینکته غتازانختان تعلتق تیاتتی
ایلخانان را به دول چین رد کرد تبدیل به روابط دوتهانه بتین دو دولت شتد .تتا ایتن
زمان قوبی ی قاان با قدرت در چین هکوم میکرد و ایلخانان ایران با دتهور و یرلیتغ
وی به تخ می نشسهند .وجود دولهمردان ایرانی در دتهگاه اداری و اجرائی تلسله یوان
را می توان در روابط تیاتی بین دو کشور مؤثر دانس  .روابط تجاری شتامل صتادرات و
واردات کاالهای گوناگون بین دو کشور بود که در مقایسه با قبل از ان گسهرش زیتادی
یاف  .روابط فرهنگی نیز شامل مبادله اراء و اندیشه ها و علود و فنون بین دو کشور بتود
که به این نهیجه میتوان رتید که روابط بین دو کشور تبب ایجاد بستهری شتد کته در
ان علود فرهنگ و تجارت هر دو کشور توانس

به بالندگی بیشهر دت یابد .اتت د در

چین گسهرش یاف و این مسئله از عوامل مهمی بود که باعث شناخ بیشتهر متردد دو
کشور از یکدیگر و همننین باعث غنای فرهنگ و تمدن و تبب ییشرف علتم و دانتا
مردد دو ترزمین گردید.
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تؤاالت یژوهشتی کته مقالته هاضتر بته دنبتال بررتتی وتبیتین ان اتت ؛ اینکته
مؤلفه های مهم در روابط فرهنگی دو کشور در دوره تاریخی مورد بحث کدامنتد میتزان
روابط فرهنگی ایران و چین در دوره ایلخانان تا چه هد بوده ات

فرض اصتلی مقالته ان

ات که گسهردگی قلمرو میول و برداشهه شدن مرزهتا و تشتویق میتوالن بته تعتام ت و
دادوتهدها باعث گسهرش ارتبااتات در تمتامی ابعتاد در دوران میتوالن و ایلخانتان شتد.
روابط فرهنگی دو کشور تا قبل از دوران میول گسهرده نبود اما بعد از ان در ابعاد مخهلتف
گسهرش یاف ؛ بررتی این روابط مهمترین هد یژوها هاضر ات .
در خ وص ییشینه تحقیق میتوان به کها های تاریخ روابط ایران و چین تتثلیف :دکهتر
ع ءالدین اذری؛ فرهنگ ات می و ایرانی در چین از فنگ جین یوان؛ ترکسهان نامته از بارتولتد
و امترااوری صحرانوردان رنه گروته اشاره کرد که ویژگی مشهرک و غالب این اثتار توجته بته
روابط تیاتی تجاری دو کشور و در خ ل ان بحث مخه ری در باره روابتط فرهنگتی ایتن دو
دول ات ؛ با این هال اولین دت مایهها در باره موضوع یژوها را به دت میدهد.
محورها برجسته در روابط فرهنگی ایران و چین در دوره ایلخانان
در کنار روابط تیاتی و تجاری بتین ایتران و چتین روابتط فرهنگتی دو کشتور از
اهمی ویژهای برخوردار بود .مهم ترین تعتام ت فرهنگتی انتان در دوره تتاریخی متورد
بحث شامل انهقا ل علود و فنون بین دو کشور بود کته شتامل علتود یزشتکی و دارویتی
نجود نقاشی نفوذ زبان فارتی در چین و یول کاغری ( چائو ات .
 -5علوم پزشکی و دارویی

مبادالت دانا یزشکی و داروئی میان ایران و چین در دوره میول و ایلخانان بسیار
چشمگیر بود و بیشهر در مقوله تهیه دارو تجویز داروها انهقال علتود یزشتکی و داروئتی
ورود کهب یزشکی و داروئی و همننین تثلیف این گونه کها ها بوده ات .
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در ع ر تلسله یوان تعداد یزشکان مسلمان در چین بسیار زیاد بود و اغلب انتان
که ایرانیانی با ریا بلند بودند در کوچهها و خیابانها گش میزدند خدمات دارویی و
یزشکی خود را به مردد چین عرضه می کردند و مورد توجه و ع قته متردد بودنتد .تتائو

زونگ یی از ع ر یوان در ف ل  22کها شخم و کشاورزی در روتهاهای جنو کشتور
به مهارت اعجا برانگیتز متردد تترزمین هتای غربتی اشتاره کترده اتت  .مق تود او از
"مهارتهای اعجا برانگیز" همان دانا یزشکی اابای ایرانی ات  .از ع ر یوان ع وه
بر اابای دوره گرد مستلمانانی هتم در رأس اداره امتور بهداشتهی کشتور قترار داشتهند.
هکوم یوان در تلسله مراتب اداری یس از بیمارتهان امتراتوری دارای بخشی به نتاد
"اداره خدمات مردمی" بود که به کاربرد دانا یزشکی و دارویی ات می بترای معالجته
تربازان و نگهبانان در کشور و یهیمان و بینوایان در یکتن اخه تاص داشت و در تتال

6232د .ع وه بر یکن در شانگ تو نیز چنین ادارهای تثتیس شد که عطّاری و شفاخانه
ات می ناد داش  .در تال 6122د .هر دوی این بیمارتهانها و داروخانهها زیتر نرتارت
"اداره مرکزی خدمات مردمی" قرار داشهند .در این اداره و تازمانهای مشابه عتدهای از
یزشکان مستلمان بتا دانتا و مهتارت یزشتکی درخشتان ختویا بته معالجته بیمتاران
مییرداخهند (جین یوان [بی تا]. 666-665:
به گفهه خواجه رشیدالدین فیل اهلل چینی ها از جمله یزشکان هوالکو بودهاند .وی
می گوید که هوالکو در شب شنبه هفهم ربیع الثانی تال  111از دت یزشتکان خهتائی
مستتهلی ختتورد کتته بتتر اثتتر ان غتتا و تتتتس تتتکهه کتترد و بعتتد از چنتتد روز متترد
(همدانی  . 6156 2 :6111وقهی بیماری غازان خان شدت گرف

یزشکان چینتی هاضتر

شدند و به مداوای او یرداخهند و دو نقطه از بتدن وی را دا ،کردنتد (اذری . 615 :6111
از جمله مواردی که یزشکان چینی در زمتان ایلخانتان ان را بته یزشتکان ایرانتی تعلتیم
دادند گردش خون و کالبد شکافی بود .مسیحیان و علمای ات د تشریگ جسد انستان را
که یزشکان چینی قرنها انجاد میدادند ممنوع تاخهه بودند .یزشکان چینی در مراغه و
تتس در دارالعلم (ربع رشیدی تبریز تشریگ جسد انسان را اجتراء و تعلتیم متیدادنتد.

بررسی مناسبات فرهنگی ایران و چین در دوره ایلخانان 796 /

انان ههی به تشریگ انسان زنده اقداد کردند تا گردش خون و بسیاری چیزهای دیگتر را
اموزش دهند (مراهری . 611 6 :6112
خواجه رشیدالدین فیل اهلل همدانی که خود یزشک هاذقی بود ربع رشتیدی کته
در هقیق یک مجهمع بزر

اموزشی یزشکی و خدماتی بود را در تبریتز بنیتان نهتاد.

وی در وقفنامه ربع رشیدی فرزندان اناث خود را نسل اندر نسل به تولیت ایتن مجهمتع
من و نموده بود .خواجه در یکی از نامههایا مینویسد :بیمارتتهان  51یزشتک دارد
که از کشورهای مخهلف مانند چین هند م ر و شاد به تبریز امدهاند .هتر یتک از ایتن
یزشکان مسئول هسهند  61دانشجو را در رشهه یزشتکی تعلتیم دهنتد و کلیته امکانتات
رف اهی برای انان تثمین بود .در ایتن بیمارتتهان عت وه بتر یزشتکان جراهتان و چشتم
یزشکان و شکسهه بندان نیز خدم میکنند و هر یک مسئول تربی  5دانشجو بودنتد.
تماد این صاهبان هرفه یزشکی در خیابان مخ وصی که در یش بیمارتهان واقع شده
زندگی میکنند و هر یک هقوق و مسهمری دارند که به صورت نقدی و جنسی یرداخ
می شود .این دانشمند وزیر و ابیب ایرانی به منرور هفظ اثتار ختود بترای نستلهتای
اینده بخشی از ارثیهاش را جه نسخه برداری از انها اخه اص داد .به دتهور وی کهتب
فارتی او به عربی و کهب عربی به فارتی ترجمه شدند و ههی دتهور داد نسخههتایی از
اثارش به چینی برگردانتده شتوند .امتا بتا وجتود تمتاد کوشتاهتای وی تقریبتاً همته
نوشهه هایا از بین رفهه و هیچ یک از اثارش به اور کامل به دت متا نرتتیده اتت .
میگویند وقهی خواجه رشیدالدین یایان زندگی اش را نزدیک دید به منشی خود دتهور
داد تا فهرتهی از اموال او را تهیته نمایتد .ایتن صتورت نشتان متیدهتد کته خواجته در
کهابخانهاش  11111جلد کها خطی داشهه که بسیاری از انها را از چین و هندوتتهان
اورده بودند .همننین چند جعبته و  6111کتوزه چینتی مختهص نگهتداری معجتون و
شرب در اخهیار داش (الگود . 151-151 :6116
داود بناکهی که در زمان خواجه رشیدالدین میزیسهه ات

نوشهه که خواجه دو تتن از

دانشمندان خها یا چین را که در ایران زندگی میکردند و لیهاجی و نِکیسون (یا یکسون نتاد
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داشهند به هیور خود البید و از کهبی که انها با خود اورده بودند اگاهی یافت  .ایتن دو
تن بر علود اتب نجتود و تتاریخ اگتاهی بستیار داشتهند (بنتاکهی  . 112 :6162خواجته
رشیدالدین از اولین دانشمندان و مورخین ایرانی اتت کته در تثلیفتات ختود از جملته
جامع الهواریخ از تاریخ فرهنگ و علود چین تخن گفهه ات  .از جمله اقدامات مفیتدی
که در زمان وی انجاد گرف

ترجمه کهب چینی به زبان فارتی بود .یکی از انهتا کهتابی

در باره یزشکی ات به ناد تَنسوخ نامه یا تَنکسوق نامه ایلخانی که به دتهور خواجته ان
را به فارتی برگرداندند .ییا از رشیدالدین کها دیگری به ناد تنکسوق نامته ایلختانی
در فن جواهرشناتی به فارتی تثلیف شده بود و مؤلف ان خواجه ن یرالدین اوتی بود
که مطالب زیادی از جملته در متورد چتین معتادن ان و گیاهتان شتفابخا منتدرن اتت .
رشیدالدین فیل اهلل زمان خواجه ن یرالدین را درک کرد و با شاگردان او معاصر و هتم تتن
بود .لفظ تانکسوق و تنکسوق و تنسوق و تانسوخ و تنسوخ و تنسق و تنسخ اشتکال مخهلتف
یک کلمه میولی ات که از عهد هوالکو به بعد در زبان فارتی مهتداول گردیتد و بته معنتی
چیز نفیس و تحفه نایا ات که به عنوان هدیه و ییشتکا بترای بزرگتان متیاوردنتد .در
جهانگشای جوینی امده ات که« :گف تو و یدرت چنین تنکستوقهتا یعنتی ارایتفهتا و
غرایبهتا چترا نستاخهه ایتد» .خواجته رشتیدالدین ایتن کهتا ختویا را در هکتم تحفته
عزیزالوجود و نادری میشمارد که به ایلخان تقدیم کرده ات (مینوی . 112 :6152
بعد از انکه در اوایل عهد عباتیان کهب یونانی تریانی یهلوی و هندی را به زبتان
عربی ترجمه کردند مسلمین گوئی خود را از اموخهن علود تازه بتینیتاز دیدنتد و ان را
کافی دانسهند .غیر از دو -ته ترجمهای که ابوریحان بیرونی جزء کارهتای ختویا ذکتر
میکند و غیر از کها هایی که ایرانیان از عربی به فارتی ترجمه کردند دیگر خبتری از
ترجمه در عالم ات د نداریم تا زمان همله میول که اول بار خواجه ن تیرالدین اوتتی
اندکی از علم نجود قود فاتگ را از انان فرا گرفهه و در کهتا هتای ختود گنجانیتد و بعتد
خواجه رشیدالدین به این کار همّ گماش (مینوی . 6 :6151

بررسی مناسبات فرهنگی ایران و چین در دوره ایلخانان 747 /

تنسوخ نامه یا تنکسوق نامه ترجمهای از کها موچوئه تثلیف وانگ شوهو ابیب معترو
چینی ات  .این کها راجع به علم نبض شناتی کالبتد شناتتی علتم جنتینشناتتی علتم
مامائی و داروشناتی ات که به دتهور خواجه رشیدالدین توتط هکتیم صتفیالتدین و فرزنتد
یکی از ابیبان ایرانی مهاجر در چین صورت گرفهه ات  .اصتل کهتا بته شتعر بتوده اتت و
برهسب مورد ابیاتی به زبان چینی البهه با ام ء فارتی به لحتاظ اهمیت موضتوع اورده شتده
ات  .خواجه در مقدمهای مف ّل به چگونگی ترجمه کها اشاره میکند و انجاد این ترجمته را
به توصیه غازان خان شروع اشنایی ایرانیان با اب چینی میدانتد .وی یکتی از ابیتب زادگتان
ایرانیاالصل مهولد در چین را یافهه ات که تالها قبل یدرش به چین رفهه و هم خط فارتی و
هم خط چینی را خو میدانس  .بنابراین در ترجمه این کها با چنین تدبیری تعی و اههماد
الزد برای صح ترجمه را در هد مقدور به کار گرفهه ات (الگود . 151 :6116
 -1نجوم

ع قه علمی فرمانروایان میول مهوجه علومی بود که امید بهترهبترداری از ان را بترای
زندگی دنیوی خود داشهند؛ مثل نجود که به کمک ان برای اعمتال و کتردار ختود کستب
تکلیف میکردند .منگوقاان دتهور ایجاد رصدخانهای را در چین به دانشتمندی ایرانتی بته
ناد جمالالدین داد اما کوشا وی بی نهیجه ماند (اشتولر  . 611-612 :6112منگوقتاان
در چین شنیده بود که تنها خواجه ن یرالدین اوتی میتواند از عهده این کار براید .برای
همین وقهی هوالکو را به ایران فرتهاد از وی خواتت کته بعتد از فتهگ قت ع اتتماعیلیه
خواجه را به نزد وی بفرتتهد (متدرس رضتوی  . 62 :6111وقهتی هوالکوختان بته ایتران
میامد گروهی از دانشمندان چینی او را همراهی میکردند .اینان یس از ورود به ایران بته
کارهای علمی و هنری یرداخهه و با دانشتمندان و علمتای بتزر

ایتران از جملته خواجته

ن یرالدین اوتی و خواجته رشتیدالدین فیتل اهلل همتدانی همکتاری متیکردنتد .چتون
ایلخانان به امر تهاره شناتی و نجود ع قه وافتر داشتهند و کواکتب و تیییترات انهتا را در
ترنوش خود مؤثر میدانسهند از این رو علم مرکور ییشرف زیادی هاصل کرد.
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با فرا رتیدن ع ر تلسله یوان مسلمانان در زمینه محاتبات نجتومی در ان دوره
نقا مهم و همه جانبه ای ایفاء کردند و موجب شدند که در ییشرف علتم نجتود در ان
دوران گاد های بزرگی برداشهه شود .فرمانروایان تلسله یوان برای اخهرشناتان مسلمان
اههراد زیادی قائل بودند و قوبی ی قاان ییا از انکه به مقاد امتراتوری برتد عدهای از
دانشمندان اخهرشناس قود هوئی هوئی(مسلمان را مثمور انجاد امور گاهشماری کرد .در
تال 6211د .قوبی ی اداره اخهرشناتی را بر مبنائی تثتیس کرد که در زمان منگوقاان
وجتتود داش ت و تعتتدادی مستتلمان را در ان بتته کتتار گماش ت  .در تتتال 6216د .اداره

اخهرشناتی از نرر تلسله مراتب در رده ینجم قرار داش و از کها تاریخ میول بخا
ادارات صد گانه چنین برمی اید که اداره اخهرشناتی هوئی هوئی  11کارمند داش کته
 2نفر از انها در رده منجم به باال قرار داشتههانتد .ایتن اداره بته  5بختا اخهرشناتتی
محاتبات فلکی ازمایاها تاع های ابتی و محاتتبهای تقستیم متیشتد .عتدهای از
اخهرشناتان مسلمان مانند جمالالدین کمالالدین و شمسالدین یکی یتس از دیگتری
در این ادارهها کار کردند و در تکمیل و توتتعه محاتتبههتای گاهشتماری چتین نقتا
بسیار بزرگی ایفاء کردند (جین یوان [بی تا] . 621-626 :مارکویولو در تتفرنامه ختود
مینویسد که« :قوبی ی قاان ینج هزار منجم و ییا گوی مستلمان خهتائی و مستیحی
دارد که به انها غرا و لباس می دهد تا با خیال راه به کار و هنتر ختود بتردازنتد .ایتن
منجمین در جاهائی که صور فلکی مشخص هسهند مینشینند و تاعات و دقتایق تتعد
و نحس هر تال را تعیین و دنبال میکنند....کسانیکه درت تتر یتیاگتویی متیکننتد
بههتترین اتتتهادان ایتتن هنتتر شتتناخهه متتیشتتوند و بیشتتهرین اههتتراد را دارنتتد»
(مارکویولو  . 621-626 :6113در بین تال هتای 6211-6213د .بته دتتهور قتوبی ی
قاان رصدخانه تلطنهی بازتازی و تجهیزات ان جدید و کاملتر شد .یکتی از تجهیتزات
جدید این رصدخانه تورکوئهود 6بود که از تعدادی دایره و قرص که بر خ

ذاتالحلتق

مهحدالمرکز نیسهند تشکیل یافهه و اههماال بیشهر برای محاتبه به کار بترده متیشتد
1. Torcoetum
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زیرا با کمک ان میشد مخه ات دایرهالبروجی را به مخه تات اتتهوایی تبتدیل کترد و
برعکس .ظاهرا مخهرع این دتهگاه تهاره شناس مسلمان اتتانیایی جابر بن افلگ (مهولد
 526ق6611 .د .بوده ات  .به اههمال زیاد ایتن وتتیله توتتط جمتالالتدین محمتد
بخاری تهاره شناس ایرانی به چین راه یافهه ات (نیدهاد . 211-216 :6121
از دانشمندان برجسهه ایرانی مقیم چین در زمان میول جمالالدین محمد بختاری
ات  .وی در رصدخانه مراغه مشیول به کار بتود و در تتال  115ق6211 .د .بته چتین
رف و هف نوع ابزار اخهرشناتی که خود تاخهه بود تقدیم قتوبی ی قتاان کترد .ایتن
ابزار عبارت بودند از جمله چند دایره ای جه نما تطگ مایل تطگ افقی گنبد اتمان
نما کره زمین رصد نما اتطرال و از ان میان تنها کره زمتین و یتک نتوع اتتطرال
برای چینیان تازگی داش و ناشناخهه بود .لیکن کرهای که جمالالدین تتاخ

هتاکی

از کروی زمین بتود و نفتی باورهتای تتنهی چینیتان .بایتد ختاار نشتان تتاخ کته
جمال الدین در تاخهن ابزار اخهرشناتی خود از برخی معلومات تنهی چین در باره ایتن
علم بهره جسهه بود .وی همننین تقویمی به ناد تقویم ده هتزار تتاله را در چتین رایتج
کرد .در اوایل تثتیس تلسله یوان تا مدتی از تقویم تلسله کین اتتهفاده متیشتد امتا
چون انطباق این گاهشمار با گردش ماه و تال در اثر مرور زمان دقت ختود را از دتت
داده بود به تدریج مهروک ماند .اولین گاهشماری که تلسله یوان به اور رتمی به کتار
برد تقویم ده هزار تاله جمالالدین بود که بر مبنای تقویم ایران تنرتیم یافهته بتود .در
تاریخ یوان بخا گاهشماری امده که «در چهارمین تال تثتیس یتوان( 6211د .بته
فرمان قوبی ی قاان تقویم ده هزار تاله جمالالدین که از ترزمین هتای واقتع در غتر
چین امده بود رتمی یاف » .در تال 6226د .ییا از انکه"تقویم یوان شی" (تنرتیم
گوشو جینگ عمومی یابد چهارده تال از انهشار تقویم جمالالتدین در تراتتر چتین
میگرش

و تقویم جمال الدین بر مبنای گاهشتمار شمستی تنرتیم یافهته بتود .تقتویم

دیگری که یس از تقویم جمالالدین انهشار یاف "تقتویم هتوئی هتوئی" بتود .در تتال
6212د .کمال الدین از اداره اخهرشناتی به فرمان یادشاه ان شی مثمور تنرتیم مجتدد
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تقویم هوئی هوئی و ارتال دو نسخه ان به دربار گردید و ایتن فرمتان در تتال 6213د.
انجاد یاف  .تقویم فوق بر اتاس تقویم قمری بوده که در اغلب ممالک ات می ان زمتان
روان داش ت  .در تتتال 6122د .از جملتته اتتتنادی کتته بتته تعتتداد بستتیار توتتتط اداره
اخهرشناتی انهشار یاف

تقویم هوئی هوئی بود کته  5251جلتد ان چتاپ شتد (جتین

یوان [بی تا]. 626-622 :
گوشو جینگ (6216 –6161د .بزر ترین ریاضی دان و منجم چینی دوره یتوان
بود که با نجود ات می اشنایی کامل داش  .او از مردد هسینگ تستائی بتود و ههتی در
کودکی هم به خاار اتهعدادهایا شهرت داش و ظتاهراً فیتل و تحقیتق را از جتدش
کویونگ که ریاضیدان معروفی بود به ارث برده بود .گوشتو جینتگ هنگتامی کته مترد
جوانی بود در شمار بزر ترین مهندتتان چینتی در امتد .وی اتراآ و مهنتدس ترعته
بزر

چین بزر ترین ترعه جهان بود .قوبی ی وی را مثمور اص آ تقویم کرد و او ایتن

تقویم را به ناد شو -شی  -لی در6221د .اتهخران کرد و در6226د .متورد اصت آ قترار
گرف و در چین رایج شد" (اتتمی  . 252 6 :2511وی در تنرتیم ایتن تقتویم بترای
محاتبات دقیق در رصد تهارگان از روش های جمع و تفریق و مثلثتات و هتل مستائل
فیثاغورث و تعیین وتر اتهفاده کرد و  111تال اینده را چنان با دق محاتبه کرد کته
در هیچ یک از تالنامههای نسلهای ییشین تابقه نداش  .او این روشها را از منجمتین
مسلمان فرا گرفهه بود (جتین یتوان [بتی تتا] . 622 :در تتال 6211د .گوشتو جینتگ
شاخص افهابی کوه ییکری بریا تاخ ؛ با انکه شتاخص ویژگتی کتام ً مستهقل داشت
ن با با هیور تهارهشناتان مسلمان صورت گرف و اترآ و الگتوی ان را بته عنتوان
راهنما از رصدخانه مراغه فرتهاده بودند .به نرر میرتتد رغبت دانشتمندان ایرانتی بته
ابزارهای بزر

انگیزه این تحول ابیعتی تتهاره شناتتی چینتی بتوده اتت (نیتدهاد

 . 221 :6121خدمات بزر

علمی مسلمانان ع ر یوان نه تنها از محهوای غنی بلکته از

تثثیر ژر برخوردار بود .تثثیر مسلمانان ع ر میول یکسره تا دوران تلسلههتای مینتگ
(6112 -6166د .و چینگ (61 -6366د .ادامه داشت و در عهتد مینتگ منجمتان و
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تقویم نگاران مسلمان هنوز از جایگاهی ارجمند برخوردار بودنتد .در تتال 6121د .بته امتر
هونگ -وو مؤتس تلسله مینگ هیئهی مثمور ترجمه اثار علمی برجسهه اتت می بته زبتان
چینی شد که قسم مهمی از انها اثار دانشمندان ایرانی بود و رئیس این هیئ یتک ایرانتی
بود که شیخ المشایخ (به چینی ماشایی هی لقب داشت و شخ تاً ریاضتیدان و متنجم بتود
(مسعودی . 13 :6152
 -9نقاشی

بعد از اتهی ی میول بر شهرهای اوییتور و درامیختهن ایتن اایفته در قتود تاتتار
تبک نقاشی مزبور به دت میول در چتین منهشتر شتد و ذوق اتتهادان چینتی در ان
تثثیر کرد و به تدریج تبک نقاشی ایرانی مانوی یس از گرشهن از دت اقتواد اوییتور و
میول در چین تبک خاصی به ناد مینیاتور یا نگارگری شد و همین تبک اتت کته در
عهد ایلخانان توتط هنرمندان چینی به ایران بازگش و به عنوان تبک چینتی معترو
شد (قدیانی  . 651 :6126هکوم ایلخانان دو نهیجه مهم بترای نقاشتی ایتران داشت :
یکی انهقال تن های هنر چینی به ایران کته منبتع الهتاد تتازه بترای نگتارگران شتد و
دیگری بنیانگراری نوعی هنریروری که تن

کار گروهی هنرمندان در کهابخانه -کارگاه

تلطنهی را یدید اورد .تح همای ایلخانان کها نگاری در زمینههای علمی و تتاریخی
رونق گرف و برخی از مهون قدیم چون شاهنامه فردوتی نیز به تفارش انان بازنویستی
و م وّر شدند (یاکباز  . 11 :6121اثر فنی چین در باره نقاشتی و صتورتگری ایرانتی نته
تنها منح ر به اموری ات که ایرانیتان از صتنایع و فنتون چینتی بته قترض و عاریت
گرفهه اند بلکه ع وه بر این باعث شناتایی انها به چیزهائی شده که بعتدها بته واتتطه
ان توانسهند در این هنر ترقی و ییشرف نمایند (محمدهسن  . 16 :6151ممکن اتت
مینیاتورتازان ایرانی موضوع کوچکی انستان را در محتیطا از نقاشتی چینتی اموخهته
باشند که بعد از همله میول با ان اشنا شتدند .در دربارهتای ایلخانتان نخستهین چنتد
نقاش چینی هیور داشهه اند .انها هنر تاخ کاغرهای بسیار تتفید و درخشتان را کته
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میتوانس خلوص و نورانی رنگها را منعکس تازد به ایران وارد کردند و به خ توص
ارز اتهفاده از قلم مو ظراف اراهتی کتاربرد ابرنتگ و رنتگ گتواش را بته ایرانیتان
اموخهند .ایرانیان نگاره های چینتی را تیییتر شتکل دادنتد و از انِ ختود کردنتد؛ ماننتد
چشمانداز درخهان ا

ابرهتا کتوه هتا و همننتین اژدهتا و یرنتدگان اتتاایری .بتین

مینیاتور ایرانی و برخی نقاشیهای چینی دوران امتراتوران میتول خویشتاوندی و رابطته
دوردتهی وجود دارد؛ مثل صفحه های تاخ و تاز شکار و چوگتان بتازی شتکارگاههتای
قوبی ی قاان (گودرزی  62 :6126و در این دوران بود که هنرمندان چینی بته دعتوت
ایلخانان میول به ایران امدند .نقاشی دیوارهای معابد بتودایی ارغتونختان را هنرمنتدان
چینی انجاد دادند و همننین صورت وی را نیز در بهخانه مراغته ترتتیم کردنتد کته تتا
زمان غازانخان بریا بود .ایلخانان ایران اتایشگاه ختانواده ختود را زمستهان در بیتداد و
تابسهان در تبریز قرار داده و در عراق عجم شهری به ناد تلطانیه بین دو شهر زنجتان و
ابهر بنا نهادند و این ته شهر عمده مراکز فن و کانون هنتر نقاشتی در دوره میتول بتود
(گودرزی . 11 :6126
 -3زبان فارسی طی دوره مغول در چین

بعد از همله میول بر اثر انکه گروه بزرگی از مردد خراتان و ماوراءالنهر و تایر نقتا
ایران به ناد ییشه ور و هرشَر به اتارت به قلمترو میتوالن در دشت هتای اتتیای مرکتزی
انهقال یافهند زبان فارتی همراه انان تا نواهی شمالی چین یتیا رفت  .در زمتان قاانتان
میول مانند اوگهای و منگتو نیتز از ایتران جمتاعهی از فیت ء و هنرمنتدان و صتنعهگران و
منشیان به میولسهان رفهه در ادارات و دیوانهای قراقرود مشیول به کار شتده و در زمتان
منگوقاان کها لیهی به زبان فارتی و چینتی و اوییتوری و تنگقتوتی نوشتهند .همننتین
هکوم محمود یلواا در شمال چین و هیور ایرانیان در دربار و قلمرو وی باعث متیشتد
که تمدن و زبان و خط فارتی را در ترزمین هتای محتل اقامت ختود توتتعه دهنتد بته
اوری که تا دورترین نقا چین نیز زبان فارتی راه یاف (نوایی . 13 6 :6111
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در دوره تلسله یوان زبانِ اول بیشهر ترزمینهای اتیای مرکزی فارتی بتود کته
بسیاری از تاکنان ان به چت ین مهتاجرت کترده بودنتد .گرشتهه از ایتن تلستله یتوان
مناتبات نزدیکی با خویشاوندان خود ایلخانان ایران داشت

و جوامتع مستلمان چینتی

دربردارنده گروه های بزرگی از ایرانیان و فارتی زبانان غر اتیا بودند؛ بنابراین ته زبان
رتمی دیوان و نراد اموزشی تلسله یوان چینی و میتولی و فارتتی بتود .نوشتهههتای
برخی یایزهها و وزنه های مسی نیز که در دوره میوالن روان داش

به چهتار زبتان بتود:

فارتی چینی اوییوری -میولی و چینی که بر مبنای الفبای تبهی (نراد اوایتی چینتی
منطبق بود .در میان تنگ قبرهایی از دوره یوان که در کانهون هانگ چئو و یانتگ جتو
ییدا شده و کهیبه های انها به فارتی و عربی ات

نسب بسیاری از دفن شدگان ایرانتی

ات  .در  122ق6223 .د .قوبی ی قاان مدرتتهای در دادو (ختان بتالغ بترای یستران
صاهب من بان و ثروتمندان مسلمان تثتیس کرد که مدرتی از مدرته هان لین به ناد
افهخارالدین مسئول تدریس در ان گردید .شاگردان این مرکز یس از یتادگیری فارتتی
به دیوانهای هکومهی میییوتهند تا به عنوان "مهرجم هیور" به کار بتردازند .ترجمته
مهون فارتی به چینی نیز به اههمتال زیتاد در دوره یتوان خواهتان یافهته بتود و بستیاری از
اصط هات که مسلمانان چینی در مساجد چین برای اجرای مراتم دینی مورد اتهفاده قترار
میدادند فارتی بود .زبان فارتی در چین دوره مینگ و چینگ نیزکاربرد داشت و از اترز و
تبک نگارش کهابی از دوره مینگ که مربو به جیرافیای ممالک اتت می اتت

ایتناتور

اتهنبا میشود که یک ایرانی و فارتی زبان ان را نگاشهه ات (لیانگ  6111ش. 56 :6
ایین ات د نخسهین بار توتط ایرانیان به چین راه یاف و به همین جهت اتت د
چینی از همان اغاز رنگ ایرانی ییدا کرد؛ به اوری که هنوز هم یس از گرش چنتدین
قرن مسلمانان چینی قسمهی از نماز را به فارتی میخوانند و نی قبل از نماز را به اور
کامل به فارتی بیان میکنند .مسلمانان چینی اصط هات فارتتی را در متورد نمتاز بته
کار می برند و از جمله می گویند :نماز بامداد نماز ییشین نمتاز یستین نمتاز شتامگاه و
روزهای هفهه را نیز به اتامی فارتی شنبه یکشنبه و الی اخر قید میکنند .بته خداونتد
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به جای اهلل خدا و به وضو ا دت و به اهارت یاکی میگویند و جالب این ات کته
تماد موعرههای مرهبی انها با جمله فارتی "بته نتاد خداونتد بخشتنده مهربتان" اغتاز
می شود (قدیانی  . 622 :6126در توماترا و انتدونزی نیتز در زمتان ابتن بطواته زبتان
فارتی رایج بود؛ در توماترا کلمه بندر به همان معنی فارتتی بته لنگرگتاههتای کشتهی
اا ق می شد .کلمه شهبندر در زبان ماالیائی (ماله به افسری که مثمور هفاظ بنتدر و
دریاف هقوق گمرکی ات

گفهه میشد .اتهعمال کلمه ناخدا به معنی فرمانده کشتهی

در تماد هوضه های اقیانوس هند از تواهل افریقا تا جزایر جاوه و توماترا عمومی دارد
و انجر همان کلمه فارتی لنگر ات  .لیت فارتتی زنتگ و زنگتی از ابهتدای قترن نهتم
می دی در خاور دور به تیاهان و بردگان تاهل شرقی افریقا اا ق میگردید .نادهتای
ایرانی مثل رتهم کیا بخهیار شهریار شهربانو شهرزاد مرزبان شمشتیر هنتوز هتم در
میان مردد اندونزی یاف میشود و نفوذ معنوی و توتعه اد ایران به هتدی اتت کته
کمی بیا از یک قرن یتس از فتوت تتعدی یعنتی در تتال  221ق6621 .د .در روی
تنگ لحد یکی از مسلمانان توماترا  1بی از غزل این شاعر یارتی نوشهه شتده اتت
(فاروقی  . 522 2 :6161کشیشان دومینیکی و فرانسیسی برای ییشبرد و اشاع متراد و
ایمان خویا در کشور های مشرق و ههی در چتین بته فارتتی مهوتتل متیشتدند .در
کلیساهای چین به دیوارها فارتی مینوشهند (ویلهس  . 1 :6151زمانی که ارغتونختان
در یی نمایندهای شایسهه برای فرتهادن به ارویا میگش

یاتریارک (بته اریتق ماریته

باالها تود دوت و اتهاد تابق ختویا ربتان صتوما (بارصتوما را ییشتنهاد کترد .وی
گرشهه از کاردانی تیاتی فارتی را خو میدانس که بسیاری از بازرگانتان ایهالیتایی
ان را میدانسهند و میتوانسهند مهرجم او شوند .گرشهه از این کهابی که ربان صتوما در
باره ماریه باالها تود نوشهه به فارتی بود و تتس ان را به تریانی برگردانتد (ویلتهس:
 . 616-611همننین نامته گیتوک ختان بته یتاپ اینوتتان چهتارد در تتال  166ق.
6261د .که توتط ژان ی ن کارین به دت یاپ میرتد به فارتی بود و این امتر نفتوذ
تمدن و زبتان فارتتی را در میولستهان نشتان متیدهتد (نتوایی . 62 :بازرگانتان نیتز از
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ملی های مخهلف برای ییشبرد و تسهیل تجارت خود زبان فارتی را فرا میگرفهند کته
از جمله این بازرگانان یولوها بودند .نیکولتو و متاتئو یتدر و عمتوی متارکویولو فارتتی
می دانسهند و خود مارکویولو با چهار زبتان فارتتی میتولی ترکتی و چینتی اشتنا بتود
(مارکویولو . 3 :وی در تفرنامه خود بسیار از واژه های زبان فارتی اتهفاده کترده اتت ؛
به عنوان مثال او امتراتور چین را "فیفور" نامیده و تتازنده قلعته کتاینو در شتمال رود
هوانگهو را شخ ی به ناد "شاه ا " مینویسد (همان . 612 :خ صه اینکه متارکویولو
اتامی جایها و مکانها چه در چین یتا هنتد و جاهتای دیگتر را در تتفرنامه ختود بته
صورت ناد فارتی ان اماکن اورده ات  .ابن بطواه جهانگرد مشتهور مراکشتی هتم بته
زبان فارتی تسلط کافی داش  .وی نیز در اول دهها تال مسافرت درک کرده بتود کته
زبان فارتی زبانی بینالمللی ات و بی نیاز از فراگرفهن این زبان نیست  .تتفرنامه ابتن
بطواه شاهدی ات گویا بر نفوذ گسهره فرهنگ و زبان ایرانی در ترتاتر اقطار ات می
ان ع ر .این تفرنامه دریایی ات از اصط هات فارتی مربو به امور بازرگتانی اداری
مالی و قیائی که در میان درباریان و دیوانیان و عامه مردد درکشورهای مخهلف ات می
معمول و مهداول ب وده ات  .به نوشهه وی ههی در خارن از داراالت د در کشور چین بتا
اصتتط هات فارتتتی از جملتته یاتتتوانان 6غ متتان یتتردهدار 2اتتتتاهیان 1نیتتزهداران

6

تیغداران 5جانداران 1و ییادگان 1مواجه میشویم که نشاندهنده عمق نفوذ زبان فارتتی
در چین ات (ابن بطواه  . 2-3 6 :6111همننین نقل ات که در شهر خَنسا (کتین
تای در هیور یسر قُراَی امیراالمرای چین شعر یارتی میخوانند؛ شعری که چند بار
 .6الب وانان
 .2الممالیک البردداریه
 .1االصباهیه
 .6النزداریه
 .5الهیداریه
 .1الجنداریه
 .1البیاده
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تکرار شده و ابن بطواه ان را از زبان خنیاگران به یاد تترده و در کهاب عربی بته ایتن
شکل قید شده ات :
تا دل بمحتن دادیتم

در بتحتر فتکر افتهادیتم

جن در نماز اتتهتادیم

قتتوی بمتحترا اندری
(ابن بطواه . 115 2 :6111

این شعر از شاعر شیرینتخن فارتی تعدی شیرازی اتت کته مرهتود قزوینتی
اصل شعر را ییدا کرده که از ایبات تعدی ات و صورت درت ان چنین ات :
تا دل به مهترت دادهاد

در بحتر فکتتر افهادهاد

چون در نماز اتهادهاد

گویی به محرا اندری
(تعدی . 111 :6121

شعر فوق بیان میکند که زبان فارتی در ان عهد تا چه اندازه مقبتول غیرایرانیتان
بوده که یسر یکی از امرای چین به شنیدن الحان شورانگیز ان عشق داشهه و از ان لرت
می برده ات

و همننین نفوذ اشعار تعدی را تا ترزمین دوردتهی چتون چتین نشتان

می دهد و به قول خود تعدی« :ذکر جمیل تعدی که در افواه عالم افهاده ات و صی ِ
تخنا که در بسیطِ زمین رفهه و قَ رب الجریبِ هدیثا که همنون شکر متیخورنتد و
رقع منشآتا که چون کاغرِ زر میبرند» (تعدی . 11 :6125
 -1چاو (چائو)

یکی از مواردی که در ایران دوره ایلخانی مهثثر از چین انجاد شد یول کاغتری یتا
چاو بود .کلمه چاو از کلمه چینی چائو به معنای یول کاغتری گرفهته شتده اتت  .یتول
کاغتتری در چتتین تتتابقهای اتتوالنی دارد .هتتدود  136ق 6116 .د .یتتول کاغتتری یتتا
اتکناس در چین رایج شد (رید  . 26 :6111نخسهین کسی که به انهشار یتول کاغتری
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در چین دت زد تائی تسو مؤتس دودمان معرو تونگ بود .یادشاهان میول چین نیتز
یول کاغری منهشر کردند و این کار از زمان قوبی ی قاان اغاز گردید و کستی کته او را در
این اقداد تشویق نمود وزیر ایرانی او تیّد اجل بود که وزارت امور مالی را عهتدهدار بتود و
تا تیّد اجل زنده بود یول کاغری اعهبار تماد داشت  .امتا یتس از وی جانشتینانا امیتر
اهمد فناکهی و تِنگَه اوییوری نهوانسهند اعهبار یول کاغری را هفظ کنند .بعتد از تلستله
یوان در زمان تلسلههای مینگ و چینگ نیز اتکناس در چین روان داش (نوایی. 62 :
وصّا در با علّ انهشار چاو در زمان گیخاتوخان متیگویتد کته« :بعتد از واقعت
ارغون خان در رمه و گل میول وبائی افهاد که خود ان را یوت گویند و بدین تبب اکثتر
مواشی مخ وصاً در بیداد و موصل و دیاربکر و خراتان تلف شدند و در خزانه نیز وجهی
نمانده بود .گشادهدتهی صدرجهان و مالی که برای راضی تاخهن خلق بطور وظیفته بته
ایشان میبخشید و نیز بیمباالتی ایلخان در برل و بخشا و بیمقتدار بتودن زر و تتیم
در نرر او بیشهر موجب ییا امدن این وضع گردید .چنتان کته در متدت دو تتال کته
صدر جهان عهدهدار وزارت و هکوم

بود قریب یان د تومان قرض کرده و به صتاهبان

هواالت داده بود ...خرن مطبخ شاهزادگان و خاتونان در زمان اباقاخان و تتلطان اهمتد
چهل تومان بود و هنوز مسئوالن امر مورد اعهراض بودند که ایتن مبلتغ بتیا از انتدازه
ات  .در هالی که در این عهد این دول صد و ش

و یتنج تومتان در ایتن راه صتر

میشود و هنوز شاهزادگان و خاتونان بازخوات میفرمایند که چرا افزونتتر نمتیشتود.
تالی که به هسا ها رتیدگی کردند مجموع درامد تالیان خزانه یک هزار و هشه تد
تومان شد از این مبلغ هفه د تومان برای م الگ مملک و مقترری دیوانیتان اخه تاص
داده شد و مابقی کفای مهمات ملک و بخشاهای یادشاه را نمیکرد» (وصا

:6162

 . 615به این ترتیب چاو به قول خواجه رشیدالدین در شنبه  63شوال  131و بته قتول
وصا در ذی القعده  131در تبریز روان شد .مهعاقب ان گیخاتو یرلیغ داد کته اتتهفاده
از یول نقد به هر صورت ممنوع ات

تاخ جامههای زربف جز جامتههتای ایلختان و

امرای ابقات باال و تاخ ظرو از تنگ های قیمهی و ا و نقره و به اتور کلتی هتر
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هرفه ای که موجب م ر ا و نقره ات

از این به بعد ممنوع ات (وصا  . 611 :در

هر شهری در قلمرو گیخاتو به تترع ادارهای موتتود بته چاوخانته ایجتاد شتد و چتاو
مبارک انهشار یاف  .چاو انهشار یافهه قطعه کاغری بود به شکل مربتع مستهطیل کته بتر
دورادور ان به خط چینی کلماتی و بر باالی ان از دو ار شهادتین نوشهه بود قتدری
یائینتر از کلمه ایرِنجین تورجی6در میان دایرهای کشیده از نیم درهم تا ده دینتار مبلتغ
در ان قید میشد (اذری . 33-611 :6111
اما چاو با اقبال مردد مواجه نشد؛ مردد تبریز مخالف خود را با چاو عم ً نشان دادنتد بته
این معنی که هیچ کس هاضر به قبول ان نشد و چون فشار دتهگاه میول برای تحمیتل ان بته
مردد فزونی یاف

گروه کثیتری از بازرگانتان و اصتنا شتهر دار و نتدار ختود را جمتع کترده

یایهخ را ترک گفهند (همان . 611 :در هوادث الجامعه ابن فوای امتده کته «متردد تبریتز از
ترس مثمورین دولهی هنگامی که میخواتهند از نانوا و ق ّا نان و گوشت بخرنتد دینتار الزد
را زیر چاو نهاده و در دت فروشنده میگراشهند .در بیداد نیتز متردد چتاو را نتریرفهنتد .امیتر
لگزی یسر امیر ارغون قرار شده بود که با چند بار چاو به بیداد وارد شود .ولی ییا از ان متردد
بیداد که وضع تبریز را شنیده بودند هر چه داشهند اذوقه خریدند به هدی که گیخاتو به ناچتار
دتهور داد تا امیر لگزی از ورود به بیداد خودداری کند» (ابن فوای. 221 :
انهشار چاو در قلمرو ایلخانی هزینههای هنگفهی برداش و این باعث تهیتر شتدن خزانته
گردید و به قول وصّا « :در شیراز ینج تومان (ینجاه هزار دینار صتر چتاو شتد .چتون فریتاد
اعهراض مردد از همه جا برخات

امیران و ترهنگان به اتفاق صاهب دیوان به گیختاتو عرضته

داشهند که اگر این هال دواد یابد دت از رونق ملک باید شس  .بدین تبب ایلخان نوشت تتا
چاو را ابطال کنند و رتوالن این فرمان را به اارا بردنتد و متردد خوشتدل شتدند» (وصتا :
 . 611به اههمال زیاد چاو هدود دو متاه برقترار بتوده و در اواتتط ذی الحجته  131ق .یرلیتغ
گیخاتو صادر شده ات  .البهه چاو به اور ناگهانی از دور ختارن نشتده بلکته بتا م یمت و بته
تدریج از بین رفهه ات  .چاو ایرانی چنان از بیخ ریشهکن شد که ههی نتاما هتم در فرهنتگ
 .6لقب تبهی گیخاتو
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نامههای فارتی باقی نماند (یطروشفسکی . 611 :البهه عباس اقبتال معهقتد اتت کته کلمتات
چاپ و چایخانه از چاو و چاوخانه گرفهه شده ات (دبیرتیاقی. 626-625 :
نتیجه
روابط ایران و چین به عنوان دو تمدن قدیمی و تثثیرگرار اتیا از قرن دود ییا از
می د شروع شد و تا ع ر هاضر ادامه دارد .میتتوان اون روابتط ایتران و چتین یتیا از
ات د را در اواخر هکوم تاتانی دانس کته شتاهزادگان تاتتانی بتا ینتاه بتردن بته
امتراتوران چین در صدد کمک گرفهن از انها برای بیرون راندن اعترا بودنتد کته البهته
موفقیهی به دت نیاوردند .با هم ت میول به چین و ایران در قرن هفهم هجری و فتهگ
این دو کشور ایران و چین جزئی از قلمرو امتراتوری میول شتدند .بتا تثتتیس تلستله
یوان در چین توتط قوبی ی قاان و اع د تابعی ایلخانان ایتران نستب بته وی روابتط
تیاتی فرهنگی و تجاری بین دو کشور گسهرش فراوانی یاف و متیتتوان ان دوران را
اون روابط ایران و چین در گرشهه دانس  .با توجه به اینکه قتوبی ی قتاان بته چینیتان
اعهماد نداش

اشخاصی مانند محمود یلواا تتیّد اجتل و اهمتد فنتاکهی بته بتاالترین

مناصب که اتهانداری و وزارت بود دت یافهند و در کنار میوالن و ترکتان مشتیول بته
خدم شدند .با برداشهه شدن مرزها و موانع گرشهه بین ایران و چین تجتارت افتزایا
یاف و جاده ابریشم جانی تازه گرف  .بنادر ایران و چین بته روی یکتدیگر بتاز بودنتد و
ایرانیان در چین کلنی هایی ایجاد کرده و فرهنتگ و زبتان ختود را در انجتا روان دادنتد.
دانشمندان ایرانی در چین و دانشمندان چینی در ایران بته ویتژه در رصتدخانه مراغته و
ربع رشیدی هیتور داشتهه و بته تبتادل اراء و اندیشتههتا و علتود و فنتون بتا یکتدیگر
یرداخهند .چینیها مینیاتور را به هنرمندان ایرانی اموخهند و چاپ را وارد ایران کترده و
ایلخانان با اتهفاده از ان یول کاغری چاو را انهشار دادند .نجود چینی با نجود ایرانتی در
رصدخانه مراغه درهم امیخ و به شکوفایی دت یاف که نمونته ان را در کهتا زیتج

ایلخانی خواجه ن یرالدین اوتی مشاهده میکنیم .در مقابل تقویم ایرانی -اتت می ده
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هزار تاله که بر مبنای هرک خورشید بود در چین روان یاف و ایرانیان هفهه و بترون
دوازده گانه و اتطرال و کره جیرافیتایی را بته چینیتان اموخهنتد .یزشتکان چینتی در
بیمارتهان ربع رشیدی کالبدشکافی را به یزشکان ایرانی اموزش داده و هر کداد موظتف
بو دند ده نفر ایرانی را اموزش دهند .زبان فارتی در چین به اور گستهرده روان یافت و
نفوذ ان به ویژه در دتهگاه اداری و نرامی چین فراوان بود؛ ههی مبلیین مسیحی بترای
تبلیغ ائین خود در چین بینیتاز از زبتان فارتتی نبودنتد .در ان دوران زبتان فارتتی زبتانی
بینالمللی بود که در تراتر امتراتوری وتیع میول از چین تا ارویا و از جنو روتیه تا هنتد
و مجمع الجزایر اندونزی روان داش و بازرگانان و تفرا و جهانگردان ان را میدانسهند.
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منابع و مآخذ
اذری ع ءالدین  6111تاریخ روابط ایران و چین تهران :امیرکبیر.
اذر یزدی مهدی " 6111چین در مثنوی مولتوی" ف تلنامه هستهی تتال دود ش 6صتص
.612-661
ابن بطواه شر التدین ابوعبتداهلل  6111تتفرنامه ابتن بطواته 2ن چتاپ یتنجم ترجمته:
محمدعلی موهد [بیجا] :انهشارات اگاه

ابن فوای کمال الدین عبدالرزّاق بن اهمد شیبانی  6126الحوادث الجامعه و تجتار النافعته
فی المائه السابعه ترجمه :عبدالمحمد ایهی تهران :انجمن اثار و مفاخر فرهنگی.
اتحاق یور یوتف  6113مینیاتور ایرانی ترجمه :جمشتید ارجمنتد تهتران :نشتر و یتژوها
فرزان روز.
اتمی

دیوید  2511تتاریخ ریاضتیات ن 6ترجمته :غ محستین صتدری افشتار [بتی جتا]:

انهشارت توکا.
اشتولر برتولد  ،6111تاریخ میول در ایران ترجمه :محمود میرافها

تهران :شرک انهشتارات

علمی و فرهنگی.
اقبال اشهیانی عباس  6126تاریخ میول تهران :امیرکبیر.
الگود تیریل  6116تاریخ یزشکی ایران و ترزمینهای خ ف شرقی ترجمته :بتاهر فرقتانی
تهران :امیرکبیر.
باتهانی یاریزی محمد ابراهیم  6111اژدهای هف تر (مجموعه مقاالت) [بتی جتا] :دنیتای
کها .
بناکهی فخرالدین ابوتلیمان  6162تاریخ بناکهی به کوشا :جعفر شتعار تهتران :انهشتارات
انجمن اثار علمی.
بیانی شیرین  6151ایران در برخورد با میول [بی جا] :کهابخانه اهوری.
________  6126میوالن و هکوم ایلخانی در ایران چاپ تود تهران :تم .
یاکباز رویین  6121نقاشی ایران از دیرباز تا امروز تهران :انهشارات زرین.
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یطروشفسکی ایلیا یتاوکویچ و یتان کتارل و جتان ماتتون اتتمی

 6111تتاریخ اجهمتاعی-

اقه ادی ایران در دوره میول ترجمه :یعقو اژند تهران :انهشارات اا عات.
یینگ لیوجی  6111معماری ات می در چین ترجمه :مریم فرتاد تهتران :انهشتارت وزارت
فرهنگ و ارشاد ات می.
یوزان جیان و دیگران  6116تاریخ مخه ر چین ترجمه :جان خون نین تهران :انهشارات ویسمن.
یولو مارکو  6113تفرنامه مارکویولو ترجمه :س .من ور تجادی و انجت دی جتوانی رومتانو
تهران :انهشارات بوعلی.
تشکری عباس  2511ایران به روای چین باتهان [بی جا] :مؤتسه روابط بین المللی.
جوینی عطاملک  6125تاریخ جهانگشا  1جلد به کوشتا :شتاهرخ موتتویان بته ت تحیگ:
محمد قزوینی تهران :انهشارات دتهان
جین یوان فنگ [بی تا] فرهنگ ات می و ایرانی در چین ترجمه :محمدجواد امیدوارنیا [بی
جا] :انهشارات بین المللی الهدی.
دبیرتیاقی محمد  6122مجموعه مقتاالت عبتاس اقبتال اشتهیانی تهتران :انجمتن اثتار و مفتاخر
فرهنگی.
رید اتهرون  6111ابداعات و بازرگانی ترجمه :تیامک کاظمی تهران :دفهر نشر فرهنگ ات می.
تعدی م لگ بن عبداهلل  6125گلسهان تعدی به اههماد :علی هرندی قم :انهشارات دارالفکر.
_______________  6121کلیات تعدی بر اتاس نستخه محمتدعلی فروغتی تهتران:
انهشارات بدیهه.
فاروقی عباس " 6161مرزهای دانا  "2مجله مهر دوره تیزدهم ش 2 .صص.525 -522 .
قدیانی عباس  6126تثثیر فرهنگ و تمدن ایران تهران :انهشارات فرهنگ مکهو .
گابریل الفونس  6126مارکویولو در ایران ترجمه :یرویز رجبی تهران :اتاایر.
گودرزی مرتیی  6126تاریخ نقاشی ایران از اغاز تا ع ر هاضر تهران :تم .
لیانگ یه -ئی " 6111رف و امدهای دوتهانه میان چتین و ایتران در تتدههتای گرشتهه"
ف لنامه هسهی س  2ش 6چایخانه بهمن صص.11 -55 .
لین جورن  6122ایران در اوایل عهد ایلخانان ترجمه :ابوالفیل رضوی تهران :امیرکبیر.
محمدهسن زکی  6151تاریخ نقاشی در ایران ترجمه :ابوالقاتم تحا

تهران :تحا کها .
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مدرس رضوی محمد تقی  6111اهوال و اثار خواجه ن یرالدین اوتی چاپ دود [بی جا] :اتاایر.

مسهوفی همداهلل  6111نزهه القلو

به اههماد :محمد دبیر تیاقی تهران :کهابخانه اهوری.

مسعودی ابوالحسن علتی بتن هستین  6166مترون الترهب و معتادن الجتوهر ن 6ترجمته:
ابوالقاتم یاینده تهران :بنگاه ترجمه و نشر کها .
مسعودی عباس  6152چین ترزمین شگفهیها [بی جا] :انهشارات مؤتسه اا عات.
مراهری علی  6112جاده ابریشم ن 6ترجمه :ملک ناصر نوبان تهران :مؤتسته مطالعتات و
تحقیقات فرهنگی.
میرخواند محمد بن تتید برهتانالتدین خواندشتاه  6113تتاریخ روضته ال تفا ن  5تهتران:
انهشارات خیاد.
مینوی مجهبی  6152تاریخ و فرهنگ [بی جا] :شرک تهامی انهشارات خوارزمی.
مینوی مجهبی  6151تنکسوق نامه یا اب اهل خها تهران :انهشارات دانشکده ادبیات و علود
انسانی دانشگاه تهران.
نوایی عبدالحسین  6111ایران و جهان از میول تا قاجاریه تهران :مؤتسه نشر هما.
نیدهاد ژوز

 6121تاریخ تحول دانا ریاضیات و نجود در چین ترجمته :همتایون صتنعهی

زاده و یرویز شهریاری کرمان :انهشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان.

وصّا الحیره شها الدین عبداهلل بن فیل اهلل شیرازی  6162تحریر تاریخ وصّا

بته قلتم:

عبدالمحمد ایهی بی جا :انهشارات بنیاد فرهنگ ایران.
ویلهس دوراکه  6151تفیران یاپ به دربار خانان میول ترجمه :مستعود رجتب نیتا تهتران:
انهشارت خوارزمی.
همدانی رشیدالدین فیتل اهلل  6111جتامع الهتواریخ 1جلتد بته ت تحیگ :محمتد روشتن و
م طفی موتوی تهران :نشر البرز.

